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4•2019

seurakuntalehti

Valoa adventtiin ja jouluun!
Joulun kirkot
ti 24.12.
klo 9
klo 10
klo 10-20
klo 13
klo 13
klo 15
klo 15
klo 23

Jouluaatto
Aattohartaus sairaalan kahviossa.
Jouluhartaus Matkussa
Forssan hautausmaan vanha kappeli avoinna
Perheiden joulukirkko Forssan kirkossa
Hartaus
Forssan hautausmaan uudessa kappelissa
Jumalanpalvelus Forssan kirkossa
Jumalanpalvelus Koijärven kirkossa
Jouluyön musiikki Forssan kirkossa

ke 25.12. Joulupäivä
klo 8
Jumalanpalvelus Forssan kirkossa
klo 10
Jumalanpalvelus Koijärven kirkossa
to 26.12. Tapaninpäivä
klo 10
Messu Forssan kirkossa
klo 12
Jumalanpalvelus Matkussa
la 28.12. Viattomien lasten päivä
klo 16
Enkelikirkko Forssan kirkossa
klo 18
Enkelikirkko Koijärven kirkossa

Tarja-Leena, Simo ja Ilkka lähtevät, Minna tulee s. 3
Miten kirkonrotta viettää joulua? s. 4
Monia tilaisuuksia tarjolla s. 5
An American Christmas s. 6
Tule joulu forssalainen s. 7
Joulun leivontaohje Marilta s. 7

Itsenäisyyspäivä 6.12.
klo 9

(huom. aika!) Seppeleenlasku
Forssan hautausmaalla

klo 10

Jumalanpalvelus Forssan kirkossa,
mukana Forssan mieskuoro
Itsenäisyyspäivän juhla klo 14 Tölön koulu
(kahvitus klo 13)

klo 13
klo 16

Partiolaisten lupauksento ja hartaus
Forssan kirkossa, soihtukulkue hautausmaalle

klo 16

Jumalanpalvelus Koijärven kirkossa

klo 17

Seppeleenlasku Koijärven hautausmaalla ja
kahvitilaisuus seurakuntatalolla
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Pääkirjoitus:

Esa Löytömäki
kirkkoherra

Perhe on paras ja pahin
Perhe on aina pahin ja paras. Jokainen ponnistaa omasta kodistaan
ja kantaa mukanaan se malleja ja tunnelmia. Isänpäivä, äitienpäivä
ja joulu erityisesti tuovat mukanaan perheen merkityksen. Merkittävin tapahtuu kuitenkin arjessa. Siellä koetaan hyväksymistä
ja hylkäämistä, parhaimmillaan kuitenkin turvaa ja rakkautta. Aina
muistot eivät ole hyviä mutta aikaa myöten ne löytävät paikkansa.
Moni haluaa olla parempi vanhempi kuin omansa olivat. Täydellisiä vanhempia ei olekaan, sen saavat uudet vanhemmat huomata
itsestäänkin.
Suomessa – ja muualla Euroopassa – perhe on ollut muutoksessa
jo pitkään. Yksinhuoltajaperheiden osuus Suomessa on kasvanut
1980-luvun alun 12 prosentista 21 prosenttiin vuonna 2015. Lapsiperheiden osuus on laskenut alle 40 prosenttiin, kun se 1970-luvulla oli lähes 60 prosenttia. Lapsista enemmän kuin kolmasosa
kokee vanhempien avioeron ja elää ainakin osan lapsuuttaan
uusperheessä. Joka kymmenes lapsi asuu jo kahdessa perheessä.
Myös isät vaihtavat vaippoja, leikkivät hiekkalaatikolla ja pitävät
vanhempainvapaita. Yksin asuviakin on entistä enemmän – kaikki
eivät halua ”ydinperhettä”.
Vaikka perhe on muuttanut muotoaan, sen arvostus on säilynyt.
N. 90 % pitää perhettä erittäin suuressa arvossa. Sen sijaan ei ole
vain yhtä ”oikeaa” perhemallia. Susipareista ei enää puhuta, sateenkaariperheet ovat sallittuja, yksinhuoltajuus ei ole häpeä, on
eronneita ja karanneita. Elämä on…
Avopareja on kasteperheistä suuri osa. Ilo lapsesta yhdistää ja
tekee vanhempia. Moni havahtuu vasta jonkin ajan kuluttua siihen, että avioliitossa moni asia on yksinkertaisempi ja helpompi
järjestää ja turva selkeä. Lapsi yhdistää myös sukuja ja tuo uusia
isovanhempia yhteen.
Seurakunnassa on joskus moralisoitu perhesuhteilla. Enpä ole
enää sitä huomannut, mutta varjo voi olla joidenkin mielissä pitkä.
Ihmisyys on kuitenkin monimuotoista ja armo on elämää suurempi ihme. Moni ihmissuhteissaan haaksirikkoutunut tarvitsee sitä:
ymmärrystä ja hyväksyntää, ei arvostelua tai nyrpistelyä.
Joulun lähestyessä on hyvä muistaa, että Jeesuksen perhe ei ollut
malliperhe. Isä aikoi hylätä raskaaksi tulleen morsiamensa, kun ei
ollutkaan oikea isä. Maria oli teiniäiti ja sukulaisnaisten avun varassa. Jeesuksella oli oikeastaan kaksi isää, ja Joosefkin taisi kuolla
aikaisin, kun häntä ei enää myöhemmin mainita. Raamattu ei esittele perheestä vain yhtä ideaalia vaan sielläkin kohdataan elämän
moninaisuus.
Lapsi on aina lahja ja tarvitsee rakkautta. Seurakunnan kerhoissa
ja tapahtumissa ei kysellä taustan perään. Rippikoulussa perheiden moninaisuus tulee esille. Seurakunta tukee omalla tavallaan
ja antaa kiintopisteen elämälle. Nuorten toiminnassa moni löytää
turvallisen kasvuympäristön. Olen kuullut ihastuneita huokauksia vanhemmilta seurakuntamme merkittävästä tuesta nuorille.
Diakoniatyössä perheiden arki on tullut myös tutuksi. Ajatus on:
Kaikille tilaa riittää ja kaikille paikkoja on. Perheneuvonta parsii
kasaan hajoavia perheitä tai auttaa hyvään eroon, kun elämä ei
enää yhdessä ole mahdollista.
Kaikilla ei ole lapsia. Sekin voi olla pakon sanelemaa tai oma valinta. Yksin asuvakin on perhe. Kaikilla ei ole ydinperhettä, mutta
kaikilla on elämä, joka on arvokas. Joulun perhehössötys on joskus
liikaa niille, jotka eivät omaa perhettä kaipaa. Yhteyttä ja rakkautta
jokainen kuitenkin tarvitsee.
Yhteiskuntamme on havahtunut siihen, että Suomi kuihtuu, jos
ei lapsia synny. Niin kiireinen tai kova ei maailmamme saisi olla,
etteivät lapset siihen mahdu. Välittäminen ja rakkaus ovat elämän
syvintä käyttövoimaa. Jokainen voi vaikuttaa siihen, että tänne sopii erilaisia ihmisiä – ja lapsia.
Joulun lapsi syntyi jokaiselle, oli yksin, eronnut tai perheellinen,
lapseton tai lapsekas.

Hartaus

Valon odotus

Joka kirkkovuoden alussa olemme sekä uuden että vanhan edessä. Hoosianna -laulut kaikuvat. Meillä alkaa
odotus, mutta myös kaipaus
Odotamme joulun lapsen Jeesuksen syntymäjuhlaa.
Odotamme hänen saapumistaan luoksemme
joulun vieraaksemme, sillä hänessä ja vain hänessä
kohtaamme oikean joulun.
Oikeastaan vieras-sana antaa vähän väärän ajatuksen. Ei Jeesus saa olla meille kristityille vieras, joka
tulee vain kerran vuodessa. Hän on joulun päähenkilö.
Vieras tulee vain hetkeksi juhlaan.
Odotamme, että Jeesus saapuu luoksemme jokaiseksi päiväksi ja asuu kodeissamme apunamme,
lohtunamme ja neuvojanamme. Silloinhan meillä
olisi joulu ainainen niin kuin joululaulussakin lauletaan
Odotan, että jouluajan tilaisuuksien kutsu koskettaa
Sinuakin. Ethän tule vain tavan vuoksi sanaa tai musiikkia kuuntelemaan, vaan aidolla etsivällä sydämelle.
Silloin joulu jatkuu ja kaipaus hengelliseen elämään
saa vastauksen
”Odotus ja kaipaus täyttyy, vihdoinkin on aika Jumalan.”
Odotan, että maailmalle tulisi rauha, edes kristityille. Kaikkihan eivät joulusta mitään tiedä, vaikka
sitä pakanamaissa ulkoisesti jotenkin juhlivat.

Ihmisiä ahdistetaan ja syytetään monenlaisilla
tavoilla. Tunnemme voimattomuutta. Silti ja juuri
siksi rukoilemme:” Isä meidän… tapahtukoon
Sinun tahtosi, tulkoon Sinun valtakuntasi.”
Syty ensimmäinen adventtikynttilä! Luo meihin
rohkaisevaa valoa maailman synkkyyteen.
Syty kynttilä! Anna sen lämmittää kylmää maailmaamme.
Syty kynttilä! Älä anna pahuuden tuulten sammuttaa tuikettasi. Anna sen valoa myös lähimmäisillesi
valoksi ja rakkaudeksi.
Syttykää kynttilät! Valaiskaa tietämme kohden
joulun ruhtinasta, maailman Vapahtajaa!
Aimo Honkasalo

Joulunajan musiikkitilaisuuksia:
su 1.12.

klo 16

Tammelan rovastikunnan kuorojen konsertti Ypäjän kirkossa

ke 4.12.

klo 18

Joulumusiikkia Koijärven kirkossa

to 5.12.

klo 18

Forssan kirkko Forssan mieskuoron joulukonsertti

la 7.12.

klo 18

Forssan kirkko Kyösti Mäkimattilan joulukonsertti, liput Ticketmaster

su 8.12.

klo 14

Lasten kauneimmat joululaulut Forssan seurakuntatalo

su 8.12.

klo 18

Kauneimmat joululaulut Forssan kirkossa

ma 9.12. klo 18

Lounaismaan Osuuspankin joulukonsertti Forssan kirkossa,
Anu Hälvä, Jouni Somero, liput Osuuspankin omistaja-asiakkaille pankista

ti 10.12. klo 18

Kauneimmat joululaulut Matkun rukoushuoneella

la 14.12. klo 18

Forssan kirkko Natalian kuorojen joulukonsertti, joht. Natalia Maltizova

su 15.12. klo 16

Kauneimmat joululaulut Koijärven kirkossa

su 15.12. klo 18

Kauneimmat joululaulut Forssan kirkossa

su 22.12. klo 18

Forssan kirkko Kauneimpien joululaulujen kirkko

ti 24.12. klo 23

Jouluyön musiikkihartaus Forssan kirkossa

ma 6.1.

Kauneimpien joululaulujen kirkko Forssan kirkossa

klo 15

Nyt
kosinta
kuntoon
ja naimisiin!
Ehkä muistat tämän
päivämäärän
myöhemminkin?

VIHKIPÄIVÄ
20.2.2020

Haluatko naimisiin, mutta et heti riitaa rahasta?
Naimisiin pääsee myös pienimuotoisesti
Forssan seurakuntatalon viihtyisässä kappelissa
tai Forssan tai Koijärven kirkossa.
Kaksi todistajaa järjestyy vaikka meiltä.
Avioliiton esteiden tutkintapaperit kuntoon ja toimeksi!

Varaa vihkiminen
p. 03 41 451 (ma–pe klo 9–13)

Forssan
seurakuntalehti
Forssan ev.-lut. seurakunta
Kartanonkatu 16, 30100 Forssa
(03) 41 451 klo 9-13.
www. forssanseurakunta.fi
Päätoimittaja Esa Löytömäki,
esa.loytomaki@evl.fi
Toimitussihteeri
Sirpa Koivulaakso
sirpa.koivulaakso@evl.fi
Kannen kuva: Arja Kujala
Sivunvalmistus Forssa Print
Paino Forssa Print, 2019

Forssan ev.-lut. seurakunnan tiedotuslehti 4/2019

3

Eläkkeelle seurakunnan työstä

Ilkka Paavolainen

Tarja-Leena
Ylitalo
Mitä haluat sanoa neuvoksi seurakunnan työtovereille?
 Tärkein työvälineesi olet sinä itse. Pidä jaksamisestasi huoli.
 Olet ainutlaatuinen. Et kuitenkaan korvamaaton.
 Älä ole liian ankara itsellesi. Anna itsellesi anteeksi.
Armahda myös työkaveriasi.
 Opi työkaveriltasi. Kehitä ja haasta itseäsi.
 Sinulle on annettu tärkeä omalla tehtäväalueellasi.
Arvosta omaa työtäsi.
 Tee aikasi työtä ja luovuta ilolla se muille, kun aika on.
Olet ollut neljä vuosikymmentä
seurakunnan työntekijänä. Mikä
on säilynyt ja mikä muuttunut?
Moni asia on muuttunut. Työtä
tehdään aikaisempaa enemmän
tiimeissä ja yhdessä myös muiden toimijoiden kanssa. Seurakuntaa arvostetaan luotettavana
yhteistyökumppanina. Kasvatustyö on muuttunut enemmän
siihen suuntaan, että lapsen,
varhaisnuoren tai nuoren perhe
otetaan huomioon. Päiväkerho
on edelleen paikka, missä keskustellaan lapsen aidoista ja monimuotoisista kysymyksistä.
Monet toiminnat ovat siirtyneet verkkoon. Työ on ”hetkessä olemista”. Työtehtävät
ovat monipuolistuneet. Entinen
lankapuhelin on yhtä kuin älykännykkä, kirjoituskone on yhtä
kuin tietokone, kirjeet ovat säh-

köisiä, vahamonistuskone on
vaihtunut tulostimeen, elokuvat
nähdään tykiltä sekä diaprojektori ja piirtoheitinkalvot ovat aikansa eläneet ym.
Muuttumatonta on kuitenkin
tärkein eli seurakunnan perussanoma. Lapsen perustarpeet ovat
samat kautta aikojen kristillisen
uskon näkökulmasta. Hän saa
olla osallisena toimimassa ja
kuulemassa sanomaa Taivaan
Isästä ja Raamatun opetuksista.
Mitä haluat mainita
kohokohtina työstäsi?
Olen tuntenut olevani omillani
seurakuntalaisten keskellä tapahtumissa, leireillä ja kerhoissa. Mahtavaa on tavata vanhempia, jotka ovat olleet aikoinaan
itse kerhoissa ja rippikouluissa.
Monet vanhemmat ovat tulleet

jo isovanhemmiksi vuosikymmenten kuluessa. Sukupolvien
ketju jatkuu. En voi jättää huomioimatta myös lukuisia mielenkiintoisia, kahdenkeskisiä
keskustelujakaan. Yhdessä on
naurettu ja joskus itkettykin.
Mitä odotat eläkeajalta?
Ensimmäinen eläkekuukausi on
joulukuu, joten nautin joulun
odotuksesta ja itse joulusta ilman työtehtäviä. Nyt saan vain
osallistua.
Toivon, että jaksaisin paremmin pitää liikkumalla huolta fyysisestä kunnostani. Tekosyyksi ei kelpaa enää työhommat.
Haluan viettää aikaa enemmän
lähimpien kanssa. Haluaisin
innostua jostakin käsillä tekemisestä kotioloissa, johon voi
oikein täysillä uppoutua.

Mikä on muuttunut työsi aikana?
Kanttorin perustehtävä pohjimmiltaan ei ole sanottavasti
muuttunut.
Atk-aika on viimevuosina
kiihtynyt ja muuttunut yhä
haasteellisemmaksi, Paljon hyvää, paljon vähemmän hyvää.
Mikä on ollut parasta?
Parasta kanttorin työssä on että saa olla erilaisten ihmisten
kanssa tekemisissä ja yhdessä
rakentaa parempaa seurakuntaa.
Mitä tilanteita erityisesti
muistelet
Olin ollut Forsassa ehkä vuoden päivät, isoskoulutuksessa
saimme viettää ”metsämessun”
Syrjäharjulla.
Nuorten kanssa nautimme
ehtoollista, ja silloin jos koska tunsin pyhän.Yksi monesta
muistosta.

Mitä aiot eläkkeellä tehdä?
Eläkkeellä nautin että saa tehdä
asioita johon ei aikaisemmin ollut aikaa.
Motto: On asioita joiden kanssa on vain opittava elämään

☞ Minna Helenius
Uusi seurakuntamestari

Mikä on ollut parasta työssäsi?
Itseohjautuva tehtävien toteuttaminen, saa ohjelmoida monia erilaisia tehtäviä, joka tekee työstä
vaihtelevaa ja mielekkyys säilyy.
Ihmisten kohtaaminen ja ihanat
työkaverit tekevät työstä yhteisöllistä.

Simo
Niemi

Mikä on muuttunut
parinkymmenen vuoden aikana?
Atk on tullut keskeiseen osaan
työssä, yhdessä älypuhelimien.
Kirkossa koulujen joulukirkot
lisääntyneet ja ehtoollinen tullut
pakolliseksi jokaiseen pyhään.
Tuhkaukset lisääntyneet suhteessa arkkuhautauksiin.

Mitä tilanteita muistelet
erityisesti?
Muistelen erityisesti piispantarkastuksia niiden erityislaatuisuuden takia, hauskoja tilanteita
häissä ja kasteissa. Jotkut upeat kirkkokonsertit ovat jääneet
mieleen sekä surevat ihmiset
tuottavat ajatuksen, että miksi
näin pitää käydä.
Mitä aiot tehdä eläkkeelle
päästyäsi?
Pappana oloa lapsenlapsille, oman
kunnon ylläpitoa, pihan kunnostamista ja uusia projekteja. Toki
aion ajoittain piipahtaa entisessä
työpaikassani eli kirkossa.

Mikä sai sinut kiinnostumaan
seurakuntamestarin työstä?
Selatessani työnhakuilmoituksia
ystäväni kannusti minua hakemaan seurakuntamestarin paikkaa. Lisäksi tuttavapiiriini kuuluu suntion ammatissa toimiva
henkilö, tämä osaltaan rohkaisi
minua hakemaan tätä työtä.
Mitä harrastat?
Pihatöitä ja vaihtelevasti ulkoliikuntaa ja vesijumppaa.

Miltä työ on tuntunut?
Työ on monipuolista ja mielenkiintoista. Uutta opittavaa
on paljon.
Mitä terveisiä seurakuntalaisille?
Seurakuntalaisille lähetän sellaiset terveiset, että tervetuloa
juttelemaan ja tutustumaan, kun
tavataan ja kaikille rauhallista
joulunodotusaikaa.

Jutut kokosi Esa Löytömäki
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Perheneuvojan
pohdintoja

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

Toivoa ja voimia
parisuhdeongelmiin
Läheiseen ihmissuhteeseen liittyy väistämättä haasteita. Niihin
on lupa saada matalan kynnyksen
apua. Siksi kirkon perheneuvonta
perustettiin 75 vuotta sitten.
Marraskuun 19. päivä 1944 oli
Aamulehdessä ilmoitus: ”Älkää
ottako avioeroa! Tarjoamme apua
vaikeuksissanne. Kääntykää pastori Joensuun puoleen.”
Tästä alkoi kirkon perheneuvonta. Mietin, millaisen mainoksen tekisin nykyajan perheneuvonnasta. Olen työskennellyt
perheneuvojana kahdeksan vuotta: ensin Somerolla ja viimeiset
vuodet täällä Forssassa.
Peruslähtökohta on nykyään
sama kuin 40-luvulla: seurakunta
tarjoaa paikan, jossa on mahdol-

lista pohtia omaa elämän vaikeita
asioita turvallisesti.
Puhumattomuutta ja riitoja
Sodan jälkeen parisuhteet olivat
kovilla. Rintamalla ja kotona oli
koettu liian rankkoja tilanteita,
joita ei ollut mahdollista käsitellä. Valtakunnassa oli rauha, mutta
sodan ahdistukset jatkuivat kotona. Oli puhumattomuutta, rajuja
riitoja ja tunteiden säätelyn pulmia.
Vaikka nykyajan elinympäristö on erilainen, läheiseen ihmissuhteeseen liittyy samoja kipuja
kuin ennen meitä eläneillä. Ymmärretäänkö minua? Saanko rakkautta? Osaanko rakastaa? Miten
selviämme rakastumisen huuman

jälkeisestä ärsyyntymisestä? Miten sovittelemme erilaiset tarpeet
yhteen?
Opin ymmärtämään itseäni
paremmin
Ehkä kirjoittaisin mainokseen:
”Toivoa on. Parisuhdeongelmien
käsittely tuo elämään lisää voimavaroja.”
Olen työssäni huomannut, että
vaikeista asioista puhumalla elämä muuttuu turvallisemmaksi ja
rauhallisemmaksi. Kun kohtaa
oman elämän kipupisteet ja saa
niihin apua, oppii ymmärtämään
itseään ja läheisiään paremmin.
Anja Nwose

Vertaistukiryhmä eronneille
keskiviikkoisin 22.1.–25.3.2020 (ei 26.2.)
klo 17.30–20

Erosta eteenpäin

• Helpotusta ja uusia voimavaroja.
• Menneestä irtipäästämistä.
• Tukea samassa elämäntilanteessa olevilta.

Ryhmä on tarkoitettu Forssan seudulla asuville ja sen järjestää perheasiain
neuvottelukeskus. Ohjaajina toimivat perhepsykoterapeutit Jorma Virtanen
ja Anja Nwose. Ryhmä on maksuton ja luottamuksellinen.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 15.1. mennessä,
puh. 050 3030 584 tai anja.nwose@evl.fi.

•KIRKONROTAN KUULUMISIA•
Odottaako kirkonrotta jo joulua?
– Totta kai! Joulu on suuri juhla.
Mikä on joulussa parasta?
- Herkut tietysti! Tai…. no onhan ihanaa katsella lasten riemua. On ihan huippu juttu, että Jeesus-lapsen
syntymän muistoksi vietetään joulua.
Onko sinulla joulusuunnitelmia?
– Viikolla 51 tänne kirkkoon on tulossa paaaaaljon
lapsia, forssalaisia päiväkotiryhmiä ja muitakin ihanuuksia ja pääsen heidän kanssaan kuulemaan joulun
sanomaa. Sitten jouluaattona pääsen serkkuni luokse
syömään kaikkia ihania herkkuja sukulaisten kanssa.
Tiedätkö onko kirkossa muita tapahtumia joulunaikaan?
– Ainakin 8.12. klo 14 on Kauneimmat joululaulut lapsiperheille ja sen jälkeen on vielä askartelua, se on kyllä seurakuntatalolla, mutta aattelin sinne livahtaa. Eiks
kuulosta hauskalta?!
Haluatko kertoa forssalaisille lapsille jotain jouluterveisiä?
– Syökää paljon herkkuja, ainakin juustoja ja pipareita
ja nauttikaa joulun rauhasta!

HAUTAUSMAAN SANASTOA
HAUTAPAIKKA: Hautapaikalla tarkoitetaan arkulle tai uurnalle varattua tilaa, jonka muodostavat hautasijat. Hautapaikka muodostuu yhdestä
tai useammasta vierekkäisestä tai päällekkäisestä hautasijasta.
UURNASUKUHAUTA: Ainoastaan uurnille tarkoitettu hautapaikka.
Hautaan mahtuu 9 uurnaa. Haudan koko on 1 m x 1 m.
ARKKUSUKUHAUTA: Arkulle tarkoitettu hautapaikka. Hautapaikka muodostuu yhdestä tai useammasta hautasijasta. Hautasijat voivat
olla päällekkäin tai vierekkäin. Arkkusukuhautaan voidaan haudata
myös uurnia. Vanhan seurakunnalle palautuneen arkkusukuhaudan voi
lunastaa myös uurnahautaukseen, jolloin tilaa on lähes 20:lle uurnalle.
Syvähaudan syvyys on 2,1 m ja matalahaudan 1,5 m.
HALLINTA-AIKA: Hautapaikka lunastetaan kuolemantapauksen
yhteydessä aina määräajaksi. Nykyisin hautapaikan hallinta- eli lunastusaika on maksimissaan 25 vuotta. Aikaisemmin hautapaikan sai lunastaa 50 vuodeksi tai jopa ainiaaksi. Hallinta-ajan päättymistä seuraavana
vuonna haudat kuulutetaan eli hallinta-ajan päättymisestä ilmoitetaan
paikallislehdessä, seurakuntatoimiston ilmoitustaululla, lähettämällä
omaisille kirje ja laittamalla tiedotetikku haudalle. Kuulutusmenettelystä
on säädetty kirkkolaissa ja se tehdään vuosittain. Omaisilla on aikaa jatkaa hallinta-aikaa kuulutusvuoden lokakuun loppuun asti. Tämän jälkeen
haudat palautuvat seurakunnalle ilman erillistä ilmoitusta. Useimmiten
seurakunnalle palautunut hauta menee uudelleen myyntiin ja muistomerkki kierrätetään kiviliikkeiden kautta kolmen vuoden kuluessa.
KOSKEMATTOMUUSAIKA: Arkussa haudatulla vainajalla on
koskemattomuusaika, jonka aikana samaan sijaan ei voida haudata
toista vainajaa arkussa. Forssassa koskemattomuusaika on 20 vuotta
ja Koijärvellä 25 vuotta. Uurnia voidaan haudata arkun päälle ennen koskemattomuusajan päättymistäkin, koska uurnahauta on vain 0,6 m syvä.
UURNALEHTO: Vainajan tuhka haudataan uurnassa uurnalehtoon
ilman omaisten läsnäoloa. Tarkka hautapaikka jää vain seurakunnan
tietoon. Yleiselle muistomerkille, joka sijaitsee uurnahautojen lähellä, voi
tuoda kukkia ja kynttilöitä. Alue siivotaan viikoittain seurakunnan toimesta. Pysyvien muistoesineiden tuonti on kielletty, jotta kaikille kukille ja
kynttilöille riittäisi tilaa. Kivipylväisiin voi halutessaan ostaa laatan, jossa
on vainajan nimi, syntymä- ja kuolinaika.
UURNANLASKU: Vainajan tuhkauksen jälkeen omaiset sopivat
uurnanlaskuajan hautausmaanhoitajan kanssa. Uurnanlasku tapahtuu
viikolla virka-aikana tai lauantaisin mahdollisten kappelissa tapahtuvien siunausten välissä. Uurnanlaskuaika kannattaa varata viimeistään
viikkoa ennen haluttua ajankohtaa. Varsinkin talvella hautapaikan kaivuuseen on hyvä varata useampi päivä, koska hautapaikan sulatus ja
lumityöt vievät aikaa.
HAUDAN HOITOSOPIMUS: Haudan haltija on vastuussa, että
hauta on hoidettu ja siisti. Hautaa voi hoitaa itse tai haudalle voi ostaa
seurakunnan kukkahoidon. Haudan hallinta-ajan on oltava voimassa vähintään yhtä pitkään kuin hoitosopimus. Hoitosopimuksen pituus on 1, 5
tai 10 vuotta. Hoitosopimus tulee olla maksettuna hoitovuoden huhtikuun
loppuun mennessä, jotta se ehtii saman vuoden hoidettavien hautojen
joukkoon. Hoitosopimuksen päättymistä seuraavana vuonna seurakunta
lähettää automaattisesti päättynyttä hoitoa vastaavan tarjouslaskun asiakkaalle. Tarjoukset lähetetään helmi-maaliskuun vaihteessa. Tarjoukseen
voi tehdä muutoksia olemalla yhteydessä hautausmaanhoitajaan. Tarjouksen voi myös jättää maksamatta, jolloin hautaa ei oteta hoitoon. Uusista
hoitosopimuksista kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin alkuvuodesta.
HAUDAN HALTIJA: Haudan haltija on omaisten valitsema yhdyshenkilö seurakunnan ja omaisten välillä. Haltijan vastuulle kuuluu
haudan siisteys ja muistomerkin kunnosta huolehtiminen. Haudan haltija on vastuussa esimerkiksi kaatuneen muistomerkin aiheuttamasta
mahdollisesta vahingosta. Omaisten on huolehdittava, että osoitetiedot
seurakunnalla ovat ajantasaiset, koska kaikkia osoitetietoja ei saada
päivitettyä väestörekisterijärjestelmästä.
Teksti: Mari Lehto
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Kirkon ympärijuoksu oli 12. kerran 15.9. Päivä oli tapahtuman historiassa ensimmäistä kertaa sateinen,
mutta liikunnan iloa se ei vienyt! Kaikki saivat mitalin ja lipun Vesihelmeen.

Lajissaan kolmas Juice-kirkko oli 6.11. Forssan kirkossa.
Useat paikalliset esiintyjät sekä Mikko Alatalo ja Costello Hautamäki
esittivät musiikkia laidasta laitaan orkesterin säestyksellä.
Rukouksia ja tekstejä luettiin laulujen lomassa.
Kolehti kerättiin diakoniatyölle paikalliseen apuun.

Valoa ja musiikkia
oli kirkossa marraskuun pimeyteen
valoa tuomassa.

Uusia työntekijöitä siunattiin
syksyllä tehtäviinsä:
Markus Andersson, Marko Litja,
Virpi Ryhtä ja Jenni Kaarenoja.

Joulun
iloa ja rauhaa
kaikelle kansalle!

Kuvat: Esa Löytömäki

Tässä enkelissä
on jotain tuttua?
Joka tapauksessa
enkeli tuo
ilosanomaa!
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Jouluna Itä-Siperiassa
Viimeiset kolme joulua olen viettänyt Itä-Siperiassa Jakutskissa.
Joulukuun 24. ja 25. päivä ovat
aivan tavallisia päiviä suurimmalle osalle Jakutskissa.
Kommunismi vaiensi
kristillisiä juhlia
Kommunismin aikakaudelle ei
sopinut kristillisten juhlien juhliminen niinpä edelleen uusi vuosi
on Venäjällä, myös Jakutskissa, vuoden suurin juhla. Uutena

vuonna syödään hyvin perheen
kanssa, annetaan lahjoja, presidentin uuden vuoden toivotuksen jälkeen lähdetään ampumaan
ilotulitteita ja kyläilemään. Ortodoksikristityt viettävät joulua 7.1.
Muissa kristillisissä kirkoissa on
vaihtelevia perinteitä, joissakin
vietetään vallitsevan kulttuurin
mukaisesti tammikuussa joulua,
toiset viettävät kahteen kertaan ja
toiset meille suomalaisille tutusti
joulukuussa.

Viime joulun jouluateriakattaus Jakutskin seurakunnasta.

Varsanlihaa sekä suolaa ja pippuria.

Joulu seurakunnassa
Inkerin kirkon kalenterin mukaan
joulu on 25.12., jolloin olemme
seurakuntana viettäneet joulua.
Joulun aikana on pidetty usein
kaksi juhlaa, toinen jouluaattona
ja toinen joulupäivänä. Toinen
tilaisuuksista on joulujumalanpalvelus, jonka yhteydessä on,
kuten tavallisesti jumalanpalveluksen jälkeen, ateria. Joulujuhlassa lauletaan paljon, luetaan
jouluevankeliumi ja on hartauspuhe. Lisäksi on muuta ohjelmaa
esimerkiksi tietokilpailu. Jälleen
on myös pöytä koreana. Juhlapöydästä löytyy erilaisia smetanapohjaisia salaatteja, hedelmiä,
suklaata ja muita herkkuja, liharuokia unohtamatta. Maksakakku
kuuluu usein juhlakattaukseen ja
onpa joskus herkuteltu jäisellä
varsan lihalla, joka on erityinen
paikallinen herkku.

Uuden vuoden kuusi Ordzonikidzen aukiolta.

Jouluna ei ole aina vapaata
Koska Venäjällä ei erityisemmin
vietetä joulua, joulukuussa täyttyy
juhlien ajankohdassa huomioida
se, että jos joulu ei osu viikonloppuun ihmiset eivät pääse joulujuhlaan ennen kuin illalla. Kun uusi
vuosi on se suurin juhla, joulu on
vahvasti seurakunnan juhla, sitä
valmistellaan ilolla ja vietetään
nimenomaan seurakunnassa toisten seurakuntalaisten kanssa. Me
ulkomaalaiset vietämme sekä seurakunnassa että muutenkin joulua. Minä ja monet muut olemme
pystyneet järjestämään menomme
niin, ettei esimerkiksi joulupäivänä ole tarvinnut seurakunnan

tilaisuuksia lukuun ottamatta olla
missään tehtävissä kiinni. Niinpä
ulkomaalaisten kanssa on voitu
yhdessä nauttia joululounasta ennen illan juhlaa.
Joulun sanoma
Nyt on jälleen aika myös Jakutskin seurakunnassa avata virsikirjat adventti- ja joululaulujen
kohdalta Rukoukseni on, että
tänä joulun aikana jälleen uudet
ihmiset Jakutskissa ja muilla lähetyskentillä saisivat kuulla enkelin tuoman joulun ilosanoman:
Älkää pelätkö! Teille on syntynyt
Vapahtaja! (kts. Luuk 2. 10–11.)
Eeria Niemi

An American Christmas

Christmas is my favorite time of
year. I spent most of my childhood
in the United States. Christmas is
a big deal there and decorating
starts early. Stores are late if they
don’t have their decoration out before November. Many people have
plastic trees so that they can put
their tree up the minute Halloween decorations come down. This
means they get to enjoy their decorations for 2 months. Decorating
is the key. Your eye must catch
something Christmas related everywhere you look in your home.
In addition, you shouldn’t be able
to see your tree after putting the
decorations up. It should look like
a Disney carnival came by and

threw every decoration possible
on the tree. Lights are also very
important. The perfect amount is
when you contemplate needing
sunglasses to look at the tree. The
same goes for outside your home.
As the saying goes, the more the
merrier. Some neighborhoods
even have contests to decide
whose house is best decorated.
So that the time doesn’t drag on
and get too boring, you can drink
eggnog and plan an ugly sweater
party or 2. There are also plenty of
movies to watch from sappy Hallmark Christmas movies to classics such as National Lampoon’s
Christmas vacation or A Charlie
Brown Christmas. Christmas Eve

is filled with anticipation. Cooking, baking and preparations are
made for Christmas Day. Before
bedtime, children leave out cookies and milk for Santa Clause.
Santa comes down the chimney
during the night with presents
to put under the tree. Many read
“Twas the Night Before Christmas” to their children as a bedtime
story. On Christmas morning everyone runs to the Christmas tree
to see what Santa has brought.
There may even be stockings by
the fireplace filled with goodies.
Family and relatives gather together in the evening to eat a traditional meal on turkey, mashed potatoes, gravy, cranberry sauce and

vegetables. While these are some
traditions in the States, Christmas
is celebrated in multiple ways due
to the diverse culture. Many vari-

ations can be seen, all with their
own beautiful traditions.
Jenni Kaarenoja
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Tule joulu forssalainen

Olen elänyt elämässäni adventtiaikaa Forssan lisäksi niin
Jyväskylässä ja Turussa kuin
Ruotsissakin. Ruotsalaisesta
joulunodotuksesta mukaan tarttui
kaipuu lussebulliin eli Lucianpäivän pieniin sahramipulliin ja julmustiin eli makean kotikaljan ja
omenalimonadin yhdistelmään.
Jyväskylän vuosina joulukuun
alkuun kuului Sokoksen jouluikkunan odotus sekä täydellisen
joulurunon etsiminen joulukorttihyllyiltä. Turussa jouluun taas
virittää perinteiset Turun Vanhan
Suurtorin Joulumarkkinat.
Olenpa sitten viettänyt joulunalusaikaa missä tahansa, jouluni
on aina ollut forssalainen. Perheemme joulureseptin olennaisia ainesosia ovat Kauneimmat
joululaulut (tosin olen laulanut
Maa on niin kaunista niin Turussa, Söderköpingissä kuin Jyväskylässäkin), piparkakkutalon
rakentaminen ja jouluyön kirkko.
Opettajalle joulukuu on aina kiireinen, joten Kauneimmat joululaulut on ihana hengähdystauko.
Yhdessä laulaessa saa joulun
kiireen hetkeksi siirtymään takaalalle ja pääsee tekemään joulun
(ja joululle tilaa) sydämeensä.
Piparkakkutalon rakentaminen
puolestaan on se hetki, joka ke-

rää sisarukseni kumppaneineen
kotiin. Vuosi on juuri tarpeeksi
pitkä aika siihen, että ehdimme
autuaasti unohtaa, kuinka käsisilmä-koordinaatiomme ei viime
vuonna(kaan) mennyt nappiin.
Vuosi vuodelta uljaammat suunnitelmat vaihtuvat entistä tunnistamattomammiksi toteutuksiksi
eikä yltiöpäisellä koristelulla sittenkään pelasteta lopputulosta.
Piparkakkuoperaation taustalla
soi aina sama joululevy, joka
muistuttaa, ettei itkeä tai meluta
enää saa.

Joulun kruunaa jouluyön kirkkohetki, hetki, jonka itseoikeutettu tunnusmusiikki on Enkeli
taivaan. Jouluyönä sekä kirkossa
että hautausmaalla kokemus siitä,
että on jonkin suuren äärellä, voimistuu. Vaikka aika kuinka kiitävi ja välillä joulu yllättää kuin
varkain nurkan takaa, saa jouluyönä hetken elää todeksi joulun
sanomaa. Pysähtyä, nauttia ja olla, kun on rauha ja ihmisillä hyvä
tahto.
Oikeastaan jouluni ei ole forssalainen, vaikka sen tapahtumapaikka fyysisesti Forssassa
onkin. Jouluni on yhdessäolon
lisäksi ennen kaikkea säveliä
ja sanoja, jotka virittävät ensin
joulun odotukseen ja sitten jouluun – melodioita, jotka kantavat
muistoja menneistä jouluista ja
sukupolvista. Minun todellinen
jouluni alkaa, kun kuulen Joel
Hallikaisen ”Joulurauhan” sanat, joihin myös jouluni tiivistyy:
”Rauhaa, joulurauhaa! Muista
joulusi pyhittää. Se vain mikä
meissä on hyvää, meidän jälkeemme tänne jää! Kun rauhaa,
joulurauhaa kuulen tuulen kuiskaavan, vihdoin tunnen, sittenkin
tunnen minä jouluni alkavan.”
Anu Kaseva

Tietokilpailu
Laati diakoniatiimi
1. Tietäjät toivat Jeesus-lapselle lahjaksi ?
a. timantteja
b. lahjakortteja
c. kultaa, mirhamia ja suitsukkeita
2. Kuka oli käskynhaltijana Jeesuksen syntymän aikoihin?
a. Keisari Augustus
b. Quirinius
c. Pontius Pilatus
3. Mitä diakoniapappi Heidin lapsuuden joulupöydästä löytyi aina?
a. maksalaatikkoa
b. lanttulaatikkoa
c. makaronilaatikkoa
4. Kuinka montaa lapsiperhettä diakoniatyö keskimäärin auttaa jouluna?
a. 15–20
b. 40–50
c. 80–90
5. Miten päättyy joululaulu: En etsi valtaa loistoa
a. en kaipaa kultaa ruokaakaan
b. nyt köyhän niin kuin rikkaan luo suloinen joulus tuo
c. tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin joulu luonamme on
6. Mitä diakoni Satu ostaa joulumyyjäisistä?
a. saaristolaisleipää
b. kintaat
c. ovikranssi
7. Tämän vuoden Eläkeläisten joulujuhlan teemana on
a. joulupulla
b. joulutorttu
c. joulurauha
8. Viettääkö diakonissa Arja tänä vuonna ensimmäistä kertaa joulua
a. isoäitinä
b. mummina
c. mammana
9. Joulurauha on julistettu Turusta
a. 1300 luvulta alkaen
b. 1400 luvulta alkaen
c. 1500 luvulta alkaen
10. Diakonissa Anni ei ole vielä esiintynyt seurakunnan joulujuhlassa
a. enkelinä
b. Lucia neitona
c. joulupukkina

Yksinäisten ja
vähävaraisten

joulujuhla

Forssan seurakuntatalolla
21.12. klo 12.

Tervetuloa

jouluaterialle ja
joulun sanoman äärelle!
Forssan alueen seurakunnat
Forssan katukirkko ry

13.12. vietetään Lucian päivää.
Lucia neito tuo valoa talven pimeyteen. Lucian
päivän perinteisiin kuuluu valoa symboloivalla
sahramilla maustettu ja lämpimän keltaiseksi
värjätty Lucia -pulla (ruotsiksi Lussekatter).
Kissanhännän muotoon rullattu Lucia -pulla
näyttää suomalaiselta joulupullalta mutta
poikkeaa hieman värinsä ja makunsa puolesta.

Lucia-pulla
150g
5 dl
50 g
250g
1
1 tl
0,5-0,1 g
2 dl
1,5 l
2 dl

Voita
Maitoa
Hiivaa
Maitorahkaa
Kanamuna
Suolaa
Sahramia (1 rkl lämmintä vettä)
Sokeria
Vehnäjauhoja
Rusinoita

Laita sahrami ruokalusikalliseen lämmintä vettä likoamaan,
jotta väri irtoaa hyvin.
Sekoita keskenään sulatettu voi ja kädenlämpöinen maito ja
murenna hiiva joukkoon. Sekoita joukkoon rahka, kananmuna,
suola, sokeri sekä sahramivesi.
Lisää jauhot ja vaivaa taikinasta kimmoisa, kuten pullataikina. Anna taikinan kohota 30 min peitettynä lämpimässä
paikassa.
Vaivaa kohonnut taikina ja jaa 40–50 palaan. Muotoile paloista 20 cm pituisia tankoja ja rullaa päät eri suuntiin kissanhännäksi.
Kohota pullia pellillä 20–30 minuuttia, voitele, koristele
rusinoilla ja paista 225 asteisessa uunissa noin 8 minuuttia.

Forssan seurakunnalla on uusi fb-sivu ”Forssan seurakunta Ev.-Lut.”
Siihen voi liittyä peukuttamalla.
Tutustu sivuun ja liity jäseneksi, saat tietoa ja näet kuvia tapahtumista.

Oikeat vastaukset: 1. c, 2. b, 3. c, 4. c, 5. b, 6. a, 7. a, 8. b, 9. a, 10. c
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Joulumyyjäiset Ystävän Kammarilla
La 30.11. klo 10–12:30

Joulun tapahtumia lapsille ja perheille
1. ADVENTIN MESSUSSA 1.12.2019

FORSSAN KIRKOSSA KLO 10 on lapsille saarnan aikana Lasten saarna ja
KOIJÄRVEN KIRKOSSA KLO 12 on omaa ohjelmaa saarnan aikana.

Koijärven kerhojen
joulujuhla

LASTEN KAUNEIMMAT JOULULAULUT JA JOULUASKARTELUT

Koijärven seurakuntatalolla
11.12. klo 12–14.30.

SU 8.12 KLO 14–15.30 Forssan seurakuntatalossa
– mukana Kirkonrotat-lapsikuoro
Tervetuloa koko perhe lauleskeleen joululauluja ja puuhasteleen jouluaskarteluja!

JOULUN SANOMA-kirkkohetki

TI 17.12.2019 klo 10 Forssan kirkossa,
tai Koijärven koulu-päiväkodilla ke 18.12.2019 klo 9.45.
Tervetuloa koko perhe!

Eläkeläisten
joulujuhla
Forssan seurakuntatalolla
12.12. klo 13.

•
•
•
•
•
•

Käsitöitä
Joululimppuja ja Saaristolaisleipää
Leivonnaisia
Puuroa ja soppaa
Kahvia, Glogiä ja torttuja
Arpoja ja paljon muuta

Tuotto lähetystyölle

Forssan seurakunnan
nimikkolähetti Eeria Niemi

Kertoo kuulumisia Itä-Siperiasta

Forssan srk-talolla to 12.12. klo 18.
Su 15.12. klo 15.
Forssan srk-talon nuorisotila Sarjassa

”Elokuvia heistä,
jotka muuttivat maailmaa”

PERHEIDEN JOULUKIRKKO

vuorossa elokuva äiti Teresan elämästä.

jouluaattona 24.12.2019 klo 13 Forssan kirkossa
(lapset saavat halutessaan pukeutua joulukuvaelmaan)

Viattomien lasten päivänä la 28.12.2019 klo 16

ENKELIKIRKKO Forssan kirkossa yhteistyössä MLL:n kanssa,
enkeleiksi haluavat voivat ilmoittautua MLL:lle
p. 044 266 0663/Virve Takala 27.12 mennessä ja saapua paikalle 15.30.
KOIJÄRVEN ENKELIKIRKKO yhteistyössä paikallisen MLL:n kanssa on
la 28.12.2019 klo 18,
enkeleiksi haluavat paikalle klo 17.30, ei tarvitse ilmoittautua.

26.1.2020 Rovastikunnallinen

Lähetyspyhä Tammelassa.

Mielekäs
joululauluhetki
Forssan kirkossa
ke 11.12.2019 klo 13:30
Tervetuloa
joulun tunnelmaan!

Seurakunnan AVOIMET PÄIVÄKERHOT

Glögitarjoilu.
Mukana Anne Mäkelä,
Outi Aro-Heinilä,
Satu Pöllänen

kokoontuvat vielä viikolla 50 ja jatkuvat jälleen viikolla 3.

Tutustumme Open Doors järjestön toimintaan
maailmalla ja suomessa. Seuraa ilmoittelua.

Moni ihminen kaipaa
rinnalla kulkijaa ja ystävää.
Kaipaatko sinä tekemistä ja
mielekästä ajankäyttöä?

Tule VAPAAEHTOISTOIMINNAN
PERUSKURSSILLE
Ystävän Kammarille Forssaan, Hämeentie 5.

Kirkon Ulkomaanapu

Vähävaraisille suunnattua EU:n

elintarvikeavun jakoa
Forssan seurakunnan diakoniatoimistosta

pe 10.1.2020 klo 13–14.

FSHKY:n
Spiritus hospitalis -kuoro
Harjoittelee
• ti 3.12. klo 17–18
Forssan seurakuntatalossa
• su 8.12. klo 12.15–14 Forssan kirkossa
• ke 11.12. klo 17–18 Forssan kirkossa
Ja esiintyy ke 11.12.2019 klo 18 FSHKY:n
jouluhartaudessa Forssan kirkossa.
Tervetuloa laulamaan!
t. Outi Aro-Heinilä, puh. 040-6647642

www.toisenlainenlahja.fi
Uudenvuoden
aaton hartaus
ti 31.12. klo 23 Forssan kirkossa

Tule sytyttämään kynttilä uudelle vuodelle!

klo 23.45
Uudenvuoden vastaanotto

kirkon portailla, kuumaa mehua
ja piparia, ilotulitus

Ukulelekurssipäivä
Klemelän leirikeskuksessa

la 18.1. 2020 klo 11–

opettajana ukulelevirtuoosi Jarmo Julkunen.
Kurssi sopii kaikille vasta-alkajista jo
soittokokemusta omaaviin.
Kurssin hinta 20€ (sis. ruuan ja kahvit)
Ilmoittautumiset:
forssanseurakunta.fi/tule mukaan
lisätietoja Tiina-Marialta 050 362 6143
tai tiina-maria.kauppi@evl.fi

Koulutuksessa käsitellään vapaaehtoistyön periaatteita,
motiiveja, oikeuksia ja vastuita sekä ihmisten kohtaamista
elämän eri vaiheissa ja tilanteissa. Myös itsetuntemus ja suhde
ammatilliseen työhön ovat aiheina.
Kurssin jälkeen voit valita oman toiminta-alueesi monista eri
mahdollisuuksista. Kukin kouluttava taho järjestää tarvittavaa
jatkokoulutusta, tukea ja ohjausta.
Koulutuspäivät ovat:
ti 21.1, 28.1, 18.2, 25.2 ja 3.3 klo 17–19.30
Kurssista saa todistuksen, josta on hyötyä myös
esim. terveys- ja sosiaalialojen opinnoissa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viim. to 16.1.2020
Ystävän Kammarille p. 050588 9644 tai
ystavan.kammari@surffi.net.
Kurssin järjestävät Forssan Seudun Palvelukammari ry ja
Forssan ev.-lut. seurakunta.

Jos haluat lahjoittaa diakoniatyön kautta

J O U L U I L OA

vähävaraisille forssalaisille lapsiperheille,

Kaikille avoin

ota yhteys diakoni Satu Pölläseen p. 050 308 6770.

Joulun pop up-kuoro

Pienet lahjakortit, kosmetiikkapakkaukset,
lelut ja makeiset sopivat hyvin
(emme ota vastaan käytettyä tavaraa).

Harjoitukset:
• To 12.12. klo 18–19.30
• su 15.12. klo 12–13.30
• ke 18.12. klo 18–19.30
• ma 23.12. klo 18–19.30

Forssan seurakuntatalon sali
Forssan seurakuntatalon sali
Forssan seurakuntatalon sali
Forssan kirkko

Esiintymiset:
• 24.12. klo 15
Jouluaaton jumalanpalvelus
Forssan kirkossa ja/tai
• 24.12. klo 23
Jouluyön musiikkihartaus
Forssan kirkossa.
Tervetuloa mukaan!
T. Outi, puh. 040 664 7642

Lahjoitukset tulee toimittaa diakoniatoimistoon
tai seurakuntatoimistoon 13.12. mennessä.
Lahjojen jakaminen helpottuu,
jos niitä ei ole paketoitu.

FSHKY:n
jouluhartaus

ke 11.12. klo 18
Forssan kirkossa
Tervetuloa
työntekijät,
eläkeläiset ja
yhteistyökumppanit
perheineen

