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Musiikkitilaisuudet kesä-syksy 2019
To 6.6. klo 12
Su 9.6. klo 17
		
Ke 12.6. klo 18
		
To 13.6. klo 12
		
To 20.6. klo 12
To 27.6. klo 12
To 4.7. klo 12
To 11.7. klo 12
To 18.7. klo 12
To 25.7. klo 12
		
To 25.7. klo 18
		
		
To 1.8. klo 12
		
Su 4.8. klo 18
		
To 8.8. klo 12
		
Su 18.8. klo 16
		
Su 1.9. klo 17
La 21.9. klo 18
		

Urkuvartti Forssan kirkossa. Outi Aro-Heinilä. Vapaa pääsy.
Urkujen 40-vuotissynttärit. Koko perheen vauhdikas urkukonsertti.
Marko Hakanpää, urut. Vapaa pääsy.
Kesäisiä ukulelebiisejä nuotion äärellä.
Yhteislaulua Mäkilammin laavulla. Tiina-Maria Kauppi.
Urkuvartti Forssan kirkossa. Bachin musiikkia.
Tiina-Maria Kauppi. Vapaa pääsy.
Urkuvartti Forssan kirkossa. Eliel Sumi. Vapaa pääsy.
Urkuvartti Forssan kirkossa. Outi Aro-Heinilä. Vapaa pääsy.
Urkuvartti Forssan kirkossa. Eliel Sumi. Vapaa pääsy.
Urkuvartti Forssan kirkossa. Outi Aro-Heinilä. Vapaa pääsy.
Urkuvartti Forssan kirkossa. Eliel Sumi. Vapaa pääsy.
Urkuvartti Forssan kirkossa. Buxtehuden musiikkia.
Tiina-Maria Kauppi. Vapaa pääsy.
Syntisten virsi-ilta Koijärven kirkossa. Pyhä Jysäys,
Palava pensas, Tiina-Maria Kauppi ja Miikka Anttila.
Kolehti oman seurakunnan musiikkityölle.
Urkuvartti Forssan kirkossa. Mendelssohnin musiikkia.
Tiina-Maria Kauppi. Vapaa pääsy.
Kesäillan musiikki. Teemu ja Terhi Mastovaara, Tiina-Maria Kauppi.
Ohjelma 10 €. Vapaa pääsy.
Urkuvartti Forssan kirkossa. Händelin musiikkia.
Tiina-Maria Kauppi. Vapaa pääsy.
Virsijazz Forssan kirkon pihalla.
Aro-Heinilä, Erkki Liikanen ja Kvintetti.
Seeli Toivio ja kanttorit Forssan kirkossa.
Gospel-konsertti, Forssan kirkko. Palava pensas ja Pietarin kalat.
Vapaa pääsy.

Maikki toi Kenian-terveisiä s. 3
Raparperipiirakan ohje s. 3
Testaa urkutietosi s. 5
Erityisrippikoulussa on kivaa s. 6
Virpi ja Marko ovat uusia työntekijöitä s. 7
Kesän tapahtumia s. 8

KANSANLAULUKIRKKO
la 22.6. klo 10 Forssan kirkon edessä
klo 18 Koijärven kirkolla
				

			
		

l. Eikka Kähärä,
s. Esa Löytömäki,
musiikki
Outi Aro-Heinilä ja yhtye

Kahvitarjoilu
Tervetuloa

Kesäillan musiikki 2019
su 4.8. klo 18 Forssan kirkko
Teemu Mastovaara, sello
Terhi Mastovaara, laulu
Tiina-Maria Kauppi, piano
Vapaa pääsy, ohjelma 10€ oman srk:n musiikkityölle
Forssan ev.lut.seurakunta
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Pääkirjoitus:

Esa Löytömäki
kirkkoherra

Onni yksillä, kesä kaikilla ja
paistaa se päivä risukasaankin
Olemme Suomessa onnellisia, kun meillä on vuodenajat. Se on
suuri lahja. Vaikka joskus marraskuussa räntäsade ja pimeys ahdistavat, tammi-helmikuussa pääsee valkoisille hangille ja kevään
tulo lopullisesti pyyhkäisee pois huolet. Suomen puhdas luonto on
monelle ihmetyksen aihe. Vielä on puhtaita vesiä ja upeita metsiä,
vielä ilma on puhdasta ja vapaus liikkua luonnossa. Viime aikoina
monenlaiset ennustajat ovat havahtuneet muutoksiin, joita näkyy.
Silti tämä on yhä hyvä paikka ja paras kaikista.
Millaisen Suomen ja maailman jätämme lapsillemme ja jälkipolville? Kristillisen kirkon Ilmasto-ohjelman keskeisiä lähtökohtia
ovat kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus. Ohjelman mukaan kristinusko on vastavoima kulutuskulttuurille, ja kirkon tulee arvioida
oman toimintansa ilmastovaikutuksia. Tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä! Seurakuntien tulee selvittää
kiinteistöjensä energiankulutus, tavoitteena energiatehokkuuden
parantaminen. Forssan seurakuntakin on kiinnittänyt huomiota
energiaratkaisuihin. Pienetkin asiat lampunvaihdoista jätteiden
lajitteluun ovat myös askeleita parempaan. Mitä sinä ja minä voimme tehdä – meidän teoillamme on vaikutusta!
Jumala antoi ihmiselle tehtävän viljellä ja varjella. Suomalaiset
elintarvikkeet ja vilja ovat maailmankuuluja. ”Vilu viljan kasvattaa,
lämmin terän tuottaa”, on yksi sananlasku. Suomen olosuhteet tuottavat juuri oikeanlaista viljaa, puhdasta ja ravitsevaa. Vaikka emme
voi jatkuvasti viljellä, ovat olosuhteet tiettyihin tarkoituksiin juuri
oikeat. Ei ole aivan yllätys, että suomalainen kaura on todellista
”superfoodia” ja siitä syntyvät ruokatarvikkeet ja juomat valtavassa nosteessa. Kaurapuuro ja mustikkasoppa ovat olleet monelle
terveydenlähteenä. Vanhempi väki muistaa Markus-sedän ohjeet
jo radiosta. Omatkin lapseni saavat mieleni iloiseksi keitellessään
kaurapuuroa säännöllisesti lähdettyään kotoaan. Nyt jalostettuna
suomalainen kaura on uusi vientihitti maailmalle.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät monien tutkijoiden
mielestä. Kun Sahara autioituu, kansat vaeltavat paremman elämän toivossa uusiin maihin. Sodat raunioittavat kansojen elämää ja
pakoon on lähdettävä. Maa käy elinkelvottomaksi ja puhdasta vettä ei ole saatavilla. Kun ilmasto lämpenee tuhoeläimet ja homeet
tulevat vaivoiksi yhä pohjoisempana. Vielä eivät heinäsirkkaparvet
ja seitsemän vuoden kuivuus ole Suomen oloja uhanneet, mutta
uusia hyönteisiä ja kasvilajikkeita tavataan.
Jeesuksen omasta suusta vuorisaarnassa on peräisin seuraava
lause: ”Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille” (Matt. 5:45). Yhteinen
luontomme ja maapallomme on elinehtomme. Jokaisella on vastuunsa. ihminen on turmellut paljon, mutta on aika herätä uudella
tavalla. Yhden ihmisen teot heijastuvat laajalle ja yhteisöjen ratkaisut koskettavat yksityistä ihmistä. Emme voi vetäytyä sen taakse,
että muualla asioita ei oteta huomioon kuten meillä. Vastuuta ei
voi paeta. Nämä teot eivät ole uskon asioita vaan Luojamme tahto,
jossa järki on apuna.

Hartaus
Kiitä Herraa, kaikki mitä minussa on
Kevät ja alkava kesä ovat aikaa, joka muistuttaa minua
kiitollisuudesta. Kyseinen seikka johtuu ehkä osin siitä,
että saan silloin opiskelijana kuluneen lukuvuoden
työt viimeisteltyä. Toisaalta kyse voi olla heräävästä
luonnosta ja valosta pitkän talven jälkeen. Vaikka
edeltävä vuosi ei olisi ollut helppo ja kiitollisuuden
tunne luonteva, vähintäänkin pohdin, mistä asioista
minun olisi hyvä olla - kaikesta huolimatta - kiitollinen.
Uskon, etten ole tämän teeman kanssa yksin –
lauletaanhan Suvivirressäkin Jumalan kiittämisestä.
Tuikitutusta virrestä tulee entistä puhuttelevampi,
kun tutustuu sen taustaan: se on syntynyt 1600-luvun
katovuosien inspiroimana. Kolme vuotta kestäneen
nälänhädän jälkeen koittava kevät ei ollut itsestäänselvyys, vaan valtava kiitollisuuden aihe.
Olen asunut viime kuukaudet Lähi-idässä, Jerusalemissa. Täällä olen pohtinut paljon sitä, kuinka paljosta
saan olla suomalaisena kiitollinen. Elämä Suomessa
on monella tavalla helpompaa verrattuna konfliktialueisiin tai kehitysmaihin. Silti minusta on hyvin
puhuttelevaa, kuinka arabikulttuurissa kiittäminen
kulkee mukana aivan arkisessa kielenkäytössä. Kun
arabiankieliseltä kristityltä tai muslimilta kysytään
kuulumisia, vastaus on aina ensin “alhamdulillah”,
kiitos Jumalalle. Jumalan kiittäminen tuossa arkisessa

Hyvää ja virkistävää kesää, satoi tai paistoi! pidetään huolta
toisistamme ja Suomen luonnosta!

Ylistä Herraa, minun sieluni,
ja kaikki mitä minussa on,
ylistä hänen pyhää nimeään.
Ylistä Herraa, minun sieluni,
älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.
Ps. 103: 1-2
Anne Heikkinen

Uusi kesäteologi esittäytyy
Olen Anne Heikkinen, 25-vuotias teologian opiskelija.
Asemapaikkanani on nykyisin Helsinki, jossa olen opiskellut kohta viisi vuotta. Muutan kuitenkin täksi kesäksi Forssaan Jerusalemista, jossa olen ollut tänä keväänä
Suomen Lähetysseuran kautta vapaaehtoisena ja keräämässä materiaalia gradututkimustani varten. Ehkäpä
kesän aikana Forssassa minulle koittaa myös tilaisuus
kertoa tarinoita Israelista ja Palestiinasta. Toivon, että
valmistun teologian maisteriksi parin vuoden päästä, ja
sen jälkeen toivoisin saavani tehdä työtä pappina.
Olen harrastanut pitkään musiikkia, joten kesän aikana
minun voi ehkä kuulla myös soittavan ja laulavan. Sydäntäni lähellä on myös lähetys, ekumenia ja uskontodialogi, eli voisin kuvitella tekeväni tulevaisuudessa töitä
myös ulkomailla. Usko Jeesukseen ja kolmiyhteiseen
Jumalaan on minulle elämässäni kantava voima. Se, että olen kristitty, kutsuu minut toimimaan konkreettisin
teoin yhteisöni, yhteiskunnan ja koko maailman hyväksi.
Tämän kesän aikana työskentelen muun muassa ripareilla, mutta minua voi tavata myös esimerkiksi nuorten illoissa ja jumalanpalveluksissa. Odotan innolla
Forssaan ja ennen kaikkea forssalaisiin tutustumista.
Toivon, että minulle voisi tulla juttelemaan jumalanpalveluksen jälkeen tai vaikka kadulla kävellessä. Kesäteologina olen oppimassa, kuuntelemassa ja tukemassa
ihmisiä niillä keinoilla, mitä minulla on.

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤
Luottamuksella, sinua kuunnellen

Anne Nativity kirkolla.

Lähetyssoppi jää kesätauolle.
Soppi avoinna vielä 29.5.
Kiitos kuluneesta keväästä.
Soppi avoinna jälleen 2.9.

Forssan seurakuntalehti

Meille suomalaisille Eino Leino on runossaan Legenda ilmaisut
jotain olennaista luonnosta ja lähimmäisenrakkaudesta. Herra ja
Pyhä Pietari saapuivat Suomen maalle siunatulle. Pietari valitteli
Jeesukselle Suomen köyhyyttä ja karua maata. Herra tuumasi, että
kansan sydän on kuitenkin lämmin.
”Pois Herra kulki kanssa Pietarin
mut kerrotaan kun illoin kesäisin
sä istut koivun alla, on kuin täällä
viel liikkuis Herran hymy vetten päällä.”

yhteydessä on niin luontevaa, että olen saanut usein
kuulla arabin suusta ilmaisun “Thanks to God” myös
puhuessani tämän kanssa englantia.
Tutkimusten mukaan kiitollisuus on myös terveellistä niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Ihmiset, jotka
löytävät asioita, joista olla kiitollinen, selviävät usein
paremmin suuristakin vastoinkäymisistä. Kiitollisuuden vaatimus saattaa toki tuntua joskus armottomalta: en tiedä, olisiko minusta sanomaan Jobin tavoin
suuren menetyksen kohdalla “Herra antoi, Herra otti,
kiitetty olkoon Herran nimi!” (Job. 1:21).
Voi olla, että ajatus väkisin pakotetusta kiitollisuudesta tuntuu epäluontevalta. Olen kuitenkin sitä
mieltä, että kiitollisuuden taitoa kannattaa harjoittaa.
Kun avaan silmäni asioille, joista kiittää, on elämäni
nopeasti mielekkäämpää - ja ehkä näen paremmin
myös Jumalan kädenjäljen elämässäni.

Puhu, se auttaa.

Forssan ev.-lut. seurakunta
Kartanonkatu 16, 30100 Forssa
(03) 41 451 klo 9-13.
www. forssanseurakunta.fi
Päätoimittaja Esa Löytömäki, esa.loytomaki@evl.fi

Palveleva puhelin

0400 22 11 80

Palveleva chat

Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

Palveleva netti

kirkonkeskusteluapua.fi

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

Toimitussihteeri Sirpa Koivulaakso
sirpa.koivulaakso@evl.fi
Kannen kuva: Esa Löytömäki
Sivunvalmistus Forssa Print
Paino Forssa Print, 2019
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Kirkon oppaat
1. Paras muistoni Forssan kirkosta?
2. Mitä ajattelet kirkon lasimaalauksista
alttaritauluina?
3. Mikä sinusta tulee isona?
Julius Ahlgren
1. Paras muistoni Forssan kirkosta on kesältä 2015 omasta
konfirmaatiosta.
2. Pidän lasimaalauksia vaikuttavana taiteena, jotka kuvaavat
hyvin Jeesuksen syntymää,
kuolemaa ja ylösnousemusta.
3. Haluaisin opiskella lääkäriksi.

Sanni Ollanketo

Olen Sanni Ollanketo, 21-vuotias forssalainen nuori ja tulevan kesän toinen kirkko-opas.
Minulla on noin viiden vuoden
ajalta Forssan seurakunnan
toiminnasta niin isosena kuin
muissakin rooleissa.
1. Monen vuoden ajalta onkin
kertynyt hyviä muistoja myös
Forssan kirkosta. On mahdotonta nimetä yhtä parasta muis-

toa Forssan kirkosta, mutta
kaikki konfirmaatiotilausuudet
ovat jääneet vahvasti mieleeni.
2. Joka kerta kirkossa vieraillessani pysähdyn aina ihastelemaan alttarin lasimaalauksia.
Jo pienenä muistan katselleeni niitä pitkään, eikä niiden
kauneus ole muuttunut miksikään lapsuuden muistikuvastani. Päin vastoin. Niiden
ainutlaatuisuutta ja kauneutta
osaa arvostaa vain vuosi vuodelta enemmän.
3. Opiskelen nyt lähihoitajaksi ja
tavoitteenani olisi erikoistua
työskentelemään erityisesti
lasten ja nuorten parissa. Ammatinvalintaani on ehdottomasti auttanut selkeyttämään
seurakunnan leireiltä saadut
hyvät kokemukset ja opit.
Odotankin innolla, että saan
työskennellä kesällä Forssan
kirkossa kirkko-oppaana.
Nähdään siis siellä!
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Forssan seurakunnan
nimikkolähetin kuulumisia Keniasta
Forssan seurakunnan
nimikkolähetti Marja
”Maikki” Ochieng,
kertoi vierailullaan
työstään ja elämästään Keniassa. Monelle
Forssalaiselle, Maikki
on tuttu, sillä vuosituhannen vaihteessa hän
oli muutaman vuoden
Koijärven diakoni.
Nyt Maikki on ollut kentällä
jo 12 vuotta. ”Aika on mennyt
nopeasti, alun perin minun piti
mennä vain kolmeksi vuodeksi”
toteaa Maikki, palattuaan nyt
5. työkaudelta. Työ on ollut
antoisaa, olen näistä vuosista
kiitollinen, että olen saanut olla
tekemässä tätä työtä. Kiitos
myös kaikille teille, joka olette
olleet minua lähettämässä, ilman teidän tukeanne ja esirukouksianne, ei työtä voi tehdä.
Mitä kaikkea työhösi sisältyy?
Olen tosiaan saanut olla kummilapsityön yhteyshenkilö kaikki
nämä työkaudet, kohta 12 vuotta.
Meillä on tässä hankkeessa 500
lasta, joiden toinen tai molemmat
vanhemmat ovat kuolleet. Kummilapsen huoltajalle maksetaan
joka kuukausi avustus, ja sen lisäksi joka vuosi kummilapselle
kustannetaan uusi koulupuku, joka Keniassa on pakollinen, ja sen
lisäksi jotain muuta tarpeellista.

TIEKIRKKO

Forssan kirkko toimii tiekirkkona 11.6.–11.8.
avoinna: ti–pe 10–17, la 10–16 ja su 12–17
Juhannusaattona ja -päivänä 21.–22.6. suljettu.
Opas paikalla, Tervetuloa!

4
4 dl
150 g
3 dl

Kananmunaa
Sokeria
Voita sulatettuna
Maitoa

6 dl
Vehnäjauhoja
3 tl
Leivinjauhetta
Hyppysellinen suolaa
Täyte:
1l
½ dl
2 tl
1tl

Raparperia paloina
Sokeria
Vaniljasokeria
Kanelia

Vaahdota munat ja sokeri. Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää vaahdon joukkoon vuorotellen maidon ja sulan voin kanssa.
Levitä taikina uunipellille.
Pilko raparperit ja sekoita sokeri, vaniljasokeri ja kaneli palojen
joukkoon. Levitä raparperinpalat tasaisesti taikinan päälle.
Paista piirakkaa 180 asteisessa uunissa noin 45 minuuttia.
Tarjoile piirakka vaniljakastikkeen tai -jäätelön kera.

Esimerkiksi Lähetyssopen kummilapsi Hllary, sai viime vuonna
koululaukun ja tänä vuonna uudet koulukengät.
Koskaan ei ole samanlaista
työpäivää.
Aika paljon teen työtä kotona.
Lähetän suomalaisille työn tukijoille postia ja kuulumisia heidän
kummilapsistaan, ja joka päivä käyn toimistolla tapaamassa
meidän työntekijöitä. Käyn myös
työntekijöiden mukana kodeissa
ja kouluissa tapaamassa näitä kenialaisia lapsia. Vierailen myös
Matongon lastenkodissa, ja toisinaan pidän siellä pyhäkoulun.
Toisiaan ihmettelen, kun autot
eivät toimi, tai pitää miettiä erilaisia huoltotoimenpiteitä: kuka tulee tekemään sähkö- tai putkityöt,
ihan käytännön hommia. Eli monenmoista kuuluu päivän puuhiin,
aamulla ei koskaan oikein tiedä,
mitä päivä tuo tullessaan.
Sinusta tuli viime joulukuussa
myös kentän vastaava.
Mitä se tarkoittaa?
Meillä, (Evankeliumiyhdistykellä, SLEY), on Keniassa tällä hetkellä yhteensä 6 lähettiä. Teemme
yhteistyötä Kenian Evankelisluterilaisen kirkon (ELCK) kanssa,
ja tehtäväni on toimia SLEYn ja
ELCKn yhteyshenkilönä.Työhön
kuuluu monenlaisia hallinnollisia
tehtäviä.
Miten ilmastonmuutos, näkyykö
siitä merkkejä Keniassa?
No, kyllä se tavallaan näkyy sielläkin. Maaseudulla jokaisella kotipihalla viljellään maata. Ja ihmi-

Kuva: Anniina Suvilampi

set kertovat että ennen he tiesivät
suunnilleen koska vuoden ensimmäinen sadekausi alkaa, yleensä
se on ollut maaliskuun loppupuolella. Siitä 3–4 kuukauden
kuluttua on saatu sato. Mutta nyt
sadekaudet eivät enää pidä paikkaansa, esimerkiksi tänä vuonna
sateet alkoivat vasta huhtikuun lopulla. Eli maanviljelijät eivät enää
tiedä koska istuttaa maissia kasvamaan. Ilmastonmuutos näkyy
myös kuivuutena, eli on alueita
joissa ei ole satanut vuosiin.
Mikä on auttanut jaksamaan?
Jaksamisessa on auttanut Raamatun lähetyskäskyyn liittyvä
lupaus: Jumala siinä sitoutunut
olemaan kanssamme, ja se on
hyvä lähtökohta uuteen päivään
ja työntekoon. Joskus, kun asiat
eivät mene kuten on suunniteltu,
niin on hyvä tietää, että kuitenkin
Jumala on luvannut olla kanssamme.
Teksti: Eikka Kähärä
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Perheneuvojan
pohdintoja

Vuosi 2018 oli
ylijäämäinen

Tässä kirjoitussarjassa
perheneuvojat pohtivat
parisuhdetta, ihmisenä
kasvamista ja muita
elämän ihmeellisyyksiä.

Ei koskaan ei koskaan!
”Sinä et koskaan kuuntele!”
”Sinä olet aina töissä!”
Tunne siitä, että juuri nyt ei ole
kiinnostava ja tärkeä kumppanille, aiheuttaa luonnollisesti
pettymyksen. Nykyhetken pettymyksen tunne lisääntyy, jos
siihen liittyy samankaltaisia
kokemuksisia menneisyydessä.
Hyvin yleisesti nuo kokemukset
ilmaistaan sanoin ei koskaan tai
aina. Ne kertovat aidosti sen hetkisestä tunteesta, mutta harvoin
kuitenkaan koko totuutta. Sanottuna ja kuultuna ne tuottavat silti
toivottomuuden tunteen.
Eräs kohtaamani ihminen sanoi
kerran, että jos käyttää sanoja ei
koskaan tai aina, siirtää mennei-

syyden pettymykset nyt-hetken
kautta tulevaisuuteen. Ei koskaan
tarkoittaa sananmukaisesti myös
tulevaisuuden ennustetta. Jos
puhutaan vaikkapa kuuntelemisesta, on aika toivotonta ajatella,
ettei puoliso kuuntele koskaan
tulevaisuudessa. Oli sitten mitä
tahansa tärkeää kerrottavaa. Juuri
siksi sen sanominen satuttaa sekä
itseä että kohdetta.
Arjessa eteen tulee väistämättä
tilanteita, jolloin omien ajatusten
perille saaminen tuntuu vaikealta. On hyvä kertoa omasta tunnetilastaan kumppanilleen. Silloinkin, kun tunne on vaikkapa
pettymys. Voi kuitenkin yrittää
opetella ilmaisemaan ajatuksen-

sa siten, että ne olisi mahdollista
ottaa vastaan. Samalla se tarjoaisi myös muutoksen mahdollisuuden.
”Tämä on minulle tärkeää. Minua harmittaa, kun tuntuu ettet
kuuntele.” tai ”Minua harmittaa,
kun olet niin paljon töissä. Voiko
sille asialle tehdä mitään?” Esimerkiksi nämä lauseet voisivat
rakentavalla tavalla tarjota kuulijalle mahdollisuuden tutkia omaa
toimintaa jopa ilman syyllisyyttä
ja häpeää. Silloin myös muutos
tulisi mahdolliseksi.
Jorma Virtanen

Forssan seurakunnan viime vuoden tilikauden ylijäämäksi muodostui 354 604 euroa, vaikka
talousarvio ennakoi saman suuruista alijäämää. Seurakunta vastaanotti 205 000 euron testamenttilahjoituksen, joka selittää osan
ylijäämästä ja toisen osan selittää
kiinteistötoimen kustannussäästöt.
Seurakunnan toimintakulut laskivat 157 506 euroa vuodesta 2017.
Ylijäämäinen tulos antaa mahdollisuuden hetken hengähtää.
Jäsenmäärän väheneminen nakertaa koko ajan seurakunnan
veropohjaa. Jäsenmäärä laski alle
13 000 ja kirkollisverotuloja tilitettiin 85 519 euroa edellistä vuotta vähemmän. Investointien osalta
viime vuodet ovat olleet hiljaisia.
”Meitin kirkko 100” -vuotta

väritti vuoden 2018 toimintaa.
Seurakunnan toiminta kattaa monipuolisesti kaikki ikäryhmät.
Eniten resursseja suunnattiin diakoniatyöhön, nuorisotyöhön, lapsi
ja perhetyöhän sekä rippikoulutyöhön. Rippikoulu on edelleen säilyttänyt suosionsa, forssalaisesta
ikäluokasta rippikoulun kävi noin
99 % (koko kirkko 77,3 %). Rippikoulun kehittämiseen on kirkossa
kiinnitetty erityistä huomiota. Viimeisin uudistus oli vuonna 2017
valmistunut valtakunnallinen
Suuri Ihme -rippikoulusuunnitelma, joka korostaa nuorisolähtöisyyttä ja nuorten osallistumista
rippikoulun suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Seurakunnassa on vahvasti yhdessä tekemisen meininki.

Piipahdus päiväkerhokauteen

P

äiväkerhoja on pidetty valtakunnallisesti yli 70 vuoden ajan ja Forssassakin jo
pitkään. Tänä vuonna kerhoja on
kokoontunut meillä Forssassa kolme-, neljä- ja viisivuotiaiden ryhmät Forssan seurakuntatalolla sekä
yksi ryhmä 3-5-vuotiaille Koijärven seurakuntatalolla. Toimintaa,
naurua sekä iloa on siis riittänyt.
Syyskaudella kerhoja oli vetämässä Wilma Yli-Hakula, Eli-

se Giren, Tarja-Leena Ylitalo
ja Tarja Mäkelä. Kevätkaudella
lapset ovat aktiivisesti kerhoilleet
Wilman sekä uuden lapsityöntekijän Ella Saastamoisen kanssa.
Seurakunnan päiväkerhoissa
tarjotaan lapsille monipuolista
toimintaa. Jokaiselle lapselle
löytyy varmasti jotain, jossa hän
kokee olevansa hyvä ja taitava.
Kerhojen ohjelmaan sisältyy
muun muassa laulua, leikkiä,

ulkoilua, askartelua, eväiden
syömistä sekä jokaisella kerralla
pidettävä hiljainen hetki.
Hiljaisessa hetkessä käsittelemme kirkkovuoden mukaisesti Raamatun kertomuksia sekä
sieltä nousevia teemoja, monipuolisin menetelmin. Haluamme
tarjota lapsille tilaisuuden hiljentymiseen ja ihmettelyyn, sekä
mahdollisuuden tutustua kristinuskoon. Tähän loistavia välinei-

Retkellä kirjastossa.

Ulkoilua keskuspuistossa.

Kutsujen postitusta Kummin kaa
-päivään.

Ystävänpäivän viettoa.

Ulkoilua kirkkopuistossa.

Retki läheiselle laavulle.

tä ovat olleet hiljaisissa hetkissä
käyttämämme lattiakuvat, lasten
hengellinen kirjallisuus, musiikkimaalaus sekä monet muut
lapsia osallistavat ja innostavat
tavat. Pyrimme jättämään näihin
hetkiin myös tarpeeksi tilaa lapsista kumpuaville kysymyksille
ja keskusteluille.
Toimintamme yksi tärkeimmistä arvoista on lapsilähtöisyys
sekä joustavuus. Haluamme
juurruttaa lapseen tunteen siitä,
että hän on tärkeä ja arvokas,
ja että hänenkin mielipiteillään
ja ajatuksillaan on merkitystä.
Lapset saavat vaikuttaa omilla
mielipiteillään päivän kulkuun
ja toimintaan. Saatamme kysyä
lapsilta, haluavatko he kuunnella loruja vai kirjaa. Haluavaisitko
he leikkiä sisällä vai lähteä ulos?
Päiväkerhoistamme on loistavat ulkoilumahdollisuudet, joita
hyödynnämme paljon. Lapsille
tutuiksi ovat tulleet niin lähistöjen leikkipuistot kuin muutkin
tienoot. Olemme myös tehneet
pitkin kerhovuotta erilaisia retkiä

Kirkkoretki pääsiäisenä.

muun muassa leirikeskus Klemelään, metsään laavulle sekä
kirjastoon ja kirkkoon. Talvella
nautimme lumesta ja laskimme
paljon mäkeä. Lasten on hyvä
tutustua heitä ympäröivään luomakuntaan ja retket sekä ulkoilu
tarjoavat siihen loistavat mahdollisuudet. Kerhovuoteemme
on myös mahtunut muutamia
erikoiskerhoja, kuten leffakerho,
ystävänpäivätanssiaiset sekä vappunyyttärit.
Kerhokautemme alkaa olla
tämän kevään osalta pian lopuillaan, toivottavasti kerholaisillemme ja heidän perheilleen on
jäänyt mieleen hyviä muistoja
kuluneesta kerhovuodesta. Päiväkerhot jatkuvat jälleen elokuussa
ja niihin on edelleen mahdollista
ilmoittautua seurakunnan nettisivujen kautta 31.5. asti. Toivotamme kaikille perheille mukavaa ja
siunattua kesää, hymyillään kun
tavataan!
Lapsityöntekijät
Wilma Yli-Hakula
ja Ella Saastamoinen

Forssan ev.-lut. seurakunnan tiedotuslehti 2/2019
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”Mistä se tulee? Minne se menee?
Sitä ei nähdä voi…”
Näin lauletaan lasten virressä 41.
Laulu kertoo tuulesta ja Pyhästä Hengestä.
Voimme tuntea ne, mutta silti emme pysty
näkemään kumpaakaan.
Urkujen
mekaniikkaa.

Tietokilpailu
uruista
1. Minkälainen soitin urut on?
a. koskettimistoilla hallittava kielisoitin
b. koskettimistoilla hallittava näppäilysoitin
c. koskettimistoilla hallittava puhallinsoitin
2. Miten urut soivat?
a. puristamalla pillejä
b. puhaltamalla ilmaa pillien läpi
c. imemällä ilmaa pillien läpi
3. Mikä on Forssan kirkon urkujen matalin taajuus?
a. 65Hz
b. 110Hz
c. 75Hz
4. Kuinka monta äänikertaa Forssan kirkon uruissa on?
a. 32
b. 34
c. 36
5. Äänikerta on kuin
a. äänen vinkaisu
b. äänen vinkaisu ja jälkikaiku
c. pan-huilu
6. Uruissa olevien fagotin ja oboen pilleissä on
a. käyrät kaikutorvet
b. suorat kaikutorvet
c. suppilomaiset kaikutorvet
7. Rekisteröintitaito tarkoittaa urkujensoitossa sitä, että urkuri osaa
a. valita soittimen parhaat ominaisuudet esiin tuovat äänet
b. kirjata soittimessa esiintyvät viat vihkoon
c. kirjata soitintietokantaan urkujen eri ominaisuuksia
8. Dispositio tarkoittaa
a. urkupillien nurjahtamista pois paikaltaan
b. urkujen äänikertojen ja samalla myös äänenvärien kokonaisuutta
c. urkupillien siirtoa toiseen tilaan
9. Urkujen äänittäminen tarkoittaa
a. äänen tekemistä pilleihin
b. äänen tallentamista konsertissa
c. äänen muokkaamista digitaalisesti
10. Maailman suurimassa soittimessa on yli
a. 13000 pilliä
b. 23000 pilliä
c. 33000 pilliä
11. Bonuskysymys: Miten Outi-kanttorin lapset kuvailevat urkujen soittoa?
a. ”Ihan kuin se tekisi mattoa.”
b. ”Se tanssii koskettimistolla ripaskaa korkokengät jalassa.”
c. ”Se vetää monella pianolla yhtä aikaa.”
Kysymykset: Outi Aro-Heinilä, Kian Ajdari ja Sami Mattila.

N

äkymätön ilmavirta saa
hienon 40-vuotta täyttävän soittimemme eloon.
Urkujen äänen synnyttää pillin
sisällä värähtelevä ilmapatsas.
Pillin pituus määrittelee äänen
korkeuden eli mitä suurempi
pilli, niin sen matalampi ääni.
Uruista löytyy kahdenlaisia pillejä huulipillejä ja kielipillejä,
joissa äänen synnyttää värähtelevä kieli kuten esim. klarinetissa tai saksofonissa. Uruilla voi
soittaa keväistä käenkukuntaa,
kuninkaallista, juhlavaa trumpettia tai matkia säkkipilliä. Ukkonen, karhu, jättiläinen, iloa ja
vauhtia, surua ja rauhaa. Näitä
kaivamme esiin, kun ryhmä lapsia käy tutustumassa soittimeen.
He pääsevät kurkkaamaan myös
urkujen sisälle.
Urkujen sisällä kuuluu huminaa, kun puhallin syöttää soittamiseen tarvittavan ilman palkeeseen, joka antaa sille tasaisen
paineen. On hyvin tärkeää, että
ilma virtaa tasaisesti. Jos keuhkot eivät ole kunnossa niin soitin
yskii. Puhallin toimii moottorilla
ja sähköllä. Ennen vanhaan urkuihin saatiin ilmaa polkemalla
polkimia, joka oli raskasta hikistä hommaa ja soittaja ei voinut
rekisteröidä kaikkia äänikertoja
yhtä aikaa, koska ilma olisi loppunut yhteen sointuun. Näin uusissa uruissa ei ole enää polkimia
ja jos tulee sähkökatko, niin urut
eivät toimi, koska ilma ei liiku.
Ilmaa laatikossa
Urkujen koneiston mielenkiintoisin ja samalla yksi tärkeimpiä
osia on ilmalaatikko. Palkeista
ilma saapuu ilmaputkia pitkin
ilmalaatikoihin, joiden päällä
pillit sijaitsevat pillitukissa järjestyksessä riveittäin. Jokainen
äänikerta on omana rivinään ja
jokaisella pillillä on tarkka oma
paikka. Ilmaalatikko on kaksikerroksinen, umpinainen laatikko.
Sen sisältä löytyvät soittoventtiilit, jotka avautuvat soittokoneiston avulla, kun koskettimia painetaan. Soittoventtiilejä on siis
yhtä monta kuin koskettimia (56
kpl) Jokaisella äänikerralla on
laatikon sisällä oma äänikanava
(= ilmalaatikon ylempi kerros).
Meidän uruissa on 34 äänikertaa.
Ilmalaatikon alempi osa äänikanavien alla on ilmaruuma, paikka
jossa soittoventtiilit sijaitsevat.
Ilmaruuman etulaudan saa tarvittaessa irti, jotta soittoventtiileitä
voi säätää tai korjata. ”Joskus
minulla on jäänyt mm. jalkion
soittoventtiili jumiin ja silloin
se jalkionsävel jatkaa soimistaan
vaikka olisi muuten lopettanut
soittamisen.” Oletko ollut joskus kirkossa, kun soittoventtiili
on jäänyt jumiin?

Forssan kirkon urkujen eri muotoisia pillejä.

Siinä ilmalaatikon ja pillien
välissä on liste. Kun rekisteritappi vedetään ”päälle” niin liste siirtyy ja vapauttaa juuri sen
tietyn äänikerran pillien alla olevat reiät ja ilma pääsee oikeisiin
haluttuihin pilleihin. Jos ei olisi
listeitä niin kaikkiin pilleihin tulisi koko ajan ilmaa ja ne soisivat
yhtä aikaa koko ajan. Kun tappi
painetaan kiinni, aukot pillien
alla sulkeutuvat ja ne eivät soi.
Joskus ilmalaatikkoon voi tulla
halkeamia tai venttiilien välistä
voi ilmaa vuotaa ja se kuulostaa
kimeältä vinkunalta.
Ilmalaatikon päältä löytyvät
vielä pillien edessä olevat viritysnappulat. Niiden avulla kanttorit
voivat soittaa pilliä urkujen sisällä ja samalla virittää sen oikeaan

vireeseen. Viritysnappuloita voit
nähdä, kun tulet kurkkaamaan urkuihin. Kuuletko ilman liikkuvan?
Urkujen juhlavuosi alkaa
Urkuihin pääsee tutustumaan
40-v synttärikonsertissa su 9.6.
klo 17.00 Konsertti sopii koko
perheelle niin lapsille kuin aikuisille. Uruista erilaisia ääniä ja
tarinoita kaivaa esiin urkuri Marko Hakanpää, joka on myös monelle tuttu höyryveturin kuljettaja. Ensin kuunnellaan musiikit
ja lopuksi voi tulla tutustumaan
soittimeen lähempää.
Teksti: Tiina-Maria Kauppi
Kuvat: Outi Aro-Heinilä
Urkujen mekaniikkaa sivulta.

Oikeat vastaukset: 1c, 2b, 3a, 4b, 5c, 6c, 7a, 8b, 9a, 10c ja 11b.
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Seurakuntaliitos
ei toteudu
Forssan ja Humppilan seurakuntien liitos ei todennäköisesti toteudu. Kirkkohallituksen täysistunto päättää asiasta 22.5. Esitys on,
että ”koska kyseessä ei ole kuntaliitokseen liittyvä seurakuntajaon
muuttaminen eikä muuttamiselle muutenkaan ole osoitettu selviä
toiminnallisia, hallinnollisia tai taloudellisia perusteita, päätösehdotuksessa kunnioitetaan seurakuntien lausunnoissaan esittämiä
kannanottoja”.
Seurakuntaliitosselvityksessä olivat mukana Forssa, Humppila,
Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Viime vaiheessa mukana olivat
Humppila ja Forssa. Kirkkohallituksen kysyessä uudestaan lausuntoja Humppila oli kielteisellä kannalla, Forssa myönteinen.
Selvitys aloitettiin 2017. Lounais-Hämeen seurakuntien jäsenmäärä on aleneva ja veroprosentit jo keskimääräistä korkeampia
Forssaa lukuun ottamatta. Kuitenkaan velkaantumista ei ole ja
toiminnallisesti seurakunnat ovat toistaiseksi nähneet tulevansa
toimeen vähemmilläkin resursseilla.

Erityisrippistä

jälleen lämmössä ja auringonpaisteessa
Kuinka sattuukin niin, että Forssassa ovat kelit kohdallaan, kun
kolmannen kerran peräkkäin
opiskellaan erityisrippikoulussa
kehitysvammatyön pappi Jenni
Jaakonsaaren johdolla. Iloitsemme tästä mahdollisuudesta
opiskella koulupäivien aikana.
Nuoret tulevat avustajiensa
kanssa aamulla kirkkoon ja sieltä siirrymme yhdessä jatkamaan
opiskelua nuorisotilaan.

Opiskelu on nuorten tasoista
ja hyvällä asenteella on suuri
merkitys, niin kuin perusrippikoulussakin. Osallistavuus
eri keinoin ja aistein ja havainnointi ovat opettamisen tärkeitä menetelmiä. Vierailjoitakin
meillä on viikon varrella Jokioisten seurakunnasta, oman
seurakunnan diakoni ja Kenian
Maikki-lähetti.

Viikkomme huipentuu lauantaina konfirmaatioon. Ehtoollista ja jumalanpalvelusta
harjoitellaan aamuisin kirkkohetkissä. Nuorten on mukava
tulla juhlaan, kun on tuttuja
juttuja tiedossa.
On ilo olla tässä rippikoulussa mukana ja saada uusia kokemuksia ja iloita nuorista!
Anniina Suvilampi

Esa Löytömäki

Kuulutus...
Forssan ja Koijärven hautausmailla on ryhdytty Kirkkolain 17 luvun ja Hautaustoimilain 14 § mukaan säädettyihin toimenpiteisiin koskien hautaoikeuden päättymistä ja hautamuistomerkkien
poistamista kyseisiltä haudoilta. Vuoden 2019 kuulutusmenettely
koskee Forssan ja Koijärven hautausmaiden kaikkien osastojen
hautapaikkoja, joiden hautaoikeusaika on päättynyt 2018. Hautakirjanpidosta löytyi yhteensä 52 kuulutettavaa hautaa, joiden
hallinta-aika on päättynyt vuoden 2018 loppuun mennessä.
Hautaoikeuden haltijalle tai muulle, jolla on oikeus tulla haudatuksi hautaan, tarjotaan mahdollisuus jatkaa haudan hallinta-aikaa voimassa olevan hinnaston mukaisesti (Kirkkolaki 17
luku 2 §). Hautaoikeuden haltijoille, joiden yhteystiedot löytyvät
hautakirjanpidosta on lähetetty kirje. Lisäksi annetaan kuulutus
paikallisessa lehdessä yleismaininnalla, jossa mainitaan hautausmaan osasto, missä kyseisiä hautoja sijaitsee ja mihin mennessä lunastus tulee suorittaa. Kuulutus laitetaan toukokuun aikana
myös haudoille, joiden haltijaa emme ole tavoittaneet kirjeitse.
Haudalla olevasta kuulutusmerkistä löytyy ohjeet hallinta-ajan
jatkamiseksi.
Luettelo päättyneistä hautaoikeuksista on nähtävissä seurakuntatalon ilmoitustaululla, hautausmaan huoltorakennuksen
ulko-ovessa ja seurakunnan kotisivuilla. Hautaoikeuden haltijaa
pyydetään ottamaan yhteyttä 31.10.2019 mennessä hallinta-ajan
jatkamiseksi hautausmaanhoitaja Mari Lehtoon 050-5756646 tai
mari.lehto@evl.fi. Otamme mielellämme vastaan myös ilmoituksen mikäli ette halua hautaoikeutta jatkaa.
Lunastamatta jääneet haudat palautuvat seurakunnalle ilman
erillistä ilmoitusta 31.12.2019. Seurakunta menettelee palautuneiden hautapaikkojen ja niillä olevien muistomerkkien suhteen
hautausmaan käyttösuunnitelman mukaisesti. Muistomerkki on
poistettava palautuneelta haudalta 3 vuoden kuluessa tai seurakunta poistaa sen. Hautamuistomerkin poistamisesta haudalta
on aina sovittava seurakunnan kanssa.
Forssassa 18.2.2019
Forssan seurakunnan kirkkoneuvosto

Hautapaikat,
joiden hallinta-aika on päättynyt 2018
Hautatunnus		
Forssa	Koijärvi
101/02/125-127
202/06/160c
101/02/284
202/06/161b		
101/04/193
204/08/085A
101/05/154
101/09/175
101/09/244
102/12/014-016
102/16/071-073
103/13/012-014
103/13/017
103/13/020-022
103/13/023-025
103/13/024
103/13/027-029
103/13/030-032
103/13/031
103/13/033-035
103/13/034
103/13/044
103/13/050
103/13/052
103/14/011
103/14/026-028
103/14/027-029
103/14/030-034
103/14/037-039
103/14/047
103/14/048
104/02/158-160
104/09/200-202

Kuulutus hautamuistomerkkien poistamisesta

Hautakivien poistaminen haudoilta,
joiden hallinta-aika on päättynyt.
Forssan ja Koijärven hautausmailla on ryhdytty Kirkkolain 17 luvun
ja Hautaustoimilain 5 luvun 14§:n mukaista kuulutusmenettelyyn
sellaisten hautojen palauttamiseksi seurakunnan hallintaan, joiden
hallinta-aika on päättynyt 2017 tai sitä ennen ja joita omaiset eivät
ole lunastaneet uudelleen.
Kuulutus on annettu paikallisessa lehdessä yleismaininnalla, jossa
on mainittu hautausmaan osasto, missä kyseisiä hautoja sijaitsee ja
mihin mennessä lunastus tulee suorittaa. Haudoille, joiden omaisia ei
ole tavoitettu on laitettu ilmoitus (punainen tikku). Ilmoituksessa on
mainittu tarvittavat yhteystiedot ja kerrottu mahdollisuudesta lunastaa hautapaikka uudelleen. Luettelo haudoista, joiden hallinta-aika
on päättynyt, oli nähtävillä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla ja
hautausmaan huoltorakennuksen ulko-ovessa.
Kuulutusmenettelyn jälkeen 14 haudan hallinta-aikaa ei ole jatkettu
omaisten toimesta. Omaisilla on mahdollisuus poistaa hautamuistomerkit haudoilta. Seurakunta poistaa muistomerkit haudoilta, joilta
omaiset eivät ole niitä poistaneet 3 vuoden kuluessa. Haudoille, joilta
muistomerkki tulee poistaa, on laitettu tiedoksi punainen tikku, jossa
on keltainen tarra. Hautamuistomerkin poistamisesta on sovittava
hautausmaanhoitajan kanssa.
Kaatuneet ja kallistuneet hautakivet siirretään hautausmaanhoitajan
harkinnan mukaan varastoalueelle. Kolmen vuoden kuluttua ensimmäisen kuulutuksen päättymisestä hautamuistomerkit toimitetaan
kierrätettäviksi.
Hautamuistomerkkeihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä hautausmaanhoitaja Mari Lehtoon 050-5756646 tai mari.lehto@evl.fi
Forssassa 18.2.2019
Forssan seurakunnan kirkkoneuvosto
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Hiljaisella viikolla ja pääsiäisenä oli taas monenlaista seurakunnassa.
Näytelmä "Sana" yhdessä
Wahren-opiston kanssa oli
tanskalaisen papin Kaj Munkin
vavahduttava kuvaus kuolemasta, rakkaudesta ja erilaisista uskon tulkinnoista.
Nuoret olivat mukana kahvilatoiminnassa leipomassa.
Isovanhemnat olivat askarrelleet talven aikana Yhteisvastuun hyväksi myyntiin
tavaroita.
Ikonipiirin talven aikana
valmistuneet ikonit hiljensivät
pyhien ihmisten ja Raamatun
tapahtumien äärelle.

Nuoret leipoivat yhdessä työntekijöiden kanssa pullaa kahvitarjoiluun.

Sana-näytelmä keräsi upean porukan yhteen

Lapsirooleissa nähtiin Maren (Amanda Kastikainen) ja naapurinpoika
Jens (Onni Laakso)

Onnistunut näytelmä-projekti on
takana, aikamoinen kokemus.
Alkuvuosi harjoiteltiin tiukassa
tahdissa kaksi kertaa viikossa ja
pääsiäisen aikaan oli viisi näytöstä. Näytöksiä oli seuraamassa n.
800 ihmistä.
Itse olin ensimmäistä kertaa
näin kokonaisvaltaisesti projektissa mukana. Näytelmässä kaiken kaikkiaan oli mukana n. 20
henkilöä, kaikenikäisiä. Oli rikastuttavaa tutustua uusiin ihmisiin,

Nuoripari Anne ja Anders (Annika Mäki-Kamppi ja Veini Heinonen),
Vanhempi pari Kirstine ja Petter (Minna Heinämaa ja Tuomas Vesala,
Johannes (Jouni Kantola) ja Borgenin vanha isäntä (Eino Kujala)

joita ei joka päivä tapaa seurakunnan perustoiminnan parissa.
Näytelmän sanoma viritti
monenlaisia keskusteluja näyttelijöiden ja katsojien kesken.
Ylösnousemuksen-teema herätti
Pääsiäisen sanomaan. Olen onnellinen monista huikeista näyttelijä-suorituksista ja positiivisesta
palautteesta. Olen myös kiitollinen saamastani näyttelijä-kokemuksesta ja koko prosessista!

Anniina Suvilampi

1. Kuka olet ja mitä teet Forssan seurakunnassa

3. Mitä tulee mieleen seurakuntamme tunnuslauseesta ”Meitin seurakunta uskoo ja välittää”.

2. Mikä työssäsi on mielenkiintoisinta?

4. Mitä muuta haluat sanoa?

☞ Virpi Ryhtä
1. Olen Virpi Ryhtä ja olen
aloittanut seurakuntamestarin
toimessa 1.5 alkaen.
2. Mielenkiintoisinta työssäni on
olla yhtenä käytännön työntekijänä erilaisten tilaisuuksien
valmistelussa, eri palvelutehtävien kautta mm. valmistelut,
siivous, tilaesittelyt, ohjaus…
3. ”Vorssan” murre
4. Nähdään seurakunnan tilaisuuksissa!

☞ Marko Litja
1. Olen Marko Litja, 45-vuotias rakennusmestari Forssasta.
Aloitin työt toukokuussa seurakunnan kiinteistöpäällikön
tehtävässä. Vastaan seurakunnan kiinteistöjen huollosta.
2. Tapaan eri alojen ihmisiä ja
saan työskennellä seutukunnan historiallisesti merkittävien rakennusten parissa
3. Seurakuntamme toimintaan on
helppo tulla oli sitten nuori tai
vanha.
4. Tule nykäisemään hihasta kiinteistöihin liittyvissä asioissa
tai muuten vaan
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Kirkkovuoden ajankohtaisia juhlapyhiä
Helatorstai
Helatorstai on pääsiäisaikaan
kuuluva kirkkovuoden juhlapäivä.
Silloin muistellaan Kristuksen taivaaseen astumista (Ap. t. 1:6–14).
Uskontunnustuksessa lausumme:
”…astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan oikealla puolella”. Helatorstaita
vietetään 40 päivää pääsiäisen
jälkeen. Helatorstai kuuluu niin
sanottuihin arkipyhiin. Sen liturginen väri on valkoinen.
Taivaaseen astuminen kertoo
Kristuksen jumaluudesta: Kristus
on kolmiyhteisen Jumalan yksi
persoona, samaa olemusta kuin
Isä. Hän astui työnsä täytettyään
takaisin taivaan kirkkauteen. Me
emme voi saada yhteyttä Kristukseen inhimillisten aistiemme
välityksellä, mutta silti hän on Pyhän Henkensä kautta sanassa ja
sakramenteissa läsnä seurakuntansa keskellä. Hänen seuraajiensa tehtävä on viedä sanoma korotetusta Herrasta koko maailmaan.

Helluntai
Helluntai on kristillisen kirkon
syntymäpäivä. Kirkko viettää
helluntaita muistellen Pyhän
Hengen vuodattamista apostolien päälle (Ap.t. 2:1–13). Suuri joukko ihmisiä kastettiin ja
seurakunnan lukumäärä kasvoi
Raamatun kertomuksen mukaan
noin kolmella tuhannella hengellä. Helluntai kuuluu pääsiäisen
ja joulun ohella kirkkovuoden
kolmen suurimman juhlan joukkoon.
Helluntai on kirkkovuoden
pääsiäisjakson päätösjuhla. Samalla se aloittaa niin sanotun
helluntaijakson. Yhteys pääsiäiseen on merkki siitä, ettei kirkko puhu Jeesuksesta kuollutta
muistellen, vaan julistaa häntä
ylösnousseena Herrana. Tätä
Jeesusta Pyhä Henki kirkastaa
armonvälineiden kautta, joissa
ylösnoussut Kristus kohdataan.
Helluntain liturginen väri on punainen.

Pyhän Kolminaisuuden päivä
Helluntain jälkeistä sunnuntaita vietetään
Pyhän Kolminaisuuden juhlana. Pyhäpäivän
sanomassa kiteytyy kirkon opetus Jumalan
kolmiyhteisyydestä. Pyhän Kolminaisuuden
päivä on uskontunnustuksen päivä. Sen liturginen väri on valkoinen.
Raamatuntekstit puhuvat Jumalan salatusta olemuksesta, joka ylittää kaiken ihmisymmärryksen. Jumala on yksi, mutta hän
on ilmoittanut meille itsensä Isänä, Poikana
ja Pyhänä Henkenä. Hän vaikuttaa Luojana,
Lunastajana ja Pyhittäjänä. Usko ei käsittele
Jumalan olemusta tiedollisesti eritellen vaan
ihmetellen, ylistäen ja hänen armotekojaan
julistaen.
Kolminaisuusoppi on kristinuskon perustavin opinkappale eli dogmi. Se on pohjana
kaikelle muulle kristilliselle opetukselle.
Suhde kolminaisuuteen (lat. trinitas, kreik.
trias) on ratkaiseva kriteeri arvioitaessa,
onko jokin uskonnollinen suunta tai ryhmittymä kristillinen vai ei-kristillinen.
Matteuksen evankeliumin lopussa on
Jeesuksen antama lähetyskäsky: ”Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen.” (Matt. 28:19)

Toukosiunausta vietettiin
Raimo Vaittisen luona
Haisiossa.
Luoja soi auringon paistaa
mukana olleille.
Viljaa oli kylvämässä
Antti Suokas.
Tiina-Maria Kauppi ja
Esa Löytömäki
olivat mukana.
Suvivirsi kuuluu kauniisti
ja makkara- ja kahvitarjoilu
kruunasivat lämminhenkisen
tilaisuuden.
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SAIRAALALLA
KE 29.5.2019 KLO 12.30
PÄÄOVILLA

LAULETAAN SUVIVIRSI JA
MUUTAMA MUU KESÄINEN LAULU
tervetuloa sairaalasta ja sairaalan ulkopuolelta!
Jos sinulla on mahdollisuus,
tervetuloa yhteishetken jälkeen laulamaan osastoille
Mukana myös sair.past. Anne Mäkelä ja
kanttorit Outi Aro-Heinilä ja Tiina-Maria Kauppi

Mielekäs kirkkokierros
pe 6.9.2019
Lähtö Forssan srk-talolta klo 10.

Pistäydymme Koijärven, Humppilan ja Jokioisten kirkoissa.
Retken hinta 5€ sis. matkat.
Humppilassa mahdollisuus ruokailla tai kahvitella itse maksaen.
Paluu n. klo 14. Mukana Anne Mäkelä ja Satu Pöllänen.
Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä,
ilmoittautumiset kesäkuun aikana
Satulle p. 050 308 6770 (myös vastaajaan).
Järjestää diakoniatyö yhteistyössä
Mielikin ja Mielenterveysseuran kanssa.

Hiljaisuuden messu
Ke 19.6. klo 18 Forssan kirkossa
Mukana
Esa Löytömäki ja
Anni Lautaporras

Diakoniatyön tapahtumia

Kutsu diakonian virkaan vihityille
Forssan seurakunnan diakoniatyö tarjoaa

Koijärvellä:
Kesäkahvit Matkun kylätalolla 17.7. ja
Koijärven seurakuntatalolla 24.7. klo 13–14.30.

D-dayn kunniaksi

Forssassa:
Eläkeläisten kesäpäivä
Klemelässä 7.8. klo 10–15.
Jatkorippikoulu Klemelässä 8.8. klo 10–15.
Kutsutaan 65 v. täyttävät.

lounaan diakoneille ja diakonissoille
Scandic Villassa ma 2.9. klo 12:30.
Pukukoodina virkapaita tai -merkki.
Kutsu koskee myös eläköityneitä.
Tervetuloa juhlistamaan diakonian viran päivää!

Tule mukaan

kirkkokuoroon!
Yhdessä laulaminen on hauskaa.
Harjoitukset alkavat jo to 22.8. klo 18
Forssan seurakuntatalossa.

12.6.

Seurakuntatoimisto
avoinna 17.6.–11.8.
ma-to 9-13
Perjantaisin suljettu!
Puh: vaihde 9-13 ma-to: 03-41451

Lohtuhuivi

Sastamala
retki
tied.

p. 040 574 7467
Tarja Riikonen

kesäkäsityöksi

Harjoitukset vuoroviikoin
Koijärvellä ja Forssassa. Yhteiset kyydit.

Kesäkuorossa

saat laulaa kesälläkin!
Harjoitukset Forssan seurakuntatalossa
• ke 29.5.
• su 9.6.
• ti 11.6.
• ti 18.6.
• ke 10.7.
• to 11.7.

klo 17.30–19
klo 12–13.30
klo 17.30–19
klo 17.30–19
klo 17.30–19
klo 17.30–19

Esiintymiset:
• su 22.6. klo 10 Forssan kirkko
• su 14.7. klo 10 Forssan kirkko
Kuoroa vetää Outi Aro-Heinilä, puh. 040 664 7642

T. Outi Aro-Heinilä,
puh. 040 664 7642

Syntisten virsi-ilta

to 25.7. klo 18.00 Koijärven kirkossa

Yhteislaulutilaisuus,
jonka juontaa Miikka Anttila,
musiikissa Pyhä Jysäys +
Palavan Pensaan väkeä
Tiina-Marian johdolla.
Mestaripiirros, Kuin taivaisiin
ja monta muuta koskettavaa laulua.

Tervetuloa laulamaan!

(kolehti oman srk:n musiikkityölle)

Jos haluat neuloa ja lahjoittaa leskelle tarkoitetun lohtuhuivin,
voit toimittaa sen Forssan seurakuntatoimistoon.
Papit voivat lahjoittaa surukirjan sijaan lohtuhuivin,
mikäli huiveja on saatavilla.
Ohje ja vinkit löytyy esim.
facebook-ryhmästä Lohtuhuivien lähettiläät.
Myös omalla ohjeella saa neuloa.
Lisätietoa Forssan osalta antaa diakoni Satu Pöllänen.

