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Hyvää syksyä!
Konsertit ja muut musiikkitapahtumat:
Su 6.9. klo 18
		
		
		
Ti 15.9. klo 18
		
Ti 20.10. klo 18
		
Pe 23.10. klo 18-20
		
		
		
Pe 30.10. klo 18
		
Pe 9.11. klo 18-21
		
		
		
Ti 17.11. klo 18
		
To 19.11. klo 18
		
		
		
Su 29.11. 		

Pianokonsertti Forssan kirkossa.
Janne Oksanen soittaa Toivo Kuulan rakastettuja
pianokappaleita, mm. Lampaanpolska.
Vapaa pääsy, ohjelma 15€ Forssan seurakunnan musiikkityölle.
Laulun siivin Forssan seurakuntatalossa.
Yhteislaulua ja mielenkiintoisia vieraita!
Laulun siivin Forssan seurakuntatalossa.
Yhteislaulua ja mielenkiintoisia vieraita!
Valon ja musiikin ilta Koijärven kirkossa.
Värivaloin valaistussa kirkossa voi kuunnella musiikkia,
rauhoittua ja vaeltaa. Vapaa pääsy.
Yhteistyössä Forssan Kulttuuri-Axelin kanssa.
Kanttorit Humppilassa.
Rovastikunnan kanttorit konsertoivat Humppilan kirkossa.
Valon ja musiikin ilta Forssan kirkossa.
Värivaloin valaistussa kirkossa voi kuunnella musiikkia,
rauhoittua ja vaeltaa. Vapaa pääsy.
Yhteistyössä Forssan Kulttuuri-Axelin kanssa.
Laulun siivin Forssan seurakuntatalossa.
Yhteislaulua ja mielenkiintoisia vieraita!
Urkukonsertti Forssan kirkossa.
Nuori urkutaiteilija Sakari Pétur ja saksofonitaiteilija Esa Pietilä
ottavat uudistuneet urut käyttöön. Vapaa pääsy,
ohjelma 15€ Forssan seurakunnan musiikkityölle.
Jussi Syren & Groundbreakers Forssan kirkossa.

		

Seuraa ilmoittelua!

Tässä lehdessä:
Syrjätiet lähtevät Japaniin
seurakuntatyöhön s. 3
Hautauspäivä suntion vinkkelistä s. 3
Forssan kirkon urut remonttiin s. 4
Syksyn resepti s. 6
Kirkonrotan ajatuksia s. 6
Syksyn toimintatietoja s. 8
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PÄÄKIRJOITUS:

Esa Löytömäki
kirkkoherra

Syksyä kohti
Kohta on marjat poimittu ja pakastin täynnä talvea varten.
Muuttolinnut ovat jo menneet kauaksi. Mukaansa ei mua
ottaneet maihin kaukaisiin, laulaa laulaja. Eipä sinne juuri ole
asiaakaan, kun on syytä pysytellä kotimaassa ja täälläkin täytyy pitää vähän etäisyyttä. Korona pitää yhteiskuntaa vielä
varpaillaan ja ihmisiä varuillaan. Moni on kuitenkin tottunut
jo tilanteeseen. Toivoa sopii, että ikäihmisiä ja riskiryhmään
kuuluvia ei jätetä yksin. Ystäviin ja tuttuihin on hyvä pitää
yhteyttä.
Seurakunnankin toimintaa käynnistellään siten, että yhteen voidaan tulla turvaohjeita noudattaen. Ihminen on sosiaalinen olento ja tarvitsemme toisiamme – myös olemalla
yhdessä. Tarvitaan ”normaalia” elämän jatkumista, jotta ihminen jaksaa arjen keskellä. Tässä lehdessä on jotain syksyn
tarjonnasta seurakunnassa. Tiloissamme noudatetaan THL:n
ja OKM:n suosituksia turvallisuudesta. Käsidesiä on saatavilla
ja väljyyttä kokoontumisissa tarjolla. Nuoret ovat jo kokoontuneet kesälläkin. Leiritoimintaakin on käynnistelty varovasti. Rippikoulutkin saatiin kunnialla pidetyksi. Konfirmaatiot
jaettiin useaan osaan, jotta ruuhkaa ei syntynyt. Yksityisiäkin
konfirmaatioita järjestettiin. Niihin osallistui sukua sopiva
joukko. Seurakunnan elämä jousti. Myös ruoka-apua ja kauppapalvelua tehtiin keväällä, koteihin soiteltiin. Tarvittaessa tätä voi jatkaakin. Ministeri Saarikko puhui arvostavasti
kirkon roolista kansakunnan kriisitilanteessa vieraillessaan
kirkolliskokouksessa. Hän näki, kuinka seurakunnissa oli löydetty uusia tapoja toimia hankalassa tilanteessa.
Suomi on osoittautunut kaiken keskellä hyväksi maaksi,
jossa asiat pääsääntöisesti hoidetaan hyvin ja lupauksiin voi
luottaa. Ei käy kateeksi niitä, jotka päätöksiä tekevät epävarmassa tilanteessa. Kaikki ei ole aina onnistunut, mutta
kurssia on korjattu tarpeen mukaan ja suunta on ollut hyvä.
Yhteishenkeä tarvitaan ja kuppikuntaisuutta on vältettävä.
Lähestyvät kunnallisvaalit tuovat taas väriä poliittiseen
kielenkäyttöön. Sanan säilä heilu välillä lujaakin, kun etsitään äänestäjien luottamusta. Täällä ei kuitenkaan marssita
kaduilla vallanpitäjiä vastustaen tai mellakoida. Demokratian opettelu on tuottanut tulosta. Silti kannattaa kuunnella,
kuka ymmärtää yksityisen ihmisen asioista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta niin, että kykenee myös yhteistyöhön.
Yhteiskunnan moraali mitataan myös sillä, kuka huolehtii
myös haavoittuvimmista jäsenistään. Samalla turvallisista
rakenteista on pidettävä huoli.
Olin Forssan kirkossa mukana siunaamassa uusia ekaluokkalaisia koulutielle. Mukana oli vanhempia ja isovanhempia.
Meidän aikuisten tehtävä on rakentaa yhteiskuntaa, jossa on
turvallista kasvaa ja elää. Toivo on elämän tärkein käyttöaine.
Lapsemme tarvitsevat yhteisön, jossa välitetään toisista. Sitä
tarvitsevat myös aikuiset. Se on mahdollista, jos etsimme
yhteistä hyvää ja huolehdimme heistäkin, joiden ääni ei aina
kuulu.

Hyvää syksyä, huolehditaan toivosta ja
ilosta tässä ajassa!

Hartaus

Uuden edessä

Ensimmäinen eläkekesäni vaihtuu pian syksyyn.
Kuluneena kesänä ei ole tarvinnut odottaa loman
loppumista. On Ihmeellistä vain todeta, että loma
jatkuu edelleen.
Maaliskuusta asti olemme asuneet mökillämme Janakkalassa ja asumme pitkälle syksyyn
ainakin osittain. Kun keväällä ”muutimme”
paikkakuntaa, oli koko ihmiskunta uuden edessä
pandemian alettua. Tutuksi tuli radiossa soiva
laulu ”Uuden edessä”.
Olen nauttinut paljon maalla asumisesta, sen
rauhasta ja luonnon kauneudesta. Jokin ihmeellinen rauha on täyttänyt mieleni, vaikka maailman tilanne on ollut erikoinen. Kun vierailut
isovanhempien sallittiin, lapset perheineen ovat
ilahduttaneet meitä. Tosin täytyy myöntää, että
vierailujen jälkeen kaksinolo tuntuu entistä
rauhallisemmalta.
Alkukesän aikana sain osallistua oman seurakuntani jumalanpalveluksiin netin välityksellä.
Niiden avulla saatoin nähdä oman kotikirkkoni ja
seurakuntaelämän entistä rakkaampana.

Kristittynä saan ajatella, että olen aina uuden
edessä. On ollut aikaa ajatella omaa hengellistä
elämää aina lapsuuden ajasta tähän päivään.
Muistoihini liittyy usein äitini laulama hengellinen laulu ”Joka päivä on armo uus, miksi huolta
siis kantaa...” Uuden edessä -laulu tuo mielikuvan
uudesta armosta joka päivä.
Joku on sanonut joskus, että kristityn tulisi
kulkea joka päivä niin, että tuntisi pään olevan
kasteesta vielä märkä. Tämä ajatus on minulle
rakas. Tapahtui tulevaisuudessa mitä tahansa,
saan kohdata kaiken uuden Taivaan Isään luottaen. Ristinmerkillä varustettuna on turvallista
kohdata huominen.

Tarja-Leena Ylitalo

FORSSAN SEURAKUNNAN KORONAOHJEITA
– Käsienpesu ja desinfiointi tärkeää, kättelyä ja kosketusta vältetään
– Turvavälejä pitää noudattaa
– Kaikkiin tilaisuuksiin saa tulla vain terveenä: hengitystietulehduksissa
tai muuten sairaana ei saa osallistua tilaisuuksiin.
– Kuitenkin kokoonnumme ja tapaamme toisiamme
JUMALANPALVELUKSISSA
JA KIRKOLLISISSA
TOIMITUKSISSA
NOUDATETAAN EDELLEEN
RAJOITUKSIA

Osallistujamäärärajoitukset ovat
edelleen voimassa jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa, koska monet osallistujat
kuuluvat riskiryhmiin. Saman talouden henkilöt voivat istua vierekkäin, ja muuten noudatetaan
1-2 metrin turvavälejä. Kirkoissa
ja siunauskappelissa joka toinen
penkkirivi on käytössä.
Forssan kirkossa saa olla enintään 200 h turvallisuusohjeita
noudattaen, Koijärven kirkossa
50 h ja Forssan siunauskappelissa 50 h. Kirkoissa ja siunauskappelissa joka toinen penkkirivi on
käytössä.
MUUT TILAT:

Forssan seurakuntatalon sali 50 h,
ruokasali 30 h,
pappila 20 h ja
Koijärven seurakuntatalo 30 h.
TOIMITUSKESKUSTELUT

voidaan käydä mieluiten seurakunnan tiloissa. Kodeissa se on
mahdollista, kunhan turvaohjeita
noudatetaan. Myös puhelimitse
on mahdollista keskustella.
SIUNAUSTILAISUUKSISSA

osallistujamääräyksiä noudatetaan toistaiseksi. Mukana on
usein ihmisiä, jotka ovat koronan suhteen riskiryhmäläisiä.
Työntekijä voi osallistua muistotilaisuuteen mahdollisuuksien
mukaan seurakunnan tilassa ja

harkintansa mukaan muussa riittävän turvallisessa tilassa.
SEURAKUNNAN TILOJA

annetaan muistotilaisuuksia, ristiäisiäiskahveja, syntymäpäiviä
yms. varten. Turvaohjeet ovat
suosituksia, joita toivomme noudatettavan. Vastuu yksityisen tilaisuuden järjestämisestä on järjestäjällä.

KASTETILAISUUKSIA

järjestetään ensisijaisesti Forssan ja Koijärven kirkossa sekä
Forssan seurakuntatalon salissa. Näissä turvaohjeita voidaan
noudattaa. Kotikasteet ja muissa
tiloissa järjestettävät juhlat ovat
mahdollisia vain, jos turvasuositukset toteutuvat.

muistetaan kortein ja puheluin,
harkinnan ja mahdollisuuksien
mukaan voidaan tavata.
HOIVAKODEISSA,
SAIRAALASSA JA MUISSA
TERVEYDENHUOLLON
YKSIKÖISSÄ

noudatetaan niiden antamia ohjeita.
Tämän tiedotteen ohjeet ovat
voimassa toistaiseksi. Seuraa
tiedotuksia!
Pidetään huolta toisistamme ja
hymyillään kun tavataan!

VIHKIMISISSÄ JA
AVIOLIITTOON SIUNAAMISISSA

väkimäärän rajoituksia ja turvaohjeita noudatetaan edelleen.
KOTIKÄYNNIT

ovat mahdollisia harkintaa ja
työntekijän omaa arviota noudattaen. Turvavälejä noudatetaan ja tarvittaessa voi käyttää
kasvosuojusta. Myös ulkona
voidaan tavata ja seurakunnan
tiloissa tarpeen mukaan. Myös
puhelimessa voi keskustella.

MUISTOTILAISUUKSIIN,
RISTIÄISKAHVEILLE

yms. työntekijä voi osallistua
seurakunnan tilassa ja muussa
riittävän turvallisessa tilassa,
joissa turvaohjeita voi noudattaa. Ikäihmisten syntymäpäiviä

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:
Esa Löytömäki
Sivunvalmistus/paino
PunaMusta, Forssa
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Japaniin nimikkolähetiksi

Markus ja Kia Syrjätie siunattiin tehtäväänsä Forssan kirkossa alkukesästä.
Nyt on edessä muutto Japaniin seurakuntatyöhön.

H

autausmaanhoitajan ominaisuudessa olen valmistellut siunauspäivää
jo hautapaikan mittaamisessa ja
kaivuussa. Suntiona valmistautuminen hautajaispäivään alkaa
viimeistään siunauspäivää edeltävänä päivänä. Tarkistan mahdollisen arkkuhaudan kunnon ja
mietin kulkureitin hautapaikalle.
Käyn siunauskappelissa tarkistamassa, että arkut ja tilat ovat
kunnossa.
Aikaisin paikalle
Siunauspäivänä tulen töihin vähintään tuntia ennen ensimmäisen siunauksen alkua. Talvella
mahdollisten lumi- ja hiekoitustöiden takia pitää tulla aikaisemmin kuin kesällä. Siunauspäivän
aamuna valmistelen kappelin
tilaisuutta varten eli laitan valot
päälle, kynttilät alttarille, virret
seinälle, avaan ovet ja otan arkun
valmiiksi katafalkille. Käyn ottamassa haudan päältä suojakannen pois ja tarkistan, että hauta
on kunnossa.
Alkuvalmistelujen jälkeen ehdin yleensä hörpätä aamukahvin.
Samalla odottelen hautaustoimistoa tuomaan kukkalaitteen arkun
päälle. Valmiin arkun työnnän
siunauskappelin etuosaan. Kappelin ollessa valmiina arkkuineen
siirryn siunauskappelin eteiseen
odottamaan saattoväen saapumista.
Kiireisempään aikaan hautaan
siunaamisia voi olla neljäkin
päivässä. Siunauspäivät ovat
perjantai ja lauantai. Siunausten
välissä voi olla uurnanlaskuja,
joita ei ole omaisten kanssa saatu
sovittua viikolle. Siunauspäivät
ovat kiireisiä, mutta kiire ei saa
koskaan näkyä ulospäin. Jokainen tilaisuus on yksilöllinen ja
arvokas.
Mietteitä haudalla
Yleensä järjestetään niin että kovin läheisen ihmisen siunaukses-

sa ei tarvitse olla töissä. Vainajat
ovat itselleni lähinnä tuntemattomia ihmisiä, mikä helpottaa
työntekoa. Välillä omaisten suru
tarttuu itseen, vaikka vainajaan
ei mitään tunnesidettä olisikaan.
Itselleni rankimpia siunaustilaisuuksia ovat tähän mennessä
olleet lähellä omaa ikää olevien
vainajien hautaan siunaamiset.
Silloin alkaa miettiä omaa elämäänsä ja sen katoavaisuutta.
Niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin niin emme voi tietää, koska elämämme viimeinen päivä
koittaa.
Lapsensa hautaamaan joutuvien vanhempien suru on käsin
kosketeltavan läsnä. Suru on kuin
musta pilvi, joka saapuu omaisten mukana. Se peittää alleen ja
saattaa imaista mukaansa. Omat
tunteet on kuitenkin pidettävä
kurissa, koska suntion on kyettävä hoitamaan työnsä surevien
omaisten keskellä.
Suntio ohjaa ja huolehtii
Suntio ohjaa omaisia, opastaa
hautaan laskussa kantajia ja pyrkii omalla toiminnallaan luomaan levollisen ja jännityksettömän tunnelman tilaisuuteen. Hän
ohjaa saattojoukkoa ja huolehtii,
että kaikki sujuu mallikkaasti.
Riippumatta siitä, onko vainajaa
saattamassa suuri saattojoukko
vai onko läsnä vain pappi ja kanttori, jokainen tilaisuus hoidetaan
kunnioittaen ja asiallisesti alusta
loppuun asti.
Työpäivän päätteeksi siistin
kappelin ja lukitsen ovet. Ennen
kotiin lähtöä kurkistan vainajakylmiön puolelle ja tarkistan,
että kaikki on kunnossa. Päivän
päätteeksi istun hetken autossa kappelin pihalla, kuuntelen
musiikkia ja puhaltelen itseeni
tarttunutta surua ulos ennen kuin
lähden ajelemaan kotiin päin.
Mari Lehto,
hautausmaanhoitaja

Millaista työtä teette siellä?
Ensimmäiset kaksi vuotta on
varattu kielen ja kulttuurin opiskeluun. Tämä on ehdottoman

tärkeää, jotta voimme sen jälkeen
siirtyä seurakuntatyöhön, Markus
papiksi ja Kia diakoniksi. Työmme yksityiskohdat eivät tässä
vaiheessa ole vielä selvillä, mutta
jonkinlaista uudentyyppistä pioneerityötä hahmotellaan yhdessä
Länsi Japanin ev.lut. kirkon kanssa. Painopiste tulee siis olemaan
uusien ihmisten tavoittamisessa
yhdessä paikallisten kanssa.
Mitä erityisesti odotatte?
Ennen kaikkea Jumalan johdatusta kaikessa yllä mainitussa. Tällä
hetkellä odotamme myös pääsyä
kentälle. Koronatilanteen takia

Japanin rajat ovat toistaiseksi
suljetut, joten emme ehdi sinne
alkuperäisessä aikataulussa elosyyskuun vaihteessa. Meitä rohkaisi kuitenkin se, että elokuun
alkupuolella meille myönnettiin
työlupa Japaniin, ja seuraavaksi
pääsemme tekemään viisumihakemusta muiden valmistelujen
ohella. Olemme luottavaisella
mielellä, sillä Jumala avaa ovet
ajallaan, Hänen ”avaamaa ovea
ei kukaan sulje” ja Hänen ”sulkemaa ovea ei kukaan avaa”. –
Ilm. 3:7.
Teksti ja kuva: Esa Löytömäki

Nimikkolähetti

Sari-Johanna Kuittilo Forssassa
Kuva: Eikka Kähärä

Suntion työpäivä
hautajaisissa

Miksi Japaniin?
Jeesus antoi lähetyskäskyn mennä kaikkeen maailmaan, joten
kysymykseen voisi pilke silmäkulmassa vastata, että miksi ei
siis myös Japaniin?
Tämä on hyvä kysymys, jota
meiltä usein kysytään. Tahdomme antaa muutaman perustelun
inhimillisestä näkökulmasta.
Yksi lähettävän järjestömme
Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen (SEKL) lähetysstrategisista
painopisteistä on tavoittaa erityisesti niitä kansoja, jotka eivät
tunne evankeliumia. Monelle
saattaa tulla yllätyksenä, että
Japani on korkeasta teknologiastaan ja varallisuudestaan huolimatta kristinuskon näkökulmasta
tavoittamaton maa. Siellä on alle
1% kristittyjä, ja se on näin ollen
uskonnonvapaista maista vähiten
tavoitettu.
Japanin pienten kristillisten
kirkkojen taloudellinen ja toiminallinen tilanne on vaikea.
SEKL:n yhteistyötaho Länsi Japanin ev.lut. kirkko on pyytänyt
lähetysjärjestöiltä apua, koska
heillä on maassa enemmän seurakuntia kuin työntekijöitä. Tarve
sekä evankeliumille että sen viejille on siellä valtavan suuri.
Tähän perustuu saamamme
voimakas ulkoinen kutsu lähetystyöhön juuri Japaniin. Sen kanssa
käsikädessä kulkee myös selkeä
sisäinen kutsu mennä kertomaan
Jeesuksesta, sillä myös japanilaisilla on oikeus saada kuulla Jumalan pelastavasta rakkaudesta
ja armosta heitä kohtaan.

Forssan seurakunnan nimikkolähetti
Sari-Johanna Kuittilo saarnasi
Forssan kirkossa su 9.8. ja kertoi terveisiä
työstään Israelissa ja palestiinalaisalueilla.
Sari-Johannan työstä voit kuulla ja katsoa
lisää skannaamalla oheiset qr-koodit.
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Forssan kirkon urut
peruskorjaukseen
Forssan kirkon urut otettiin juhlallisesti käyttöön
helluntaina vuonna 1979. Urkujen äänikertavalikoima ja sointi oli sovitettu kirkkosaliin.
Äänittämisen tekivät Veikko Virtanen,
Helmuth Gripentrog ja Kalevi Mäkinen.
Historian havinaa
Viime kesänä vietettiin Forssan
kirkon urkujen 40-vuotisjuhlia.
Veikko Virtasen urkurakentamon rakentama ja vuosittain
huoltama soitin oli palvellut hyvin forssalaisia musiikin ystäviä
jumalanpalveluksissa ja konserteissa.
Kanttorit olivat jo pari vuotta
miettineet sitä, milloin urkuihin
olisi syytä tehdä suurempi huolto tai jopa peruskorjaus. Uruille
oli tehty vuonna 1998 puhdistus,
jolloin paisutuspillistön äänikertalisteet korjattiin vireongelmien
vuoksi. Sama työ tehtiin pääsormiolla vuotta myöhemmin.

Vuosihuollon katsaus
syksyllä 2019
Syksyllä 2019 vuosihuollon
yhteydessä urkujen kunto tarkistettiin kanttorien pyynnöstä.
Tarkastuksessa todettiin, että
soitin tarvitsee peruskorjauksen,
ja että se olisi hyvä tehdä, ennen
kuin olemassa olevat ongelmat
pahenevat. Koska hyvälaatuisia
urkuja oli huollettu säännöllisesti
koko elinkaaren ajan, peruskorjaus olisi pääosin rutiininomaista,
urkujen iästä ja käytöstä johtuvaa
puhdistus- ja korjaustyötä. Lisäksi uruista löytyi jonkin verran
korjattavia ja parannettavia yksityiskohtia, esimerkiksi kanttorei-

Vetolankojen ja koskettimiston liitos urkujen sisällä.

KUULA

Koskettimet ovat eri tasoilla, sen huomaa kuvasta helpoisten keskimmäisen koskettimen alareunasta.

den/huoltajien työturvallisuutta
parantavien kaiteiden lisääminen.
Urkujen korjaussuunnitelma
selkokielellä
Urkujen tyypillinen peruskorjausväli on 30–40 vuotta. Peruskorjauksen luonne vaihtelee
soittimien mukaan. Peruskorjaustyöt tarkoittavat soittimen
puhdistusta. Lisäksi se tarkoittaa
käytön aiheuttamien kulumien
sekä urkujen soinnissa tapahtuneiden normaalien muutosten
korjaamista.
Urkujen irtoavat osat, kuten
pillit, hatut, suuhiset, hylsyt, kielet ja kiilat, koskettimet, listeet,
tukit ja luukut irrotetaan. Kun urkukaapeissa on tilaa, kaapit harjataan, imuroidaan ja pyyhitään.
Myös pillit imuroidaan ja pyyhitään. Jos jostakin löytyy vikoja,
esimerkiksi halkeamia, kulumia
tai pillien lommahduksia, ne korjataan. Työturvallisuuden vuoksi
pääsormion virityslavan päähän
rakennetaan kaide. Tähän asti

kanttorit ovat urkuja virittäessään
keikkuneen lavalla oravan lailla.
Siivouksen jälkeen urut kootaan
aivan kuin lego-talo. Purkaminen
ja kasaaminen kestävät kolmelta
mieheltä noin kolme viikkoa.
Värkkäilyn jälkeen urut vielä
viritetään. Perusääniä voidaan
tarvittaessa vähän vahvistaa. Virittäminen ja äänen muotoilu eli
äänitys kestää noin kolme viikkoa. Korjaustyö alkaa elokuun
lopussa ja jatkuu todennäköisesti
lokakuun puolelle. Urakan tarkka
aika on 31.8.–23.10.2020.
Messut korjauksen aikana
Urkuparvi pidetään lukittuna koko peruskorjauksen ajan, jotta
laatikoissa olevat urkujen osat
eivät hajoa tai häviä uteliaiden
toimesta. Urut ovat siis kokonaan
pois käytöstä koko korjauksen
ajan. Messut pidetään kirkkosalissa muuten normaaliin tapaan,
paitsi että laulut säestetään kirkon kuorissa olevilla pikku-uruilla, flyygelillä tai bändillä.

Trumpetti-äänikerran pilli on
lommahtanut mutkalle.

Pankaa soiren hyvin si!
Peruskorjattujen urkujen uutta
sointiväriä pääsee ihailemaan
Forssan kirkossa to 19.11.2020
klo 18 pidettävässä konsertissa.
Konsertissa esiintyvät nuori, aivan kansainvälistä kärkeä oleva
urkutaiteilija Pétur Sakari ja palkittu saksofonitaiteilija Esa Pietilä. Heidät tunnetaan kyvyistään
improvisoida virtuoosin tavoin
mistä tahansa musiikkityyleistä.
Heidän repertuaariinsa kuluu versioita J. S. Bachin koraaleista ja
Astor Piazzollan tangoista nykymusiikin tunnetuimpiin teoksiin
asti. Tervetuloa kuulemaan!
Teksti ja kuvat:
Outi Aro-Heinilä

Hautausmaakierroksia Forssassa ja Koijärvellä

”The Piano Works”
Pianisti
Janne Oksasen
konsertti

su 6.9. klo 18.00
Forssan kirkko
Vapaa pääsy
(ohjelma 15€ srk:n musiikkityölle)

Toivo Kuulan pianoteoksia
mukana myös tuttu
häämarssi, Lampaanpolska
ja paljon muuta…

TERVETULOA!

Perinteisiä hautausmaakierroksia pidettiin loppukesästä sekä Forssassa että Koijärvellä. Forssassa perehdyttiin hautausmaan historiaan ja nähtävyyksiin Raimo Honkalan johdolla ja Koijärvellä oppaana oli Kaija
Pajulampi.
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Sielunhoivaa
palvelutaloihin
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Perheneuvojan
pohdintoja
Mitä ristiriidaton parisuhde
maksaa?
Kukapa meistä ei ole toisinaan
hellinyt ajatusta ristiriidattomasta
parisuhteesta. Useille parirakkauden paras aika yhdistyy suhteen
ensiaskeliin. Silloin kun molemmat olivat toisesta kiinnostuneita,
toiselle avoimia ja toisen tarpeisiin reagoitiin melkein sanoittakin. Silloin ei jumituttu samoihin
ongelmiin, eikä petytty toiseen.

”Loistava idea, miksen ole tätä
itse oivaltanut!” Näin ajattelin
kuullessani keväällä Korson diakoniapapin Elina Jokipaltion
ideoimasta Sielunhoivakassista.
Siitä se idea sitten lähti eri puolilla maata ja meillä Forssassakin
joukko seurakunnan työntekijöitä tarttui toimeen. Alkukesällä
jokaisen palvelutalon jokaiselle
osastolle lahjoitettiin oma sielunhoivakassi. Myös sairaalan
ympärivuorokautisille osastoille kassit on varattu jaettavaksi.
Tarkoitus on, että henkilökunta
säilyttää kassia paikassa, josta
sen kätevästi löytää ja jonne voi
helposti käytön jälkeen palauttaa
materiaalin.
Sana ”sielunhoiva” muistuttaa,
että ihmisen kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin kuuluu myös henkisten ja hengellisten tarpeiden
huomioiminen ja kunnioittaminen. Palvelutaloissa asuville
hengellisyys on voinut kuulua
elämään vuosikymmeniä tai se
voi aktivoitua esim. lapsuuden
muistojen äärellä, elämänmuutoksissa ja kuoleman lähellä.
Sielunhoivakassiin on koottu materiaalia, jota henkilökunnan on
helppo käyttää asukkaiden henkisen ja hengellisen jaksamisen
tueksi. Tavoitteena on, että kassi
osaltaan helpottaa vakaumuksen
kunnioittamista ja hengellisten
asioiden esilläoloa silloin, kun se
vahvistaa elämän merkityksellisyyttä ja toivoa.
Kassista löytyy rukouksia,
tuttuja Raamatuntekstejä ja kuvia sekä valmiita rukoushetkiä.
Materiaali on laminoitu eli se on
helppo desinfioida aina käytön
jälkeen. Kuvat ja tekstit toimivat
sekä isomman joukon kokoontumisissa että kahdenkeskisissä
kohtaamisissa, muistelun tukena
tai hartautena. Ne sopivat sekä

elämän keskelle että kuoleman
läheisyyteen ja niitä voivat myös
vierailijat käyttää läheisensä
kanssa. Forssalaisessa sielunhoivakassissa paikallisuus näkyy ja
kuuluu. Kassi sisältää kuvat sekä
Forssan että Koijärven kirkoista
ja cd-levy sisältää tuttuja virsiä
ja lauluja omien kanttoreidemme
laulamana.
Kasseja on helppo täydentää
kirkkovuoden mukaan esim.
jouluun liittyvällä materiaalilla.
Kassien sisältöön on mahdollista
vaikuttaa ja täydennämme niitä
mielellämme niiden toiveiden
pohjalta, joita palvelutaloista
esitetään.
Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoitti elokuun
Kirkolliskokouksessa kirkon
roolia korona-aikana toteamalla,
että henkisen kriisinkestävyyden
turvaamiseen kuuluu myös hengellisen toiminnan edellytysten
turvaaminen. Ministeri totesi
kirkon löytäneen koronaepidemian aikana uusia keinoja tuoda
toimintaansa lähemmäs ihmisiä
- itse ajattelen, että sielunhoivakassien syntyminen juuri tänä aikana on yksi keino välittää
Jumalan läsnäoloa, tutun iltarukouksen ja virren tuomaa hyvinvointia palvelutalojen asukkaille.
Sielunhoivakassit eivät korvaa
seurakunnan työntekijöiden tukea ja vierailuja palvelutaloissa – edelleen seurakuntaan saa
olla yhteydessä matalalla kynnyksellä ja kunhan koronarajoitukset hellittävät, seurakunnan
työntekijöiden säännölliset vierailut jatkuvat.
Toivomme, että sielunhoivakassit löytävät tiensä luontevaan
käyttöön. Pankais tutustuen niihin si!  
Anne Mäkelä,
sairaalapastori

Riidatonta rinnakkaiseloa on
olemassa vain hautausmaalla
Toisaalta. Jos jakaa vuodesta
toiseen rakastettunsa kanssa vuoteen, talouden, vanhemmuuden,
sukulaissuhteet ja tulevaisuuden
suunnitelmat, on luonnollista,
ettei ristiriidoilta vältytä. Parisuhde on kahden erilaisen, eri
asioita tahtovan ihmisen suhde.
Tämä tosiasia tekee parisuhteen
jännitteiseksi. Jos parisuhteessa
ei ilmene koskaan erimielisyyksiä, rauhaa ylläpidetään jommankumman tarpeiden väheksymisen
kustannuksella. Lopputuloksena
on suhde, joka pinnalta käsin voi
näyttää ongelmattomalle, mutta
pinnan alla on kaikkea muuta.
Parisuhteiden laadullisissa
vertailututkimuksissa on osoi-

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

tettu, ettei ratkaisevaa suhteen
tyytyväisyydelle ole ristiriitojen
vähäisyys, vaan tapa, jolla ristiriidat kohdataan. Pari voi siis olla
onnellinen, vaikka säännöllisesti
ärsyyntyykin toisiinsa, kiistelee asioista, lyö päänsä yhteen.
Erimielisyydet eivät jää rasittamaan suhdetta, mikäli kumppanit
näkevät toistensa tunteet hyväksyttyinä ja oikeutettuina. Sovintoon pääseminen ei välttämättä
merkitse ristiriidan ratkaisemista. On arvioitu, että jokaisessa
parisuhteessa 60-70 % kaikista
erimielisyyksistä on ns. ”ikuisia ristiriitoja”, joihin ei löydy
ratkaisua. Niidenkin kanssa voi
oppia elämään.
Ristiriitojen kohtaamisessa voi
jokainen kehittyä
Valitse keskustelulle sopiva
ajankohta (ei väsyneenä tai kiihtyneessä tilassa). Kuvaile omia
kokemuksiasi syyttämättä toista.
Kumppanisi halu kuunnella sinua
katkeaa lauseilla ”sinä aina…”,
”sinä et koskaan…”. Vuorovaikutus on kehämäistä ja jatkuu
siinä sävyssä kuin se on aloitettu.
Ristiriitatilanteessa molempien kokemukset tilanteesta ovat
tosia. Ei ole hyödyllistä kilpail-

la, kumman kokemus on oikea
ja kumman väärä. Ota vakavasti
toisen näkemys, yritä ymmärtää
se, kysy tarkennusta ja pyri asettumaan toisen asemaan. Tarkastele avoimesti omaa vastuutasi
konfliktissa.
Kun riidellessä tunteet vyöryvät yli, havainnointi ja ratkaisuvaihtoehdot kapeutuvat. Opettele
rauhoittamaan itseäsi ja harjoittele tilanteen pysäyttämistä. Aikalisä tarkoittaa, että rauhoitutaan
vähintään puoli tuntia. Aikalisä
sovitaan yhdessä. Yksipuolinen
aikalisä voi pahentaa tilannetta,
jos toinen kokee sen vetäytymisenä ja hylkäämisenä.
Riidellessä kumppanit sanovat toisilleen harkitsemattomia
sanoja. Sellaisilla lauseilla kuin
“anteeksi, ylireagoin”, tai “saatan
olla väärässä” voidaan kääntää
väärille urille ajautuneen keskustelun suuntaa.

Pop Up kirpputorilta
reilu 1700 euroa Lähetystyölle!

Suomen Lähetysseuralle testamentatun kodin jäämistön myymiseksi Heinäkuussa Tölönkodil-

la järjestetty Pop Up kirpputori
tuotti reilut 1700 Euroa lähetystyölle. Tästä puolet meni Lähe-

tysseuralle ja toinen puoli käytettiin seurakunnan kasvatustyön
kummilapsen, Keret Avuzwan ja
Työtuvan ja Lähetysopen kummilapsen Hillary Odhiambon,
tukemiseen. Kiitos kaikille mukana olleille ja ostoksilla käyneille!
Kuvat: Eikka Kähärä
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KIRKONROTAN
PALSTA

Kirkkohistoriallinen tietovisa
Visan laati Kasko Antola
1. Forssan ensimmäinen kirkkoherra astui virkaansa 1.5.1923.
Hän oli nimeltään
a) Johnny Liebkind
b) Albin Savola
c) Ilkka Lipsanen
d) Pauli Matti Juhani Leskinen

Tervehdys alkavaan syksyyn! Nautin vipeltäessäni kirkon pihamaalla ihanista syysaamuista ja on ollut kiva katsella kouluun
meneviä lapsia reput selässä. Kuulin huhua,
että myös päiväkerhot yrittävät aloitella toimintaansa pikapuoliin. Sehän tarkoittaa sitä,
että myös minun kirkkooni on lapsia tulossa
ainakin Mikkelinpäivänä ja sitten on se tosi
kiva juoksutapahtuma, mihin minäkin pääsen
osallistumaan. Kuulin Esan kertovan, että
voin vetäistä lenkkarit jalkaan kolmena iltana
ja pääsen spurttaan kirkkoa ympäri lasten
kanssa, Jes!

2. Samana vuonna 1923 vihittiin käyttöön myös Koijärven kirkko.
Se oli alun perin rakennettu aivan muuhun käyttöön. Mutta mihin?
a) kouluksi
b) varavankilaksi
c) asuinrakennukseksi
d) seurantaloksi
3. Turun piispa Jakob Tengström vihittiin virkaansa Suomen
ensimmäisenä arkkipiispana 1817. Samassa yhteydessä Venäjän tsaari
Aleksanteri I antoi hänelle lahjan. Minkä?
a) kultaisen piispanristin
b) maatilan, johon kuului 50 maaorjaa
c) Karjalan männystä veistetyn piispansauvan
d) vinttikoiran

Pistetään käpälät ristiin ja rukoillaan Taivaan
Isältä, että se sellainen inhottava virus pysyy
aisoissa ja päästään viettämään mukavia
hetkiä yhdessä ja pysytään terveinä!

KAIKILLE AVOIN LOUNAS
seurakuntatalolla
ma-ke klo 11–13.
Lounaan hinta 7€.
Ruokalista nähtävillä
srk talon ilmoitustaululla ja
seurakunnan nettisivuilla.
Tervetuloa!

Virsijazzia

Kuvat: Virpi Ryhtä

4. Uskonpuhdistuksen jälkeen Suomessa oli pitkään tapa,
että saadakseen kirkkoherran viran papin piti luvata
a) saarnata paitsi suomeksi ja ruotsiksi, myös tarvittaessa volapyykiksi
b) mennä naimisiin edellisen kirkkoherran lesken kanssa
c) osata laulaa Herran siunaus Faltinin sävelmällä
d) pitää saarnansa aina selvin päin
5. Suomen viimeinen katolinen arkkipiispa hukkui 1522 Pohjanlahteen
paetessaan tanskalaisia. Hän oli nimeltään
a) Klaus Varis
b) Hannu Tuomaanpoika
c) Mikael Karvajalka
d) Arvid Kurki
6. Lallilla on huono maine, koska hän tappoi piispa Henrikin Köyliönjärven
jäällä vuonna 1156. Legendan mukaan Lalli sai rangaistuksensa
seuraavana kesänä, kun hän putosi järven rannalla kasvaneesta
puusta veteen ja hukkui. Mutta miksi hän sinne puuhun kiipesi?
a) pakoon hiiriä
b) tähystelläkseen takaa-ajajia
c) pakoon Kerttu-vaimoaan
d) keräämään telkän munia
7. Kuinka monta pappia tarvitaan vaihtamaan hehkulamppu?
a) Ei yhtään. Kysymys on lähtökohtaisesti väärin muotoiltu, koska hehku		 lampuista on luovuttu vuosia sitten. Pitäisi olla energiansäästölamppu.
b) Vastausta ei voi muotoilla inhimillisin käsittein. Kyseessä on mysteeri.
c) Tällaisiin kysymyksiin tapaa vastata hiippakunnan lakimiesasessori.
d) Yksi, jos kyseessä on huumorintajuton pappi. Hyvinkin monta,
		 jos on hauska pappi.
Vastaukset: 1.b Albin Savola. Muut herrat ovat vaikuttaneet kevyen musiikin saralla.
2.d Vastavalmistunut Kojon seurantalo muunnettiin kirkoksi ja hyvä kirkko siitä tulikin.
3.b Piispa Tengström oli nähnyt kovasti vaivaa saadakseen kyräilevät suomalaiset
hyväksymään Venäjän vallan ja kiitollinen tsaari muisti häntä piispanristillä. 4.b Näin
se vain oli. Ei noista muistakaan taidoista viranhaussa varmaan haittaa olisi ollut. 5.d
Arvid Kurki yritti paeta hurjistuneita juutteja Pohjanlahden yli Ruotsiin, mutta hukkui
myrskyssä seurueineen. 6.a Lalli-paralla ei mennyt tekonsa jälkeen hyvin. Ensin irtosi
tukka päänahkoineen, kun hän yritti sovitella piispaan hiippaa päähänsä. Ja lopuksi
hiiret ajoivat hänet puuhun ja kuolemaansa. 7.abcd Nämähän ovat päteviä vastauksia
kaikki.

Virsijazzia kuultiin Forssan kirkonmäellä 16.8. Mukana olivat laulamassa Erkki Liikanen, Outi-Aro- Heinilä
ja Kalle Lepola. Outi johdatteli kuulijat myös yhteislauluun. Kvintetti laajeni välillä sekstetiksi,
kun Erkki Liikanenkin soitti rytmisoittimia.Kolehti kerättiin Katukirkolle. Aurinkoinen sää suosi kuulijoita.

SÄILÖ
OMENASATO TALTEEN
OME N A SOSE

ja sen monet maut
1 kg

omenoita kuorittuna ja
puhdistettuna
1dl
vettä
300 g sokeria tai hillosokeria
Pane pilkotut omenat ja vesi kattilaan.
Keitä 5–10 minuuttia omenoiden kiinteydestä riippuen. Voit soseuttaa omenat sileiksi halutessasi sauvasekoittimella tai jättää soseeseen paloja. Lisää sokeri ja anna kuplia kevyesti 5–10 minuuttia
välillä sekoittaen. Kaada sose kuumiin, puhtaisiin lasipurkkeihin ja
sulje hyvin tai pakasta rasioissa.
Omenasosetta voi piristää korvaamalla osa omenasta porkkanaraasteella, lakoilla tai karpaloilla. Soseen voi myös maustaa rusinoilla, inkiväärillä, kanelitangolla, kardemummalla, tähtianiksella
ja rohkeat hillonkeittäjät myös chilillä. Miedon makuista omenaa
kannattaa terästää sitruunamehulla.
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VÄRITÄ TÄMÄ!
Rippikoulut toteutettiin
Koronasta huolimatta

UUSIA ENSILUOKKALAISIA
SIUNATTIIN KOULUTIELLE
Forssan kirkossa sunnuntaina 9.8. oli säpinää,
kun vanhemmat ja isovanhemmat olivat mukana.
Elle ja Ville täyttivät koulureppuja ja Esa ja Wilma
olivat siunaamassa lapsia uusiin vaiheisiin.
Iloa ja varjelusta koulutielle sekä elämän matkalle!
Kuvat: Esa Löytömäki ja Virpi Ryhtä

Leiririppikoulusta
päivämuotoiseen toteutukseen
Forssan seurakunta toteutti kesän
rippikoulut kolmen päivän mittaisina päivätoteutuksina Klemelässä. Päivätoteutuksia järjestettiin yhteensä kahdeksan, joista
yhdessä oli kerralla mukana 1012 nuorta. Päivät alkoivat aamulla klo 9.00 ja jatkuivat 18.30 asti.
Leiriohjaajien lisäksi paikalla oli
4-6 isosta. Päiväohjelmaan mahtui hartauksia, kristinuskon ja
elämän pohtimista, yhteisiä pelejä ja leikkejä sekä saunomista
ja uimista. Päiväleirillä päästiin
rippikoulufiilikseen tuomalla
sinne mukaan aivan samoja elementtejä, mitä yön yli kestävässä
kokonaisuudessakin olisi ollut.
Suomessa rippikoulun käy
edelleen merkittävä osa 14–15
vuotiaista nuorista. Rippikouluun
tulee mukaan myös joitakin, jotka eivät kuulu kirkkoon, kuitenkin he haluavat usein tulla kastetuiksi ja konfirmoiduiksi. Myös
Forssassa lähes koko ikäluokka
kävi rippikoulun ja korona-aika ei
tehnyt tästä vuodesta poikkeusta.
Nuoret osallistuivat intensiivijaksoon positiivisella ja avoimella mielellä. Rippikoululaiset
Oona Hjelm ja Noa Vali ovat
viihtyneet Klemelässä. Nuoret
ovat nauttineet erityisesti yhteisistä pihapeleistä, kuten rantalentiksestä ja pingiksestä. Noan
ja Oonan mielestä kolmen päivän
intensiivijakso on mennyt nopeasti. Leirillä olisi voinut viihtyä

pidempäänkin, vaikka viikon,
kuvailee Oona. Riparilla parasta ovat on vapaa-aika ja erilaiset
leikit, toteaa Noa.
Yhdessäolon merkitys tärkeä
Kristinuskon perusasioiden käymisen rinnalla yhteisten pelien ja
vuorovaikutuksen merkitystä ei
ole voinut liikaa korostaa. Kuulumisten vaihto ja yhteiset leikit ja
pelit auttavat nuoriin tutustumisessa. Jo ennen päiväjaksoa rippikoululaisiin pidettiin yhteyttä
WhatsAppin kautta.
Rippikoulun tavoitteiden saavuttaminen myös päivätoteutuksessa toteutuu, kun nuoret
saavat kavereita, pääsevät kes-

kustelemaan heitä kiinnostavista
asioista ja saavat tuntea yhteenkuuluvuutta ikäistensä kanssa.
Rippikoulussa pidetään huolta
siitä, että kokonaisuus ei ole
pelkkää koulumaista opiskelua,
vaan toimintaan kuuluu leikkimielistä asennetta, jonka syntyminen rakentuu yhdessä tehden.
Ohjaajat ja isoset laittavat itsensä
likoon rakentaen leiriä rippikoululaisia varten. Myös rippikouluopettajat tanssivat ja ottavat osaa
ruoka-lauluun, vaikkapa Saku
Sammakon sävelen tahtiin.
Mira Muuronen oli mukana
kesä 3:n rippikoulussa isosena.
Mira on viihtynyt Klemelässä ja
kokenut päivien ohjelman monipuoliseksi. Isosena on hienoa
nähdä, kuinka rippikoululaiset
innostuvat yhteisestä tekemisestä ja tulevat leikkeihin mukaan.
Rippikoulu on opettanut kärsivällisyyttä ja kokemus on antanut mahdollisuuden harjoitella
ryhmätyöskentelyä. Mira kokee,
että rippikoulun päivät ovat toimineet hyvin. Vaikka yötä ei ole
voitukaan olla, päivämuotoisesta toteutuksesta on saatu hyvät
puolet esille. Kontaktin saaminen
rippikoululaisiin on tärkeää, sillä
jokainen on arvokas juuri omana itsenään, Mira toteaa. Tämän
muistutuksen hän haluaa välittää
kaikille tänä vuonna rippikoulua
käyneille.
Teppo Knuutinen,
nuorisotyönohjaaja
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Upeita, erilaisia

KUVAKORTTEJA

Vapaaehtoistyön peruskurssi

LOUNASPYSÄKKI

Ystävänkammarilla, Hämeentie 5

Forssan kirkosta
Myytävänä kirkossa
2€/kpl tai 8€/10kpl,
myös Outilta
puh. 040-6647642.

Forssan
kirkkokuoron hyväksi

KUOROON, KUOROON!

EURON
AAMIAISET

Torstaisin klo 12:15
tarjolla koulujen
ylijäämäruokaan
pohjautuva

jatkuvat keskiviikkoisin

klo 9–9.45
Forssan srk-talon
ruokasalissa (2.krs).

LOUNAS.

Aamiaisen hinta

Aterian hinta 2€.
Pappilan osoite:
I Linja 2.

1€

sis. puuroa, leipää ja kahvia/teetä.

Tervetuloa!
järjestää diakoniatyö

Järjestää diakoniatyö.

KIRKON YMPÄRIJUOKSU TOTEUTUU!
(näillä näkymin)

Mukaan pääsevät 1-luokkalaiset ja nuoremmat.
FORSSAN KIRKKOKUORO JA KAIKENÄÄNISET
etsivät uusia laulajia joukkoonsa.
Harjoitukset torstaisin klo 18,
vuoroviikoin Forssassa (parilliset)
ja Koijärvellä (parittomat)
Tervetuloa mukaan!
Outi, puh. 040 664 7642

Forssalaisilla nuorilla on mahdollisuus hakea
perheen vähävaraisuuden perusteella
AVUSTUSTA 2. ASTEEN OPINTOJEN
KIRJA- JA OPPIMATERIAALIHANKINTOIHIN.

Avustuksen suuruus on 100-200€.

Avustuksen hakeminen edellyttää ajanvarausta
diakoniatoimistoon ja tuloselvitystä.

Juoksumahdollisuus nonstop
ti 8.9., ke 9.9. ja to 10.9.
klo 16.30, 17.00 ja 17.30.
Ilmoittaudu juoksuun
www.forssansalama.fi 6.9. mennessä

Kaikki kirkon ympäri juosseet saavat saavat mitalin
ja pääsevät uimaan Vesihelmeen!

Tervetuloa!

Forssan seurakunta ja kaupunki, Forssan Salama, MLL ja Kello-Nyström

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤
Luottamuksella, sinua kuunnellen

Kurssista saa todistuksen, josta on hyötyä
mm. terveys- ja sosiaalialojen opinnoissa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
ke 16.9.2020 mennessä Ystävän Kammarille
p. 050 588 9644 tai ystavan.kammari@surffi.net.
Kurssin järjestävät

Forssan Seudun Palvelukammari ry ja Forssan ev.-lut. seurakunta.

Kouluttajina toimivat

vs. johtava diakoniatyöntekijä Jenni Kaarenoja,
Palvelukammari ry:n toiminnanohjaaja Sari Junttila-Alho,
sairaalapastori Anne Mäkelä ja
Fshky:n sosiaalihuollon kehittämispäällikkö Karoliina Kärkkäinen.

DIAKONIATYÖN SYKSYÄ
ELÄKELÄISTEN KERHOT KOIJÄRVELLÄ
MATKUN IKÄNUORET
ti 15.9 alkaen klo 13–15
(ruokailu alkaa klo 12.45)
KOJON KAIKENIKÄISET
ke 16.9. alkaen klo 12.30–14.30
(ruokailu alkaa klo 12)
Lisätietoja Arja Kujala p. 040 643 1545
LESKIEN KLUBI Ystävänkammarilla 8.9.
alkaen klo 10–11.30
Muutokset ryhmätoiminnassa ovat mahdollisia.
Seuraa kirkollisia ilmoituksia ja seurakunnan Facebook sivuja.

Ajanvaraus ma-to klo 9-12 p. 050 370 6556

Eläkeläisten toiminta Forssassa käynnistyy
mahdollisuuksien mukaan syyskuussa.
Seuraa kirkollisia ilmoituksia ja seurakunnan Facebook sivuja.

LESKIEN KLUBI
Kaikille leskeksi jääneille avoin yhdessäolotuokio
Ystävän kammarissa (Hämeentie 5).
Syksyn kokoontumiset ovat
tiistaisin 8.9., 6.10., 3.11. ja 1.12. klo 10-11:30.
Sopii hyvin sururyhmän jatkoksi tai
kun puolison kuolemasta on jo kulunut pidempikin aika.
Leppoisassa ryhmässä virkistymme toistemme seurassa,
jaamme ajatuksia ja katsomme elämässä eteenpäin.
Mukana diakoni Satu Pöllänen.
Tervetuloa tutustumaan!

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:
la 19.9. klo 10-14.30, la 26.9. klo 10-14.30
ja ti 6.10. klo 17-19

MUISTIMESSU
Puhu, se auttaa.

Forssan seurakuntatalossa
torstaina 24.9. klo 14

Palveleva chat

Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

Palveleva netti

Sururyhmä läheisensä menettäneille

alkaa Forssan srk-talolla.
Ryhmä kokoontuu
kuusi kertaa torstai-iltaisin.
Ryhmän ohjaajina toimivat
pastori Heidi Sulkko ja diakoni Satu Pöllänen.
Lisätietoja puh. 040 662 4220 /Heidi
tai 050 308 6770 /Satu

Kristittyjen yhteiset
AAMURUKOUKSET
torstaisin klo 8.30

10.9.
15.10.
12.11.
10.12.

Helluntaiseurakunta, Nikkilänkatu 2
Vapaaseurakunta, Hämeentie 15
Adventtiseurakunta, Pekolanraitti 8
Ev.-lut. seurakunta, Kartanonkatu 16

Aamukahvi/-tee, Sanaa, laulua ja rukousta

Sekä su 24.1. klo 18

yhteinen ilta Forssan kirkossa

Tervetuloa eri kirkkokunnista!

Forssan kirkossa
Ti 8.9. klo 18
Ti 13.10. klo 18
ti 10.11. klo 18

Palveleva puhelin

0400 22 11 80

ARKI-ILLAN
EHTOLLINEN

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

kirkonkeskusteluapua.fi

UKULELEN ALKEITA
Päiväryhmä eläkeläisille kerran kuussa:
MAANANTAI klo 11-12.30 srk-talo, sali
31.8. 5.10. 2.11. yhteinen treeni 30.11. illalla
ja Joululaulut ukulelella 2.12. klo 18

Mikäli tarvitset apua
avustajan ja/tai kuljetuksen
järjestämiseen ota yhteyttä
diakoniatoimistoon
p. 050 3706 556 ma–to klo 9-12
(tai viesti vastaajaan)

Tervetuloa
hiljentymään!

Tervetuloa!
Forssan ev.-lut. seurakunta

Iltaryhmä kerran kuussa:
TIISTAI klo 18-19.30 srk-talo, sali
1.9. 6.10. 3.11. yhteinen treeni 30.11.
Joululaulut ukulelella 2.12. klo 18
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja voit kysellä kanttori Tiina-Maria Kaupilta
puh. 050-3626 143 tiina-maria.kauppi@evl.fi
Forssan ev.lut.srk

YSTÄVÄN
KAMMARI
– avoinna ma-pe klo 9-14
– lounas ke ja pe klo 11
– ohjelma nähtävissä kotisivuilla

www.ystavankammari.fi

Facebookissa sekä
Kammarin ulko-ovissa.
Toiminnassa huomioimme koronarajoitteet

Hämeentie 5 p. 050 588 9644
s-posti; ystavan.kammari@surffi.net

