Forssan

2•2021

seurakuntalehti

Jo joutui armas aika - Hyvää

Musiikkityön tapahtumia kesällä 2021
Yhteislaulut:
ke 9.6.
klo 18 Ukulele-kesälauluja, Forssan kirkon piha
ke 16.6. klo 18 Ukulele-kesälauluja, Koijärven kirkon piha

Kesäkuoro:
Harjoitus Forssan seurakuntatalossa ke 16.6. klo 17 sekä
Forssan kirkossa ti 22.6. klo 17 ja to 24.6. klo 17.
Esiintyminen la 26.6. klo 10 Forssan ja/tai klo 13 Koijärven kirkolla.
Ilmoittaudu Outille puh. 040-6647642
Urkuvartit 3.6.-26.8.2021 torstaisin Forssan kirkossa klo 12:
3.6. Tiina-Maria
10.6. Outi ja urkusatu Porsas Urhea (kesto n. 25 min.)
17.6. Esa Lahti
24.6. Outi – Kesäillan valssi ja muuta juhannusmusiikkia
1.7. Alex Lund
8.7. Outi – M. E. Bossi op. 104 no. 1 - 3
15.7. Esa Lahti
22.7. Outi – M. E. Bossi op. 104 no. 4 ja 5
29.7. Tiina-Maria
5.8. Tiina-Maria
12.8. Tiina-Maria
19.8. Tiina-Maria
26.8. Outi – Sibeliuksen Intrada ja Finlandia

kesää!

Seurakunnan talous on kunnossa s. 3
Lähetystyö rikastuttaa elämää s. 4
Terveisiä Gödöllöstä s. 5
Kirkonrotan kuulumiset s. 7
Tietokilpailu s. 8
Suvivirren tarina s. 8
Forssan kirkko
on avoinna kesällä
Kirkko kuuluu
valtakunnalliseen
tiekirkkoverkostoon
Kirkko on avoinna 12.6.-8.8.:
ti-pe klo 10-17
la klo 10-16
su klo 12-17
juhannusaattona ja -päivän
kirkko on kiinni
Oppaina toimivat vuorollaan
Anton Ahonen ja Oskari Lehtinen
Tervetuloa yksin tai vieraiden kanssa!
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PÄÄKIRJOITUS:

Hartaus

Esa Löytömäki
kirkkoherra

Yli rajojen
Kristillinen kirkko on maailmanlaaja. Forssan seurakunnallakin
on yhteyksiä lähimaihin mutta myös Afrikkaan ja Japaniin asti. Me
opimme paljon ystävyysseurakunniltamme ja lähetystyöltä.
Meillä on luterilaisia ystävyyysseurakuntia Euroopassa. Lähituntumassa on Kaarlin seurakunta Tallinnassa. Sinne yhteys syntyi
1990-luvulla nuorisotyön kautta. Hannu Ylitalon johdolla Forssalaiset nuoret aloittivat matkat sinne ja sieltä on vierailtu täällä. Nykyinen kirkkoherra Jaak Aus on tullut monille tutuksi. Mezaparksin
seurakunta Latvian Riikassa puolestaan on kokoontunut vanhassa
sähkölaitoksessa, joka on muokattu kirkoksi. On ollut sykähdyttävää viettää jumalanpalvelusta pienen mutta vahvan seurakunnan
kanssa siellä. Aikanaan Lahden Leila avasi sinne yhteyksiä. Unkarissa puolestaan Gödöllön pieni luterilainen seurakunta on tullut
kymmenisen vuotta sitten tutuksi. Nämä kaikki ovat olleet mukana
ystävyysleireillä, joita on toteutettu vuoroin Forssassa ja vuoroin
ystävyysseurakunnissa. Mukaan on tullut myös Saddleworthin pieni anglikaaniseurakunta Englannista.
On ollut havahduttavaa, kuinka niukoissa oloissa tehdään suurella
sydämellä työtä. Usko on sama, muodot vähän erilaiset ja Jumalan
rakkaus läsnä tuntuvalla tavalla. Olemme voineet avustaa entisiä
Itäblokin maiden seurakuntia jonkin verran taloudellisestikin ja
se on mennyt tarpeeseen. Kuitenkin olen nähnyt, että olemme
olleet saamapuolella. Usko versoo vahvasti, vilpitön usko antaa
toivon. Se avaa silmiä meille, jotka olemme etuoikeutettuja. Nyt
korona-aikana emme ole voineet tavata, mutta yhteyttä on pidetty ja odotamme taas leirejä ja matkoja.
Vielä kauemmaksikin on täältä lähdetty uskon innoittamana. Japani tuntuisi olevan rikas maa, jossa ei apua tarvita. Se on kuitenkin yksi vanhimmista lähetyskohteista. Vaikka vain pari prosenttia
kansasta on kristittyjä, vapauttava sanoma on tarpeen taikauskon
ja vainajien henkien palvonnan maassa. Siitä väläys on myös lehtemme jutussa Syrjätien perheestä. Afrikassa puolestaan Keniassa
on pitkäaikainen lähettimme Maikki Ochieng tehnyt paljon työtä
lasten parissa ja auttanut heitä opiskeluissa ja elämässä eteenpäin. Tulokset ovat olleet rohkaisevia. Israelissa Johanna Kuittilo
on tehnyt yhdistävää työtä eri kansallisuuksien parissa. Hän tapaa
työssään niin juutalaisia, palestiinalaisia kuin maahanmuuttajia. Lähiaikoina myös Etiopiaan vaativiin olosuhteisiin on lähdössä perhe
nimikkolähettinämme.

Tule Pyhä Henki
Tule, Pyhä Henki, tänne, laskeudu taivaasta alas
meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan.
Tule, köyhäin apu, tule, lahjain antaja,
tule, sielun kirkkaus, sinä paras lohduttaja,
sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö.
Töissä sinä olet lepo, helteessä virvoitus,
murheessa lohdutus.
Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo,
täytä uskollistesi sydämet.
Ilman sinun voimaasi ei ole mitään viatonta.
Pese se, mikä saastainen on,
kastele se, mikä kuiva on,
paranna, mikä haavoitettu on,
pehmitä, mikä kova on,
lämmitä, mikä kylmä on, etsi kaikkia eksyneitä.
Anna uskollisillesi, jotka sinuun turvautuvat, pyhät lahjasi.
Anna uskon vahvistusta, anna autuas loppu,
anna iäinen ilo.
Aamen.					(Missale Aboense)

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:
Terhi Manni
Sivunvalmistus/paino
PunaMusta, Forssa

Forssan kirkon kellotornin luukut

Näin sanoma Jeesuksesta on avaa yhteyden sekä ylöspäin Jumalaan että sivulle ihmisiin. Se on tutustumista paikalliseen kulttuuriin ja ihmisiin sekä rinnalla kulkemista. Lähetysjärjestöt ovat
usein myös Suomen ulkoministeriön kumppaneita kehitysaputyössä. Usko Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen kulkevat yhdessä.
Se näkyy myös projektikohteissamme. Keski-Afrikassa tuemme
naisten lukutaitotyötä ja koulutusta. Aasian ja Afrikan medialähetystyön kautta on jatkuvaa työtä ”Toivoa naisille”, jotta he
voisivat kuulla olevansa arvokkaita, saada toivon ja ihmisarvoisen
elämän. Myös kehitysaputyö Kirkon Ulkomaanavun kautta tähtää
tähän. Se on arvostettua ja merkityksellistä työtä katastrofien ja
pakolaisuuden parissa.
Suuri merkitys on myös paikallisilla lähetyksen ystävillä, jotka
rukoilevat, järjestävät myyjäisiä ja keräävät eri tavoin rahaa lähetykselle. Vaikka korona on vaikeuttanut kaikkea ja lähetitkin ovat
välillä olleet kotimaassa, he ovat palanneet ja palaamassa takaisin
työhön. Lähetyssoppi on avannut ovensa taas ja työtuvalla kudotaan ja toimitaan taas. Me tuemme lähetyskohteitamme myös
talousarviovaroin ja meillä on niiden kanssa kannatussopimukset.
Joku sanoo, että ensin pitää auttaa kotimaassa. Me autamme.
Useat työntekijämme ovat juuri siinä työssä Forssassakin diakoniassa, perheneuvonnassa, sairaalassa ja lasten ja nuorten parissa.
Kristillinen sanoma kuitenkin ylittää rajoja monin tavoin emmekä
toimi vain omaksi hyödyksi. Jeesuksen sana on yhä ajankohtainen:
”Menkää ja tehkää”.

Forssan kirkon kellotornin luukut ovat olleet sään armoilla ja kärsineet pahasti vuosien saatossa. Kaikki
luukut uusitaan. Siksi kirkon pihan kautta kulkua on rajoitettu. Työn ja asennuksen tekee Suveko Oy, joka on
erikoistunut tällaisiin kohteisiin. Kesäksi saadaan entistä ehommat luukut, jotka kestävät taas säiden vaihtelua ja voidaan avata kellojen soitolle.
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Perheneuvojan
pohdintoja

Työalakate 2020

350 000

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

0

Kiinteistötoimi

Hautaustoimi

Kirkonkirjojen pito

Ystävyysseurakuntatyö

Lähetystyö

Aikuistyö

Sielunhoito + PP

Sairaalasielunhoito

Perheneuvontatyö

Diakoniatyö

Rippikoulutyö

Nuorisotyö

Lapsi- ja perhetyö

Musiikkitoiminta

50 000

Tiedotustoiminta

100 000

Hautaan siunaaminen

150 000

Muut kirk. toimitukset

200 000

Jumalanpalveluselämä

250 000

Muut seurakuntatilaisuudet

300 000

-50 000

Vuoden 2020 tilinpäätös
Tilikauden 2020 tulos oli paljon
ennakoitua parempi 181 592,07
€. Tulokseen sisältyy kertaluontoinen kirkon keskusrahaston
myöntämä avustus 10 050 euroa
Covid-19 epidemian aiheuttamia
muutoksia ja menetyksiä kompensoimaan sekä diakoniatyöhön
kohdistettu valtionavustus 13 564
euroa. Tilinpäätössiirtoja ei tehty,
joten ylijäämä 181 592,07 € kirjattiin taseen omaan pääomaan.
Kumulatiivinen ylijäämä oli 2,95
miljoonaa vuoden 2020 lopussa.
Käyttötalouden toimintatuotot
ovat 642 248,95 € ja toimintakulut
-2 761 816,24 €. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 23,2
%. Omavaraisuusaste on 93,8 %.
Vuonna 2020 Forssan hautausmaa liitettiin kunnallistekniikkaan ja siihen investointiin
yhteensä 84 078 €. Investointi
katettiin tulorahoituksella. Fors-

san kirkon uruille tehtiin perusteellinen vuosihuolto, jonka
kustannukset olivat 45 000 €.
Ehtoolliskalusto kunnostettiin
ja hopeoitiin uudelleen, kustannukset olivat 13 400 €. Hautausmaan huoltorakennuksen katto
uusittiin, hintalappu oli 32 532
€. Myös pappilan ja partiokolon
katot maalattiin 23 918 eurolla.
Vuodesta 2007 lähtien seurakunnan tuloveroprosentti on ollut
1,4 ja tämä on riittänyt pitämään
seurakunnan talouden tasapainossa. Tulevaisuudessa jäsenmäärä ja kirkkoon kuulumisaste
laskevat vuosittain ja ennusteiden
mukaan verotulokertymä kääntyy laskuun vuodesta 2022 lähtien laskien 3 prosentin vuosivauhtia. Seurakunnan jäsenmäärästä
kolmannes on yli 65 vuotiaita ja
heidän osuutensa tulee tulevina
vuosina lisääntymään.

Vaellusjumalanpalvelus

Maaliskuussa 2020 Covid19
-pandemia hiljensi seurakunnan
kokoavan toiminnan ja siirsi sen
sähköisiin kanaviin. Seurakunnan
työntekijät sekä seurakuntalaiset
joutuivat ottamaan ison digiloikan, kun toiminta siirtyi nettiin.
Kesän myötä tautitilanne parani ja kokoava toiminta oli taas
mahdollista. Jumalanpalvelukset
jatkuivat ja rippikoulut saatiin pidettyä erityisjärjestelyin. Syksyn
edetessä epidemia paheni ja siirryttiin joulukuussa taas rajoittamaan kokoontumisia ja toiminta
siirrettiin jälleen nettiin. Vuoteen
mahtui odottamattomia haasteita,
hienoja onnistumisia, luovia toimintatapoja ja paljon ennakoitua
parempi taloudellinen tulos.
Teksti: Raila Joki,
talouspäällikkö

Suhteen
määräaikaishuoltoa
Vaihdoin autoni viime kesänä uudempaan. Edellinen palveli minua uskollisesti lähes 20 vuotta.
Lukuisia lämpimiä matkamuistoja. Haikeutta koin, kun jätin auton vaihdossa autoliikkeeseen.
Tämän uuden myötä olen loikannut nykyaikaan; on ajotietokone,
joka muistuttaa 5000km: n välein
lähestyvästä määräaikaishuollosta. Ihmeellistä! Kun ennen
piti muistaa huoltoväli, nyt ajotietokone sen kertoo piippaavan
merkkisignaalin säestyksellä.
Tästä tuli mieleen, mitäpä jos
lähitulevaisuutta olisi se, että
kännykällä (tai vastaavalla laitteella) voisi varata yhtä vaivattomasti kuin autolle pari- ja perhesuhteiden määräaikaishuollon?
Yhtä itsestään selvää kuin auton
kunnosta huolenpito olisi varata
aika suhteen vaurioita ennaltaehkäisevään tsekkaukseen tietyin
määräajoin. Kukaan ei kiinnittäisi asiaan sen kummempaa huomiota. Ei autohuollosta nytkään
puhuta naapureiden ja kylänmiesten kesken. Se on normaalia,
että huollot kuuluvat auton käyttöön. Mitä jos tulevaisuudessa
olisi normaalia se, että voisimme
pistäytyä tarkastelemaan kannustavan ammattilaisen kanssa parija perhesuhteiden näkökulmasta
elämäntilanteemme muutosta?
Määräaikaiset suhdehuollot
voisivat kuulua esimerkiksi seuraavanlaisiin elämäntilanteisiin:
Kun kahdesta tulee kolme. Vanhemmaksi tulemiseen ja lapsen
saamiseen voi liittyä monenlais-

ta tunnemylläkkää onnellisuuden
huipuista pelkoon ja riittämättömyyteen. Millaisia odotuksia
asetan itselleni vanhempana?
Entä miten romanttinen ja seksuaalinen läheisyytemme muuttuu
vanhemmuuden myötä?
Määräaikaishuolto uusperheellisyyteen astuneille: Mitkä ovat
perhe-elämämme hyvinvointia
kantavat tekijät? Millaisia ristiriitoja kahden perheen yhdistämisessä tunnistamme? Millaisia
keinoja meillä on vaalia rakkaussuhdettamme?
Määräaikaishuollot erikseen
leikki-ikäisten lasten, kouluikäisten sekä murrosikäisten lasten
vanhemmille. Huollot perheille, joita on kohdannut sairaus,
työttömyys tai muu menetys.
Sekä tietysti määräaikaishuolto
vanhemmille, joiden lapset ovat
muuttamassa omilleen.
Sinulla ja läheiselläsi on mahdollisuus tulla jo nyt perheneuvontaan vastaavanlaisissa elämän
tilanteen muutoksissa. Mitäpä jos
ainakin omalla kohdallasi voisit
alkaa vaalia puhetta parisuhteen
määräaikaishuollosta? Siis silloin
kun asiat ovat vielä kohtuullisen
hyvin. Näin me omilla valinnoillamme voisimme olla luomassa
uutta normaalia.
Tuukka Hämäläinen
Perheneuvoja

Juhannuskirkko la 26.6.
klo 10 Forssan kirkon edessä
klo 13 Koijärven kirkon P-alue

(tark. kokoontumisrajoitukset - ja sateella sisällä!)

Tule laulamaan suvivirsi ja kansanlaulukirkon lauluja!
Mukana Emilia Kallioniemi, Esa Löytömäki,
Outi Aro-Heinilä ja yhtye

Tervetuloa!
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Lähetystyö
rikastuttaa elämää
Kasvua pienestä alusta
Forssan seurakunta on tehnyt
lähetystyötä eri maissa, mm. Israelissa, Japanissa, Keniassa,
Mongoliassa ja Itä-Siperiassa.
Yli 30 vuotta Japanissa on ollut
koko ajan joku nimikkolähettimme. Alku on ollut lähtemistä
pienestä liikkeelle, usein vain
yhdestä ihmisestä. Nyt katsoessa
taaksepäin näkee työn tuloksia;
on vietetty kastejuhlia, syntynyt
useita pieniä ja joku isompikin
seurakunta, Forssan seurakunta
on tukenut kirkon rakentamista
Itä-Tokushimassa. Jumalanpalvelukset, raamattupiirit, englannin-,
suomenkielen- ja ruoanlaittopiirit,
pyhäkoulut ja henkilökohtaiset
kohtaamiset ja keskustelut ovat
synnyttäneet uskoa Jeesukseen.
Pioneerityötä Japanissa
Pioneerityössä olivat pitkään
Pirkko ja Sakari Valkama
perustaen useita seurakuntia.
Nimikkoläheteistämme kolme
pariskuntaa (Valkamat, Kallioiset ja Hukarit) ovat olleet vielä
eläkeiässä valmiita lähtemään
vapaaehtoisena lähettien kausiloman sijaiseksi. Helena ja Jukka Kallioisen vuoden työrupema
(ensimmäinen työjakso oli alkanut 1978 eli 42 vuotta sitten!)
päättyi japanilaisen 57-vuotiaan
naisen kastejuhlaan kesäkuussa
2020. Korona-aikana Kallioiset
viikottain kävivät hänen kanssaan kastekoulussa läpi mm. katekismusta. Lopulta myös suku
hyväksyi hänen kasteensa ja niin
tämä rouva liitettiin kasteen kautta maailmanlaajuiseen Jeesuksen
seuraajien joukkoon. Usein lähetti rukoilee, että voisi edes yhdelle
ihmiselle välittää Jumalan rakkautta ja pelastuksen sanomaa.
Tuo rukous toteutui hyvin konkreettisesti Kallioisten kohdalla.

Emilia Kallioniemi
Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Emilia Kallioniemi, valmistuin viime kesänä Helsingin
yliopistosta teologian maisteriksi
ja sen jälkeen olen työskennellyt
vs. nuorisotyönohjaajana Lahdessa. Aloitin työt Forssan seurakunnassa toukokuun alussa ja helluntaina minut vihitään papiksi.
Mitä tiedät Forssasta?
Forssa on minulle uusi paikkakunta, johon toivottavasti pääsen
paremmin tutustumaan kesän ja
tulevan syksyn aikana. Olen kuitenkin kuullut, että täällä on paljon ulkoilumahdollisuuksia!
Mikä on holjaa?
No, ainakin minulle se on ihan
uusi sana!

Syrjätiet Japanissa.

Rukouksin ja avustaen
Kysymykseen miten me tavalliset seurakuntalaiset voisimme olla mukana lähetystyössä, oli konkarilähetin vastaus: esirukouksin
ja taloudellisesti tukien. Myös
pienikin rohkaisu muistuttaa,
että olemme yhdessä tekemässä
tätä työtä. Kun kuulee Jumalan
työstä eri puolilla maailmaa, se
lisää meillekin uskoa ja rohkeutta. Erilaiset tapaamiset lähettien
kanssa (livenä tai vaikkapa skypen kautta) ja rukousvastauksien
kuuleminen tuo rikkautta omaan
arkeemme.
Perustehtävä tänäänkin
Varsinaisen lähetystyön alku oli,
kun Jumala lähetti oman Poikansa sovittamaan syntiin langenneen

maailman itsensä kanssa. Jeesus
kantoi syntiemme tuomion ristillä.
Taivaallinen Isä hyväksyi sovituksen ja herätti Jeesuksen kuolleista.
Elävä, Ylösnoussut Herramme antoi käskyn julistaa evankeliumia,
jotta ihmiset uskomalla Jeesukseen pääsisivät osalliseksi syntien
anteeksisaamisesta ja iankaikkisesta elämästä. Tätä perustehtävää
seurakunta tekee tänäänkin; julistaa Jeesuksen rakkautta sanoin ja
teoin lähellä ja kaukana. Niinpä
Syrjätien perhe, Markus ja Kia
ja tytöt, Noomi ja Lydia ovat nyt
nimikkolähettejämme. He ovat
aloittaneet kielikoulun Koben
suurkaupungissa.
Laila ja Arto Mäki-Kerttula

Syrjätiet kertovat lähetyskirjeissään elämästään.
Voit kuunnella Kian ajatuksia diakoniasta lähetysyössä laittamalla googleen:

sekl podcast lähetystyön takahuone
Kannattaa katsoa, millaista on vaikkapa auton hankkiminen tai 10 muutosta
arkeen, kotielämä Japanisssa youtube-kanavalta (taas googlen):

youtube syrjäteillä japanissa

Koijärven maatalousnaiset olivat torilla myymässä
munkkeja ja simaa yhteisvastuun hyväksi. Mukana oli myös kirkonrotta.

Miksi haluat tehdä
seurakunnan työtä?
Seurakunnan työssä parasta ovat
ihmiset ja kohtaamiset, vaikka
tänä aikana ne ovatkin harvemmassa ja usein etänä. Tällaisenakin aikana toivon, että seurakunta
voisi olla toivon, välittämisen ja

rukouksen paikka, jossa saa levätä, latautua ja vahvistua kristittynä. Seurakunnan työntekijänä
haluaisin olla ihmisiä varten kaikenlaisissa tilanteissa.
Mitä muuta haluat sanoa?
Odotan innolla, että pääsen tutustumaan Forssaan ja forssalaisiin
paremmin! Kivaa olla täällä!

Latvian Riikan
ystävyysseurakuntamme
Mezaparks
Latvian Riikan ystävyysseurakuntamme Mezaparksin kirkkoherra Ilmars
Rubenis (keskellä) on
myös paloesimies. Hän
sai Latvian korkeimman
kunniamerkin ansioistaan
pelastustehtävissä. Sen
luovutti hänelle Latvian
presidentti Egils Levits
(oik.) Mukana tilaisuudessa oli myös Ilmarsin vaimo
Inita.
– Captain Ilmārs Rubenis,
Commander of the 9th
Division of the Riga
Regional Administration
of the SFRS, was awarded
the Order of Viesturs and
appointed Knight of the
Order of Viesturs.

Mezaparksin pieni kirkko Riikassa on rakas seurakunnan jäsenille. Vaatimattomassa rakennuksessa kokoontuu sydämellinen seurakunta.
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Koijärven seurakunnan
kuorot olivat
esiintymässä kirkossa
vuonna 1979 jouluna.
Vuorossa on nuorten
kuoro. Kanttorina ja
kuorojen johtajana toimi
Esa Lahti. Kirkkoherrana
oli Eino Marttala.
Urut olivat silloin kirkon
oikealla seinustalla.
Ne siirrettiin kirkon
remontin yhteydessä
1991 kirkon takaosaan.

Terveisiä ystävyysseurakunnastamme Gödöllöstä
Ystävyysseurakuntamme Gödöllö on Unkarissa Budapestin
lähellä. Siellä on myös pieni
luterilaisen seurakunta. Valtaosa unkarilaisista on katolilaisia
tai reformoituja. Kirkkoherra
Gabor Albertin vaimo Emese
Joob osaa hyvin suomea. Yhteydenpito on ollut tiivistä n. kymmenen vuoden ajan. Forssalaisia
on vieraillut Gödöllössä ja sieltä
on seurakuntalaisia osallistunut
ystävyysleirille Klemelässä.
Korona muutti elämää
Korona on muuttanut sielläkin
seurakunnan toimintaa. Viime
syksystä lähtien jumalanpalvelukset on striimattu nettiin kuten
meilläkin. Seurakunta on taitavasti ottanut uuden tekniikan haltuun.
Emesen perhekin sairasti koronan nyt keväällä mutta onneksi he

selvisivät vähin oirein. – ”Maailma on niin paljon muuttunut kun
viimeksi tavattiin. Henkilökohtainen yhteydenpito on vaikeutunut. Maanrajan yli ulottuvat ystävyydetkin saavat nyt toisenlaisen
merkityksen. Ymmärrämme että
teille taitaa olla samoja ongelmia,
samaa vastaan taistelette tekin.
Online-maailma toi lähemmäksi
esim. myös teidän seurakunnan
elämää, jota saan fb-sivulla seurata! (Onnittelut urkujen remontista! Tiina-Marialla ja Outilla oli
upeita esityksiä!)”
Musiikki jatkuu perheessä
Perheen tyttäristä kaksi opiskelee
musiikkia ulkomailla ja tullessaan
lomalle vuosi sitten he jäivät kotiin asumaan, kun vain etäopiskelu oli mahdollista. – ”Kolme
kuukautta elimme kuin perheroPerheen hääjuhla elokuussa 2020.

Emesen perhe.

maanissa sen hyvien ja vaikeiden
puolien kanssa. Onneksi on suuri
piha ja hevoset ulkona!”
Emese harmittelee, ettei voinut musiikinopettajana järjestää
konsertteja ja opetus on ollut
haasteellista. – ”Alle 14-vuotiaat, eli peruskoululaiset käyvät
normaalisti koulussa, lukiolaiset
etäkoulutuksessa. Musiikkikoulussa opettaessamme käytämme
maskia. Ja konsertteja ja muita
koulun tapahtumia ei nyt ole.
Kulttuurielämässä on suuri shokki kuten muuallakin. Olemme
hyvin iloisia, että tästä vaikeasta
tilanteesta huolimatta esikoistyttäremme Julcsi pääsi Unkarin radion sinfoniaorkesteriin. Hänellä
on nyt vakituinen työpaikka! ”

Iloinen perhejuhla
Kesällä 2020 elokuussa koko
perheelle olisi suuri tapahtuma,
kun tytär Janka meni naimisiin.
Hän opiskelee Kölnin musiikkikorkeakoulussa oboensoittoa.
Aviomies on nuoruudenystävä
lukiosta ja pianisti. Oheiset kuvat
ovat häistä vuoristosta Gödöllön
läheltä.
Lopuksi Emese lähettää perheensä kanssa vielä terveisiä
seurakunnallemme: – ”Yritämme
ulkoilla paljon, ja odotamme kovasti kevättä! Tänään oli oikein
aurinkoinen ja lämmin ilma,
tulppaanin lehdet puhkesivat!
Jumalan siunauksella aurinkoisia
ulkoiluhetkiä!!”

Gödöllön kirkko.

Teksti: Esa Löytömäki
Kuvat: Emese Joob ja
Esa Löytömäki
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VÄRITYSKUVA
Hautausmaan kesätyöntekijät ovat tulleet siistimään
Pappilan ja kirkon pihan kukkamaita.
Kirkonrotta vakoilee kaula pitkänä kiven takaa,
että mitähän porukkaa nuo oikein ovat ja mitä ne
touhuavat ja varsinkin, että missä mahtaa olla
niiden eväspiparit.
Löydätkö kuvasta myös Kirkonrotan kaverin?
Se on nimittäin vaklaamassa
hyvässä piilossa.

RAPARPERI-MARENKITORTTU
Raparperitäyte:
300 g (n. 5 dl) raparperipaloja
½ dl
sokeria
½ dl
vettä
2 rkl
sitruunamehua
4
keltuaista (valkuaiset käytetään marenkiin)
2 rkl
maissitärkkelystä
20 g
voita
Keitä paloiteltu raparperi, sokeri, vesi ja
sitruunanmehu soseeksi kattilassa. Anna jäähtyä
huoneenlämpöiseksi. Lisää jäähtyneeseen
soseeseen keltuaiset ja maissitärkkelys. Kiehauta
miedolla lämmöllä noin minuutti koko ajan
sekoittaen. Sekoita voi kuumaan massaan ja anna
jäähtyä huoneenlämpöiseksi.
Pohja:
150 g voita
1½ dl sokeria
1
muna
½ dl
kermaa
4 dl
vehnäjauhoja
2 tl
leivinjauhetta
Vaahdota pehmeä voi ja sokeri. Vatkaa
huoneenlämpöinen muna voivaahtoon. Sekoita
kuiva-aineet keskenään. Lisää ensin puolet
jauhoista, sekoita ja sitten toinen puolikas ja kerma.
Sekoita taikina tasaiseksi. Painele taikina (28cm)
voidellun vuoan pohjalle ja reunoille. Voit käyttää
myös irtopohjavuokaa, jolloin torttu on helppo
nostaa tarjoilulautaselle. Kaada jäähtynyt täyte
pohjan päälle ja paista 175 asteessa noin 30 min.

Hei sinä 50 v.

sitten rippikoulusi käynyt!
Riemurippikoulupäivää on suunniteltu Klemelään

tiistaille 31.8. klo 10–14.
Voit laittaa ajan jo kalenteriisi,
lähetämme kutsuja kesän kuluessa.
Järjestää diakoniatyö

SURURYHMÄÄ
läheisensä menettäneille
suunnitellaan ensi syksylle.

Marenki:
4
valkuaista
2 dl
sokeria
Vatkaa valkuainen ensin kovaksi vaahdoksi ja
lisää sokeri vähän kerrallaan joukkoon koko ajan
vatkaten. Levitä marenki tortun päälle ja paista vielä
10 minuuttia, jotta marenki saa kauniin värin.

Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa arki-iltaisin.
Ryhmän ohjaajina toimivat
pastori Heidi Sulkko ja diakoni Satu Pöllänen.
Jos olet kiinnostunut, voit laittaa meille
jo kesän kuluessa yhteystietosi:
heidi.sulkko@evl.fi, puh. 040 662 4220 /Heidi tai
satu.pollanen@evl.fi 050 308 6770 /Satu

Forssan ev.-lut. seurakunnan tiedotuslehti 2/2021
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SUVIRISTIKKO

KIRKONROTAN PALSTA

LÖYDÄ 12 SANAA SUVIVIRRESTÄ, laatija Tiina-Maria Kauppi
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Heippa taas kaikille.
Ihanaa kun kesä lähestyy ja aurinko
paistaa. Mulla on ollu tosi jännä kevät.
No ensinnäkin mä pääsin vihdoinkin
torille. Koijärven maatalousnaiset teki
sinne munkkeja ja simaa ja pitihän mun
päästä sinne maistamaan. Eikä muuten jäänny yhteen munkkiin… ja tietty
laitoin sinne munkkien väliin sitä juustoa. Ja pääsinpä oikein Forssan lehden
palstalle. Oli ihana nähdä taas ihmisiä,
mutta sopivan matkan päästä. Nääs ne
rottien rokotukset ei ole vielä kuulemma
alkaneet.
Sitten tulikin jymy-yllätys, sillä minut ja ystäväni pupu, pyydettiin semmoiseen Jerusalema-tanssihaasteeseen ja päästiin seurakunnan videolle
oikein tanssimaan hienoja, (.. lue vaikeita) askelia. Pupu tietysti varasti koko
shown vetämällä ihan omat askelkuviot
kirkon pihalla.
Sitten pääsin taas kuvauksiin, kun
Esa halusi tietää vähän tästä seurakunnan historiasta, kun seurakunta täytti
vappuna 99v. No kukas muu siitä niin
paljon tietää, kun vanha rotta. Vähän
kyllä jänskätti, että muistanko kaikki ne
jutut mitä ukki ja mummi on kertonut,
mutta hyvin se kuulemma meni. Sain
siitä vähän juustoakin palkaksi.
Nyt vaan odottelen innolla kaikkien
leirien alkamista Klemelässä, sillä aion
nauttia koko sydämestäni siitä nuorten
riemusta, kesästä ja emäntien lupaamista juusto-herkuista. Ja tottahan ui-

maankin on päästävä. Ja jos rajoitukset
sallii, niin serkkubileet varmasti järjestetään ja tänä vuonna ne ovat Koijärven
kirkossa. Pitää kysyä, jos sais vaikka
Sannalta sinne sit kyydin.

Oikein ihanaa kesää kaikille ja torilla ainakin tavataan ja josko tuo kirkkokin jossain vaiheessa avataan.

Lapset ja kanttori urkuparvella
Eskarilaiset ja
kerholaiset kävivät
talven ja kevään aikana
tutustumassa kirkkoon
ja urkuihin.
Kanttori Outi ja kertojat,
Johanna Sjöblom,
Hannele Suvilampi,
Hannele Lähteenkorva
ja Kirsi Lindholm
esittivät eri
kokoonpanoissa
Porsas Urhea urkusatua
Urkuparvella oli ensin urkujen esittely. Päiväkerhon lapset muistavat,
marraskuusta 2020 että urut ovat kuin lego-talo. Ne tuodaan kirkkoon pieninä palasina ja
maaliskuuhun 2021. kootaan parvella isoksi soittimeksi.
Eskarilaiset ja
päiväkerholaiset kävivät
keväällä kurkkaamassa
muuallekin kirkkoon ja
oppivat kirkosta,
papista ja suntiosta
vaikka mitä hienoja
asioita!
Teksti: Outi Aro-Heinilä
Kuvat: Johanna Sjöblom
tavissa
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Pupukin pääsi myös
kokeilemaan urkujen
soittoa yhdessä lasten
kanssa. Se olikin
outoa, että myös
jaloilla soitellaan.
Ihan vahingossa syntyi
musiikkia, kun kiipesi
urkupenkille.

Sitten kuunneltiin erilaisia ääniä. Ankanpojat sekä äiti- ja isiankka vaakkuivat menemään urkujen hassuilla äänikerroilla. Norsujen hurjat bileet
soitettiin 16-, 8-, 4-, 2- ja 4x- jalkaisilla äänikerroilla.

Lopuksi päästiin
kurkistamaan urkujen
sisälle. Sinne piti
puikahtaa ohuesta
ovesta. Urkujen sisällä
oli ihan kapea silta
kaikkien vipstaakien,
vimpuloitten ja pillien
välissä. Ei ihme, jos
vähän jännitti.
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Tietovisa:

Isovanhempien ryhmäläisillä

Tunnetko
kirkollista kieltä?
Tietovisan laatija: Esa Löytömäki

1. Vanhurskas
a. aika vanha
b. kelpaa Jumalalle
c. todella uskovainen

ovat kädet ahkerasti käyneet,
kun myyjäistuotoksia jälleen on väkerrelty.
Perinteisesti tuotto on mennyt yhteisvastuukeräykseen.

2. Pilatus
a. pesi kätensä
b. pesi jalkansa
c. pesi kasvonsa

Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa
seurakuntatalolla tai sovittaessa useamminkin.
Korona-ajan jälkeen taas tapaillaan säännöllisimmin.

Jos olet kiinnostunut ryhmästä
ota yhteyttä Kirsti Lukanderiin, p. 0400 716 997.

3. Aamen
a. loppu
b. totta
c. tauko
4. Öylätti
a. leipä
b. viini
c. malja

Suvivirsi Vanhassa virsikirjassa (1701)

5. Gloria
a. maine
b. kunnia
c. kimallus

Meille tuttu suvivirsi on muuntunut matkan varrella useasti.
Sen alkuperä saattaa olla jopa
1200-luvulta rakkausrunossa. On
myös otaksuttu, että virren ruotsinkieliset sanat 1600-luvun lopulla kirjoitti Gotlannissa pappi
Israel Kolmodin kesäisellä saarnamatkallaan vuonna 1694. Perimätiedon mukaan hän sai niihin
innoituksen Hångerin lähteellä
lähellä Visbyä.
Virren suomentaja on mahdollisesti Erik Cajanus vuonna 1700.
Suvivirsi käännettiin suomeksi
suurien kuolonvuosien jälkeen
vuonna 1700. Kolmasosa kansasta kuoli nälkään ja tauteihin
muutamana aiempana vuonna.
Sanoituksen kevään ihmettä ja
runsautta korostavan sanoman
vaikutus oli suuri kuolonvuosien
taustaa vasten.
Suvivirsi otettiin mukaan vuoden 1701 virsikirjaan. Suomennosta on uudistettu vuosina 1867
ja 1937.

lähteet: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Yle-uutiset 2.7.2017

6. Sakramentti
a. yksi chakroista
b. kirkon kivijalka
c. pyhä toimitus
7. Epistola
a. kirjeteksti
b. piispan apulainen
c. pappilan eteinen

Sanna Kuisma oli ihmettelemässä myyjäistavaroita.

8. Inkarnaatio
a. Inkakulttuuri
b. Chili con carne
c. Jumala tuli ihmiseksi
9. Publikaani
a. republikaanipuolueen
		edeltäjä
b. uimaopettaja
c. tullimies
10. Synti
a. hyvänmakuinen ruoka
b. sydämen ero Jumalasta
c. houkutteleva tilanne
11. Armo
a. sääli
b. heikkous
c. ansaitsematon rakkaus

Tarja-Leena Ylitalo ja Kirsti Lukander olivat vuorollaan myymässä.

12. Autuas
a. rentoutunut
b. hurmioitunut
c. onnellinen

KIINNOSTAAKO SINUA
VAPAAEHTOISTYÖ PUHELIMESSA?

SUVIRISTIKON RATKAISU

Oikeat vastaukset: 1b, 2a, 3b, 4a, 5b,
6c, 7a, 8c, 9c, 10b, 11c, 12c
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Kirkon Palveleva puhelin tarjoaa päivystäjälle
-

I
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Itsenäisen vapaaehtoistyön n. 3t/kk
Mahdollisuuden valita itse päivystysillat
Koulutuksen ja työnohjauksen
Liittymisen päivystäjien valtakunnalliseen joukkoon
Seutukuntamme päivystyspisteet ovat Forssassa ja Tammelassa

Päivystäjältä vaaditaan
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JO joutu armas aica / Ja Suwi
suloinen / Joll caunist caiken
paican / Caunista cuckainen .
Nyt armas Auring meitä / Taas
lähte lähemmäx / Hän cuolleet
hauto / heitä Jäll teke eläwäx .
Ne nijtyn cuckat corjat / Ja
Laiho laxosa / Nijn ylpiät Yrtti
tarhat / Puut wehriät werasa /
Ne meillen muistuttawat / Suurt
hywytt' Jumalan / Jong caick
ain nähdä saawat / Juur ymbär
Wuoden ain .
Nyt lindu äänell corjall / Taas
laula taitawast / Eng me sijs
mahdais Luojall / Tääll weisat
iloisest ? Mun sielun HERra
kijtä / Nyt riemulaululla / Cuin
iloitta ja täyttä / Meit laupioill
lahjoilla .
O JEsu Christe jalo / Sä kircas
paistehem / Ain kylmä luondom
haudo / Ja asu tykönäm ! Sun
rackaudes tuli / Ann pala sydämmes ! Tuo meihin uusi mieli
/ Pois murhet poista myös .
Sä Saronin caunis cucka /
Cucoistus laxosa / Mun Sielun
awuill Cruuna / Tee taitawax tawoisa / Sun castes händ Sionist
/ Ain caunist castacoon / Sitt
cuin Ruusu Libanonist / Hajuns
hywän andawa .
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Suwi Wirsi .

-

Ehdoton vaitiolo
Halua ja kykyä kuunnella eri elämäntilanteissa olevia soittajia
Tällä hetkellä tasapainoinen elämäntilanne
Hakeutumisvaiheessa haastattelu ja koulutus
Jos pohdit, olisiko tämä sinulle sopiva tapa
kulkea lähimmäisen rinnalla, ota yhteys:
seurakuntapastori ja PP:n toiminnanohjaaja
ANNE KOIVULA p. 050 383 3386 anne.h.koivula(at)evl.fi

Ann maa tääll caswons canda
/ Wacons myös liota ; Meill
tarpet tahdoisit anda / Maan
/ meren siunata / Ann Askeles
tiucku raswast / Meit ruoki
sanallas / Suo maistam sit' ain
makiast / Nijn Sielu on autuas
Virren 1. säkeistö vuoden 1694
ruotsinkielisessä virsikirjassa
1. THen blomstertijd nu kommer
Medh lust och fägring stoor/
Nu nalkas liufwe Sommar/
Tå gräs och örter groor.
Then blida Sool vpwärmer
Alt hwad haar warit dödt;
Tå hon oss skrider närmar/
Blijr thet på nyo födt.
Teksti Esa Löytömäki

