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seurakuntalehti

Värikästä syksyä!
MUSIIKKITILAISUUDET SYKSY 2021
Ti 7.9.
klo 18
		
Su 26.9. klo 18
		
Su 10.10. klo 15
		
Ti 19.10. klo 18
		
		
Su 24.10. klo 16
		
La 30.10. klo 18
		
Su 31.10. klo 15
		
Ke 3.11. klo 18
		
		
Pe 12.11. klo 19-21
		
Su 21.11. klo 11-12.30
Su 28.11. klo 16
		

Ukulele-ilta Klemelän laavulla Tiina-Maria Kaupin kanssa.
Vapaa pääsy.
Cantores Minores -konsertti Forssan kirkossa. Konsertin järjestää
Lounais-Hämeen musiikkipäivät. Konsertti on maksullinen.
Elämäni laulut Forssan kirkossa.
Tarja Mäkelän 70-vuotisjuhlakonsertti. Vapaa pääsy. Ohjelma 15€.
Laulun siivin Forssan seurakuntatalon salissa.
Yhteislaulua ja musiikkivieras. Outi Aro-Heinilä ja Esa Löytömäki.
Vapaa pääsy.
Anna musiikin ylistää, Kirsi Tuominen, laulu.
Konsertti Forssan kirkossa. Vapaa pääsy. Ohjelmamaksu.
Mikko Alatalo & Jaakko Löytty, kirkkokonsertti
”Rauhan ja toivon lauluja”. Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.
Kamarikuoron Beethoven -konsertti Forssan kirkossa.
Vapaa pääsy. Ohjelmamaksu.
Laulun siivin Forssan seurakuntatalon salissa.
Yhteislaulua ja musiikkivieras. Tiina-Maria Kauppi ja
Esa Löytömäki. Vapaa pääsy.
Valon ja musiikin ilta Forssan kirkossa. Yhteistyössä
Forssan Kulttuuri-Axelin kanssa. Vapaa pääsy.
Siionin kanteleen lauluhetki Forssan kirkossa messun jälkeen.
Petri Laaksosen joulukonsertti Forssan kirkossa.
Vapaa pääsy, ohjelma 15€.

Piispa Matti Repo vierailee Forssassa s. 2
Perheenäidin kolumni s. 3
Diakonian arkea s. 4
Kirjasuosituksia s. 5
Kirkonrotan ja pupun palsta s. 7
Syksyn toimintaa s. 8
SEURAKUNTAILTOJA SYKSYLLÄ
Ti 7.9.
klo 18 Ukuleleilta Klemelän laavulla,
		
makkaranpaistoa (Syrjänharjuntie 12) TMK
Ti 14.9. klo 18 Seurakuntailta pappilassa,
		
”Kasteen siunaus” EL
Ti 28.9. klo 18 Arki-illan Hpe kirkossa EK
Ti 12.10. klo 18 Lähetysilta pappilassa AK
Ti 19.10. klo 18 Laulun siivin seurakuntatalossa, OAH, EL
Ti 26.10. klo 18 Arki-illan Hpe kirkossa, HS, TMK
Ke 3.11. klo 18 Lauluilta yhdessä PP-kuoron kanssa
		
seurakuntatalossa, TMK, EL
Ti 9.11. klo 18 Seurakuntailta pappilassa,
		
”Toivossa iloiset, ahdistuksessa
		
kärsivälliset”, Emilia K, OAH
Ti 16.11. klo 18 Lähetysilta pappilassa, AK
Ti 23.11. klo 18 Arki-illan Hpe kirkossa, EL
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PÄÄKIRJOITUS:

Esa Löytömäki
kirkkoherra

Rippikoulun käynyt
ja rokotettu
Koronan kurimus on kiusannut Suomea ja koko maailmaa puolitoista vuotta. Rokotekierros alkaa jo tehota ja sairaalahoitoa
ei enää tarvita alkuajan malliin. Hankaluuksia on tuonut taudin
sitkeä luonne. Viruksen variantit ovat kekseliäitä ja harmillisen
hankalia. Kesä toi uusia tartuntoja ja yhteiskunnan normalisoiminen näyttää haasteelliselta. Kasvomaskit ovat olleet arkea
jo pitkään. Vielä ainakin tämän syksyn saamme kuunnella Avi:n,
hallituksen, THL:n ja sairaanhoitopiirin rajoituksia ja suosituksia.

Hartaus
Tällä hetkellä maailmassa tuntuu tapahtuvan paljon pahaa.
Uusi ilmastoraportti täyttää uutisotsikot, ilmaantuvuusluvut
taulukoissa kasvavat, vallankaappaus sotkee tuhansien siviilien
unelmat ja ihminen sortaa vertaistaan. Mielessä on kysymyksiä
ja liian vähän vastauksia. Jeesuksen sanat Getsemanessa “nyt
on pimeydellä valta”, tuntuvat osuvilta tähänkin hetkeen.
Usein pelottaa.
Kerran kysyin joukolta nuoria, mitä he haluaisivat kysyä
Jumalalta. Kysymyksiä oli paljon ja ainakin itseäni ne
koskettivat.
Miksi maailmassa on niin paljon pahaa? Mikä on elämässä
tärkeintä? Miksi en voi vaikuttaa elämäni asioihin, vaikka
haluaisin? Miksi olet niin usein hiljaa? Kuuletko minua? Miksi?
Mitä sinä haluaisit kysyä Jumalalta juuri tänään?
Et ehkä saa vastausta tänään tai tänä syksynä, mutta
kaaoksenkin keskelle ulottuu lupaus:
valo loistaa pimeässä, eikä pimeys saa sitä valtaansa.
Emilia Kallioniemi

Piispantarkastus Forssassa

Tutut naamat ilmestyvät televisioon selvittämään tilanteita.
Kuitenkin tilanne kirkastuu vähitellen. Taidolla ja sisulla tauti
saadaan haltuun. Sen sijaan on vaikea ollut ymmärtää valhetietoja ja pelottelua rokotteista. Suoranaista vähättelyäkin on
kuultu. Oikean tiedon ja asenteen kanssa on hyvä olla yhteisessä rintamassa.

Piispa Matti Repo vieraili myös lukiossa edellisessä piispantarkastuksessa 2013. Kuva: Esa Löytömäki.

Piispa Matti Repo vierailee
Forssassa 7.–10.10. Mukana ovat
asessori Leena Sorsa sekä konsultit Hanne von Weissenberg
ja Sami Kallioinen.
Piispa tapaa vierailulla kouKuva: Juha Valkeajoki

Aikanaan kirkonkirjoissakin luki ”rippikoulun käynyt ja rokotettu”. Myös kouluun vaadittiin rokotustodistus. Isorokkoon
kuoli 1800-luvula joka kymmenes. Rokotus suojasi kansan. Kirkko koulutti ja toi lukutaidonkin Suomeen. ABC-kirja opetti kansaa lukemaan. Rokotukset tulivat vähitellen suojaksi taudeilta.
Sikotaudinkin moni meistä sairasti ennen suojaa. Polio, hinkuyskä, jäykkäkouristus… olkapäässä ja kankussa on jälkiä – mutta
hyviä! Nytkin tarvitaan tietoa, mutta myös sydämen sivistystä
ja aitoa välittämistä toisista. Tätäkin on onneksi yhteiskunnassamme noussut esille. Naapuria ja kaukaista lähimmästäkään
ei ole unohdettu. Viimeinen vuosi on opettanut, että emme
hallitsekaan kaikkea, olemme haavoittuvia. Jumala sallii meidän
kohdata rajallisuutemme. Hän on onneksi antanut myös järjen
ja inhimillisen tiedon mahdollisuuden. Eivätkä rukouksetkaan
turhia ole. Yhä tarvitaan sitä niiden puolesta, jotka kärsivät ja
niiden puolesta, jotka tiedolla ja taidolla auttavat. Taudin torjuminen on kesken ja monissa maissa vastaa alullaan.
Rippikouluille virus on asettanut todellisia haasteita. Kuten
kouluissa, myös rippikoulussa on jouduttu tekemään asioita
”etänä” ja tietokoneen avulla. Se ei ole nuorelle elämälle parasta. Rippikoulun leirijaksoja onneksi päästiin toteuttamaan myös
”livenä” ja kokoontumaan yhteen turvaohjein. Nuoret saivat
kokemuksen yhteisöllisyydestä. Kristillisen uskon elementit,
rukous, yhteys ja Jumalan läsnäolo toteutuivat. Eikä hauskanpitoa, leikkejä ja uimistakaan unohdettu!
Konfirmaatioista muokkasimme ”vaeltavia konfirmaatioita”.
Siinä edettiin rastilta toiselle. Näin lähipiirikin pääsi osallistumaan. Oli koskettavaa kohdata yksi nuori ja hänen läheisensä
ehtoollisella. Palaute perheiltä oli yksinomaan kiittävää. Oli
koettu jotain tärkeää. Samalla olimme iloisia, että tärkeä etappi
nuoren elämässä toteutui.
Suhteellisuutta kaikkeen antaa maailmalta kuuluva kumu. Ilmaston lämpeneminen ja huoli maapallon tulevaisuudesta vaativat toimia. Niissä tarvitsemme yhteyttä toisiimme ja yhteistä
viisautta. Sodat ja epävarmuus myös jatkuvat. Afganistanin kansa on ahdingossa ja maailman katseet seuraavat voimattomina.
Meilläkin on täällä pakolaisia sieltä, joilla ei epävarmuuden takia
ole ollut paluuta. Odotettavisssa on lisää väkeä, jos aseiden kalistelu jatkuu.
Syksyn toimintaa käynnistelemme harkiten ja turvaohjeita
noudattaen. Ihmisillä on suuri tarve tulla yhteen. Onneksi rokotteet tehoavat ja turvallisuus lisääntyy. Yhteistä jakamista
tarvitaan. erityisesti nuoret ja ikäihmiset ovat sydämellämme.
Elämän jatkorippikoulussa matka jatkuu.

lulaisia, vierailee eri tahoilla ja
tapaa kaupungin edustajia. Vierailuun kuuluu myös yhteinen
työskentely seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Seurakunnan tavoite-

suunnitelmaa "Meitin seurakunta
uskoo ja välittää" työstetään uuteen muotoon.
Sunnuntaina 10.10. klo 10
Matti Repo toimittaa Forssan kirkossa messun ja uusien työntekijöiden tehtävään siunaamisen.
Sen jälkeen vietetään lounas ja
päivätilaisuus seurakuntatalolle.
Niihin tilaisuuksiin seurakuntalaiset ovat tervetulleita.
Piispantarkastukseen kuuluvat
työskentelyt ovat jo käynnistyneet keväällä, jolloin työntekijät
ja luottamushenkilöt kokoontuivat yhteen konsulttien kanssa.
Arkiston ja hallinnon tarkastus
toteutuvat myös.
Nykyisissä piispantarkastuksissa pyritään tukemaan seurakuntia
työssään ja konsultoimaan ajankohtaisissa haasteissa. Edellisen
kerran piispa Matti Repo vieraili
piispantarkastuksessa Forssassa
v. 2013.

VAPAAEHTOISTYÖN PERUSKURSSI 2021

Ystävän Kammarissa, Hämeentie 5
Tiistai-iltaisin 12.10., 19.10., 26.10 ja 2.11. klo 17–19.30
Koulutuksessa käsitellään vapaaehtoistyön periaatteita, motiiveja,
oikeuksia ja vastuita sekä ihmisten kohtaamista elämän eri vaiheissa
ja tilanteissa. Kouluttajina toimivat sairaalapastori Anne Mäkelä,
perheneuvoja Tuukka Hämäläinen, Fshky:n sosiaalihuollon
kehittämispäällikkö Karoliina Kärkkäinen, johtava diakoniatyöntekijä
Anni Lautaporras ja Palvelukammari ry:n toiminnanohjaaja Sari
Junttila-Alho. Kurssista saa todistuksen, josta on hyötyä myös
esim. terveys- ja sosiaalialojen opinnoissa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset ti 5.10 mennessä Ystävän Kammarille
p. 050588 9644 tai ystavan.kammari@surffi.net.
Kurssin järjestävät Forssan Seudun Palvelukammari ry ja
Forssan ev.-lut. seurakunta.

Piispa Matti Repo
toimittaa:

MESSU
su 10.10. klo 10

Forssan kirkossa
Uusien työntekijöiden
tehtävään siunaaminen
Lounas ja päivätilaisuus
seurakuntatalolla
Tervetuloa!

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: Sirpa Koivulaakso
Sivunvalmistus/paino: PunaMusta, Forssa
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Kolumni

Terveisiä vauva-arjesta
Viime vuonna Suomessa syntyi
46 463 lasta. Heistä yksi asuu
meillä. Hän syntyi joulukuussa
keskellä jälleen uutena aaltona
iskeytyvää pandemiaa. Millaista on elää vauva-arkea poikkeusaikana? Yhtä (epä)normaalia
kuin aina. Vauvan myötä uusiksi menivät meillä ainakin vuorokausirytmi (Joko saa mennä
nukkumaan?), tärkeimmät tavarat (Ovathan tuttipullo, harsot
ja vaipat mukana?) ja kotikieli
(Voi hellan lettas, onko masu
taas pipi?).

Myös asuinympäristö on vauvan kanssa näyttäytynyt uudella
tavalla. Talvella kunto kohosi
kohisten, sillä vaunuja parempi
menopeli olisi usein lumisilla kävelyteillä ollut pulkka. Koronalla ei ollut tähän osaa eikä arpaa.
Kevään ensimmäiset askeleet ja
lopulta hilpeät harppaukset kohti
kukkaloistoa koin pitkästä aikaa
– ja nekin koronasta huolimatta.
Vauvamme kasvaa maailmassa,
joka meille aikuisille on vieras ja
outo, mutta hänelle täysin normaali. Hän ei osaa pitää epätaval-

lisena sitä, että muilla ihmisillä
on julkisilla paikoilla maskit kasvoillaan. Tällä hetkellä ne ovat
hänestä sitä paitsi suunnattoman
huvittavia, koska niistä voi vetää
ja ne antavat huvittavasti periksi. (Anteeksi THL, olemme kyllä yrittäneet opettaa kunnollista
maskien käsittelyä, mutta minkäs
teet, kun pinsettiotetreenikin on
tärkeä juttu…)
Muutenkin vauvamme elämään
mahtuu hauskoja anekdootteja,
joita voi muistella sitten, kun hän
on isompi ja elää ”normaalimpaa
aikaa”. Esimerkiksi elämänsä alkumetreillä hän sai kokeilla mallinukkena oloa, kun vanhempia
sukulaisia tavattiin vain ikkunan
takaa. Kypsässä kuuden kuukauden iässä vauvamme sai aikuiskasteen. Tätä merkkipaalua osa
vieraista seurasi Teamsissa, mikä
sopii kuvaan, koska hänen nimensä paljastimme sukulaisille pian
syntymän jälkeen videoneuvottelussa hirsipuuta pelaten. Onpa hän
ollut ravintolassakin valomerkkiin
asti – jätetään mainitsematta, että
se tuli jo kello 19.30.
Meille tämä on normaalia vauva-arkea, muusta emme tiedä.
Parasta tällä hetkellä on seurata pienen ihmisen riemua siitä,
kuinka ensin pikkuhiljaa ja nyt jo
vikkelästi hän pääsee liikkeelle ja
avartamaan elinpiiriään leikkimatolta kohti kodin muita sopukoita,
puhumattakaan siitä sitkeydestä,
jolla hän kerta kerran jälkeen
kääntyy selältä vatsalleen ja nousee istumaan tai konttaamaan ja
yrittää uudelleen. Siihen tiivistyy
kaikki, sillä niinhän me kaikki
teemme – oli poikkeusaika tai ei.
Anu

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

Parisuhteen
rohkeita juttuja
Mitä tekoa pidät elämässäsi erityisen rohkeana? Ajatteletko
benjihyppyä, hammaslääkärin
tuoliin asettumista, tai kenties
hetkeä, jolloin kutsuit puolisosi
ensi treffeille? Vai palautuuko
mieleesi jokin nuoruuden uhkarohkea temppu, jolla halusit tehdä kavereihisi vaikutuksen?
Mistä rohkeudessa
pohjimmiltaan on kyse?
Rohkeus on uskallusta tehdä asioita välittämättä pelosta, kivusta,
vaarasta, epävarmuudesta tai uhkailusta. Rohkeus on suhteellista.
Se mikä yhdelle on rohkeaa, on
toiselle tavanomaista. Rohkeutta
voi myös oppia. Antiikin ajoista
valistuksen alkuun asti rohkeutta
pidettiin yhtenä jaloimmista hyveistä, jossa haluttiin kasvaa.
Rohkeus ei sulje pois sitä, että
pelkää. Kokemuksellisena ilmiönä rohkeutta voisi kuvata vaikkapa näin: kipristää vatsan pohjasta
ja sydän tykyttää, pelottaa, mutta pelosta huolimatta uskaltaa
toimia. Toisinaan rohkeutta on
se, että päättää olla reagoimatta
ympäristön odottamalla tavalla.
Rohkea kykenee vastustamaan
sisäisiä ja ulkoisia yllykkeitään
ja arvioimaan käyttäytymisvaihtoehtoja. Rohkeutta näyttäisi olevan siis sekin, ettei tee sellaista,
mihin tuntee kiusausta.
Mitä rohkeus voisi olla
parisuhteessa?
Sitoutuminen yhteiselle matkalle on jo rohkeaa. Alkumatkassa
ei vielä tiedä, mitä jo mutkan
takana saattaa odottaa. Uskollisuuteen myötä- ja vastoinkäy-

misissä on helpompaa lupautua
silloin kun suhdetta ei vielä ole
rasittaneet tulevien vuosien ristiriidat ja pettymykset toiseen. Jos
olisi kristallipallo, josta suhteen
alkuvaiheessa olisimme voineet
nähdä, millaista sinnikkyyttä
parisuhteemme tulee edellyttämään, olisimmeko edes uskaltautuneet matkaan? Tai, olisimmeko
edes uskoneet tuota tulevaisuuden kuvaa?!
Vaatii rohkeutta olla vertaamatta
puolisoa ja parisuhdetta muihin.
Puolison hyväksyminen sellaisena kuin hän on, on vaikeaa, ajoittain jopa kohtuutonta. Toisaalta,
aiheutammeko itsellemme enemmän vaivaa siinä, jos teemme
parielämästä haavekuvan, johon
pyrimme sovittamaan väen vänkään puolison ja itsemme, kunnes lopulta katkeroidumme?
Rohkeutta on pyrkiä tunteissaan
ja tarpeissaan rehellisyyteen
puolisoa kohtaan. Jos haluat elää
puolisosi kanssa parisuhdetta,
hänellä on lupa odottaa sinulta uskallusta olla hänelle avoin
ja aito (samaa sinulla on lupa
odottaa myös häneltä!). Aina on
se mahdollisuus, ettet heti tule
kuulluksi. Älä kuitenkaan sen
takia vaikene siitä, mikä sinulle
on merkityksellistä.
Voisiko seuraava rohkea tekosi olla kysymys kumppanillesi:
”Mitä suhteellemme sinun mielestäsi kuuluu?”
Tuukka Hämäläinen
Perheneuvoja

PARISUHTEEN PÄIVITYSKÄYNNILLE?!
Nyt voit tulla perheneuvontaan, vaikkei suhteen
kenkä erityisesti puristaisikaan. 75 minuuttisella
nautitaan Anjan tai Tuukan kanssa kuppi kuumaa ja

Forssassa ja Koijärvellä
käytiin perinteiset
hautausmaakierrokset
elokuussa

ELÄKELÄISTEN KERHOT KOIJÄRVELLÄ:

Forssassa Raimo Honkala esitteli
kauniina kesäiltana hautausmaan
kohteita ja Riku Honkasalo puolestaan Koijärvellä sai sateisena
sunnuntai-iltapäivänä sitäkin
innokkaammalle joukolle kertoa
historiaa. Korona-ajan keskellä
oli tärkeää kokoontua historian ja
nykypäivän äärelle!

KOIJÄRVEN SEURAKUNTATALOLLA
KAIKENIKÄISET
joka toinen parillinen viikko keskiviikkoisin 8.9. alkaen 1.12. saakka
klo 12.30–14.30 (ruokailu alkaa klo 12)

KOTIRUOKALOUNAS seurakuntatalolla

Yhteinen joulujuhla
Koijärven seurakuntatalolla 15.12. klo 12.

TERVETULOA!

MATKUN KYLÄTALOLLA IKÄNUORET
joka toinen parillinen viikko tiistaisin 7.9. alkaen 30.11. saakka
klo 13–15 (ensimmäisellä kerralla ruokailu klo 12.45 alkaen).

• saadaan työkaluja tyytyväisen/toimivan parisuhteen ylläpitämiseen
• syvennetään ymmärrystä oman suhteen vahvuuksista
• keskitytään ongelmien ennaltaehkäisyyn
• ei etsitä syyllisiä

Ajanvaraus perheasiain neuvottelukeskuksesta,
puh. 050 331 8373. Voit myös jättää soittopyynnön
sähköpostilla: tuukka.hamalainen@evl.fi tai anja.nwose@evl.fi.

ma–ke 11.00–13.00 Hinta 7.50€
www.forssanseurakunta.fi
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SANARUUDUKKO DIAKONIASTA
M

Lauluhetket palvelukotien pihoille poikivat mukavan poikkeuksellisen
kesäkeikan. Kesämuusikko Maria Joutsimo ja kanttorit Tiina-Maria ja
Outi kävivät maalamassa iloiset matot Heikanrinteen palvelukeskuksen
pihamaalle. Forssan Lehtikin uutisoi 29.6.2021 tästä. Kuva: Outi AroHeinilä.

Huh hellettä! Ilpo Mäkelä, Emiliapappi ja Virpi-suntio laittavat pihakirkkoa kuntoon. Ristin pystyyn
nostaminen olikin odotettua vaikeampi operaatio, mutta onneksi
kirkkoherra Esa oli kokeneena
konkarina paikalla ja osasi auttaa
asiassa. Kuva: Outi Aro-Heinilä.
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Uusia työkaluja diakoniatyössä
Korona
APU

Uusi pastorimme Emilia pääsi
kantamaan penkkejä Pappilan
vintiltä kirkonmäelle. Kuva: Outi
Aro-Heinilä.

Tiina-Maria, Outi ja osa Forssan mieskuoron laulajista kiersi kesäkuun
alussa laulattamassa kesäisiä lauluja Tyykihovin, Pumpulin ja Retonkihovin pihamailla. Kuvassa ollaan Retonkihovin pihalla. Tiina-Maria
soittaa haitaria ja Outi viulua. Kuva: Aarne Kurppa.

on varmasti tuonutLÄHIMMÄINEN
mon- tua. Keksimme, SÄILYKEPURKKI
että laavu olisi
ta muutosta jokaiselle. Diakonia- oiva paikka kokoontua ja siitä
ESIRUKOUS
MAKSUSITOUMUS
TOIVO
työssä, kuten muillakin työaloilla,
voi koko seurakunta
nauttia. Laaollaan
pohdittu
miten
tavoittaa
ihvua
siis
alettiin
rakentaa
paikalKERHO
MASKI
TUKI
misiä seinien ulkopuolella. Monta lisen yrityksen kanssa Klemelän
KOHTAAMINEN
ONNITTELU
USKO
ehdotusta tuli, mutta suosikit
oli- leirikeskukseen keväällä.
Laavu
vat
diakoniakärry
ja
laavu.
on
juuri
elokuussa
valmistunut
KOTIKÄYNTI
PUHELINPÄIVYSTYS
VAPAAEHTOISTYÖ ja
Diakoniakärry mahdollistaa toivomme, että se ilahduttaa seuKRIISIAPU
PUHELU
VASTAANOTTO
liikkumisen tavaroiden kera
ym- rakuntalaisia vielä
pitkään.
päri keskustaa. Kärry onRETKI
ollut
KUTSU
jo keväällä käytössä (kuvassa).
LAHJAKORTTI
RUOKAKASSI
Kävimme diakoniatiimin sekä
varhaiskasvatuksen tiiminSIELUNHOITO
kansLAITOSKÄYNTI
sa ilahduttamassa vastaantulijoita
LEIRIPÄIVÄ
SIUNAUS
kesäkukilla. Kukkatempauksesta
tuli niin hyvää palautetta, että siitä voisi tulla perinne. Kahvikärryä saattaa näkyä keskustassa
syksylläkin ja sisältö vaihtuu.
Koronan vuoksi olemme usein
miettineet, missä tavata ihmisiä
ulkona, kun sisätiloissa kokoontuminen on ollut hyvin rajoitetSuomen kirkon ensimmäinen diakonissa Matilda
Hoffman sai vihkimyksen 1.9.1872 Viipurissa.
Syyskuun 1. päivää lähinnä
olevaa arkipäivää juhlistetaan diakonian viran
päivänä. D-day tuo esiin
diakonian virkaa, virkaan
vihkimystä, vihkimyksen
merkitystä kirkolle ja virkaan vihityille. Diakonian
viranhaltijoiden rinnalle
palvelutehtäviin kutsutaan
kaikkia seurakuntalaisia!
Kuva: Satu Pöllänen.

Syksyn jumppakausi alkaa viikolla 36
Jumppareiden kausi alkaa
tuolijumpalla ti 7.9. klo 10
seurakuntatalon isossa salissa.
Ti 14.9. alkaen jumpparit
seurakuntatalon liikuntasalissa.
Tuolijumpat isossa salissa myös 5.10. ja 2.11.
Miesten jumppa seurakuntatalon liikuntasalissa
torstaisin 9.9. klo 10 alkaen.
Jumppien ohjaajana Meeli Pauska.
Osallistumismaksu 1€/kerta.

Tässä kuvassa ei olekaan menossa
Virpi-suntion lentokoneleikki –
vaikka se siltä näyttää – vaan hän
on sijoittanut Kansanlaulukirkon
striimausvehkeet, läppärin ja
hiiren, laatikkoon. Mutta miksi?
Että näkisi tietokoneen näytön
kirkkaassa auringonpaisteessa
ja Kansanlaulukirkko saataisiin
seurakunnan Youtube-kanavalle
kunnialla. Kuva: Outi Aro-Heinilä.

Gospelkuoro Palava Pensas + bändi
aloittaa harjoitukset ke 8.9. klo 18
srk-talolla. TERVETULOA MUKAAN!

Lisätietoja: T-M Kauppi puh. 050-3626143
tiina-maria.kauppi@evl.fi

Muistoja kesästä: Juhannuslauantaina vietettiin kesäisissä tun-

nelmissa kansanlaulukirkkoa Forssassa ja Koijärvellä. Forssassa oltiin
kirkon pihalla, mutta Koijärvellä mentiin kirkkoon sisälle tummien pilvien kerääntyessä. Kuvassa kanttori Outi Aro-Heinilä kesäkuoron kanssa.
Kuva: Esa Löytömäki.
APU
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Keitä olette?
Olemme Koististen perhe eli
äiti, isä sekä 3-vuotias poika ja
1-vuotias tytär. Perheen äiti on
kotoisin Jokioisilta ja hän on
koulutukseltaan fysioterapeutti
sekä tanssinopettaja. Perheen isä
on kotoisin Somerolta ja hän on
ammatiltaan psykiatriaan suuntautunut sairaanhoitaja.
Mihin olette menossa ja
mitä tekemään?
Olemme lähdössä Lähetysyhdistys Kylväjän kautta Etiopiaan,
missä Kylväjä toimii Norjan luterilaisen lähetysliiton kumppanina
Etiopian Mekane Yesus -kirkon
työyhteydessä. Tulemme työskentelemään alueella, jossa kristittyjä

on erittäin vähän. Turvallisuussyistä nimiämme tai kuviamme
ei voi julkaista, näin työmme
tai paikallisten kumppaniemme
turvallisuus ei vaarannu. Aluksi
opiskelemme paikallista kieltä ja
sen jälkeen on tarkoitus työskennellä kehitysyhteistyöhankkeissa
sekä paikallisen sairaalan työyhteydessä. Mielenkiinnolla itsekin
odotamme, mitä tuo tulee käytännössä tarkoittamaan.
Miksi?
Haluamme elää elämämme Jumalan johdatuksessa asuimme
sitten Suomessa tai ulkomailla.
Nyt olemme kokeneet, että Hän
kutsuu meitä lähtemään ja siksi
lähdemme.

Miten Jumala kutsui teitä?
Olemme molemmat olleet kiinnostuneita kirkon kansainvälisestä työstä jo rippikouluiästä lähtien. Kiinnostus on ajan
myötä vahvistunut ja naimisiin
mentyämme totesimme, että jos
Jumala haluaa meidät johonkin
lähettää, lupaamme mennä. Ensin odotimme, että Jumala jotenkin ihmeellisesti antaisi meille
erityisen kutsun ja avaisi meille
ovet lähteä. Kun mitään sen suurempaa ihmettä ei tapahtunut, oivalsimme että voimme itse olla
aktiivisia ja rukoilla, että Jumala
sulkisi ovet, mikäli Hän ei halua
meidän lähtevän.
Miten voimme seurata
elämäänne Etiopiassa?
Meidän elämää voi seurata parhaiten liittymällä lähettäjätiimiin
(ystävärengas) osoitteessa www.

Kuva: Jussi Valkeajoki

Etiopia kutsuu
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kylvaja.fi/liity-tilaa. Liittyminen
ei velvoita mihinkään, vaan antaa
mahdollisuuden seurata ja olla
mukana matkallamme. Lähetämme kuulumisia noin kerran kuussa ystävävideoiden muodossa.
Mitä toivotte meiltä
täällä koti-Suomessa?
Koemme, että muutto Etiopiaan
on seikkailu, johon Jumala meitä kutsuu. Yksin emme uskaltaisi tähän seikkailuun ryhtyä, vaan
tarvitsemme vahvat tukijoukot,
jotka Suomesta käsin haluavat
meitä tukea. Toivomme, että rukoilette meille rohkeutta, rauhaa,
terveyttä, kärsivällisyyttä, iloa ja
sellaisia asioita, joita teille rukouksessa mieleen nousee. Lisäksi
olisi mukava saada silloin täl-

löin rohkaisevia viestejä, jotta
yhteys puolin ja toisin säilyy.
Toki myös taloudellinen tuki on
tärkeää, jotta voimme työtämme
tehdä. Lahjoituksen voi tehdä tilille: FI57 4405 0010 0212 96 /
Lähetysyhdistys Kylväjä. Viitenumero 20053 31345. Kiitos jo
etukäteen kaikesta tuesta, jota
meille annatte!
Koistisen perheen voi tavata
sunnuntaina 12.9.21 klo 10 jumalanpalveluksessa ja sen jälkeen pidettävässä lähetysjuhlassa
(koronarajoitusten niin salliessa,
seuraa kirkollisia ilmoituksia).
Samalla voit liittyä Forssan
seurakunnan lähetysrenkaaseen
ja myös sitä kautta saada Koistisen perheen kuulumisia itsellesi.

Kysymykset Koistisen perheelle esitti Laila ja Arto Mäki-Kerttula
Etiopian kuvat: Kylväjä

Luettavaa syksyn hämärtyviin iltoihin!
Kolme lukijaa suosittelee omia lemppareitaan tai muuten mieleenjääneitä kirjoja.
Kaikki tässä suositellut kirjat löytyvät myös kaupunginkirjaston hyllyistä. Mihin niistä tarttuisit ensimmäisenä?

Olen kirjastonhoitaja Noora Oluikpe
Tammelan kirjastosta. Olen vetänyt
muutaman vuoden Wahren opiston
lukupiiriä, jossa tulee luettua monenlaisia kirjoja. Siellä on tullut vastaan
muutama helmi, joista yksi on Gabrielle Zevinin teos Tuulisen saaren kirjakauppias (Gummerus 2014). Teos on
loppuunmyyty, mutta sitä voi lainata
kirjastoista tai ostaa antikvariaateista.
Tuulisen saaren kirjakauppias kätkee sisälleen sivumääräänsä - 240
sivua – suuremman tarinan. Kerronta
on vaivattoman oloista ja sujuvaa. Teos on täynnä mielenkiintoisia kirjallisia
viitteitä. Mieleeni jäivät erityisesti kirjan viehättävä tunnelma ja sivuhenkilöt, jotka olivat eläviä ja aitoja, kaikki
keskenään erilaisia. Useampi kohtalokas tarina kietoutui kauniisti yhteen,
yhtenäiseksi kertomukseksi.
Kirja sopii monenlaisille ja myös
monen ikäisille lukijoille. Lukuelämys
oli kuin vierailu Tuulisen saaren somaan, pieneen kirjakauppaan. Tämä
on yksi niistä kirjoista, joita voisi lukea uudelleen ja uudelleen.

Olen Riitta Norri. Olen aktiivinen
lukija ja rakastan dekkareita. Takana on työura poliisina.
Viimeksi lukemani kirja on Seppo Jokisen kirjoittama Siipirikkoiset (Crime Time 2021). Kirja alkaa
murhasta, jota komisario Sakari
Koskinen alkaa alaisineen tutkia.
Tapahtumat sijoittuvat Tampereelle. Kaupunki on minulle tuttu, mikä tekee kirjasta erityisen
mielenkiintoisen. Myös se vaikuttaa, että tapahtumat ja asiat
ovat tuttuja entisen ammattini
vuoksi. Kirja kuvaa poliisin työtä
hyvin. Kiivastunnelmainen tarina
vei mukanaan, eikä lukemista olisi
malttanut lopettaa.
Suosittelen kirjaa lämpimästi kaikille, jotka tykkäävät lukea
dekkareita.

Tekstit: Noora Oluikpe,
Riitta Norri, Emilia Kallioniemi
Kuvat: Emilia Kallioniemi

Olen Emilia Kallioniemi, yksi
Forssan seurakunnan papeista.
Yksi viime aikoina minua puhutellut kirja on Kati Pirttimaan
Jumalan oma maailmaa varten
(Kirjapaja 2018). Kirjassa Pirttimaa pohtii, mitä on elää kristittynä nykyajan maailmassa, miten
rukous ja arki voisivat vielä vahvemmin läpäistä toisensa. Pohdintaa jaksottavat Skotlantilaisen
Ionan yhteisön rukoustekstit,
joissa liitytään vanhaan rukoushetkiperinteeseen ja kelttiläisten
kirkkoisien ajatteluun, mutta tartutaan ajankohtaisiin teemoihin:
oikeudenmukaisuuteen, luontoon,
lepoon ja levottomuuteen, työhön,
uskoon ja elämään.
Kirja sopii ihmiselle, joka haluaa
laajentaa näkökulmaa kristittynä
elämiseen tai kaipaa tuoreen tuntuista tapaa puhua Jumalalle ja
Jumalasta. Ihmiselle, joka pohtii,
miten olla Jumalan oma maailmaa
varten.

MUISTIMESSU

Forssan kirkossa, keskiviikkona 22.9. klo 14

Mikäli tarvitset apua avustajan ja/tai kuljetuksen järjestämiseen
ota yhteyttä diakoniatoimistoon 15.9. mennessä
p. 050 3706 556 ma–to klo 9–12 (tai viesti vastaajaan)
Tervetuloa!
Forssan ev.-lut seurakunta ja Forssan Seudun Muisti ry

Kuolleiden lasten muistopäivää
vietetään to 23.9.2021.

Mahdollisuus sytyttää kynttilä hautausmaalla ja
hiljentyä vanhassa kappelissa klo 18–18:30.
Paikalla diakoni Satu Pöllänen.
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Vaeltavat

konfirmaatiot

Kuluneen kesän koronatilanteen takia perinteisen konfirmaatiomessun osat taipuivat vaellukseksi, jonka konfirmoitava nuori sai kulkea yhdessä omien läheistensä kanssa. Vaellus kuljetti juhlaväen perinteisen konfismessun osien läpi: konfirmaation ja rukouksen halki ehtoolliselle. Vaikka
olosuhteet olivat uudet, tunnelma kesäisissä konfirmaatioissa oli iloinen, koskettava ja juhlava.

Konfirmaatio alkoi pappilan edestä
tervetulo- ja synnintunnustusrastilta,
josta lähdettiin portaita pitkin
seuraavalle rastille.
Konfirmaatiorastilla Klaara Lepola ja Sanna Kuisma.

Kuvat: Klaara Lepolan kotialbumi, teksti: Emilia Kallioniemi

Kirkon eteisessä hiljennyttiin rukoukseen.

Vaellus päättyi Herran siunaukseen ja
onnentoivotuksiin.

TORILLA TAVATTIIN PERINTEISEN
TORIJUMALANPALVELUKSEN
MYÖTÄ. Tilaisuutta oltiin siirretty muu-

tamaan kertaa. Koleasta säästä huolimatta koolle saapunut väki iloitsi mahdollisuudesta kokoontua. Ukulele-orkesteri toi
hyvää tuulta musiikkiin. Ensi keväänä on
tarkoitus taas kokoontua.

Näiden kahden nuoren kesämuusikon kanssa soitettiin vaeltavien konfirmaatioiden musiikit. Se oli hirmuisen hauskaa ja koskettavaa. Kovin
moni nuori ei voi sanoa, että olisi soittanut suvivirttä yli 50 kertaa,
mutta Maria Joutsimo(sello) ja Keihan Ajdari(oboe) voivat! Outi-kanttori
sai laulaa kesän aikana suvivirren reippaasti yli 100 kertaa, kun aloitti
hyvissä ajoin toukokuun puolella. Kuva: Outi Aro-Heinilä.

EKALUOKKALAISIA
siunattiin koulutielle
Koijärven ja Forssan
kirkoissa.
Mukana MLL
Forssan yhdistys,
joka antoi jokaiselle
ekaluokkalaiselle
pienen lahjapussin.
Turvallista
koulumatkaa!

Klemelän kesän neljännellä rippileirillä opiskeltiin nuorisotyöntekijä
Terhin johdolla piirtäen ja rakentaen luomiskertomusta. Kuva: Outi AroHeinilä.

Neljä sielunhoidon iltaa luonnossa
Klemelän leirikeskuksessa maanantaisin
joka toinen viikko 6.9.–18.10. klo 17.00–18.30
Aiheena mm. oma matka, taakat, anteeksianto.
Mahdollisuuksien mukaan kokoontumiset
ulkona (sisällä jos sää vaatii).
Lisätietoja diakoniatyöntekijät:
Arja Kujala 040 643 1545 ja
Elina Virtaperko 050 415 1775

Forssan ev.-lut. seurakunnan tiedotuslehti 3/2021
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VÄRITYSKUVA
Tekijä: Outi Aro-Heinilä

KIRKONROTAT

seurakunnan oma lapsikuoro

Harjoittelee torstaisin klo 16–17 seurakuntatalolla, salissa

Aloitamme to 2.9.

Kuoroon pääsee eskari-ikäisestä alk.
Lisätietoja: kanttori Tiina-Maria, puh. 050 362 6143
tiina-maria.kauppi@evl.fi
Lauluja, leikkejä, liikettä, ukulelen-soittoa…. tule mukaan!

Jo 14. kerta.
Jälleen koronaversiona

FORSSAN
KIRKONYMPÄRIJUOKSU
Su 19.9.2021

Koronatilanteen vuoksi emme järjestä yhtä suurtapahtumaa,
vaan väljennämme aikataulua. Mutta perinne jatkuu!
Sarjat ja aikataulu
Mukaan pääsevät kaikki 1-luokkalaiset ja nuoremmat.
Juoksu tapahtuu nonstop su 19.9.2021
Lähtöajat 15 min välein alkaen klo 13.00
Matka
Kaikki osallistujat juoksevat punaista laatoitusta pitkin kirkon
ympäri, matka n. 100 m. Ei numerolappuja, ei ajanottoa.
Ilmoittaudu viimeistään ti 14.9.2021 klo 18.00!
www.forssansalama.fi (Tiedustelut p. 050 571 4472)
Oma mitali kaikille juoksijoille! Mehu- ja piparitarjoilu!
Juoksijat pääsevät tapahtuman jälkeen lipukkeella pulikoimaan
Viihdeuimala Vesihelmeen! (Voimassa tapahtumaviikon ajan)

KIRKONROTAN PALSTA
tehnyt sopimuksen parin mukavan tädin kanssa, että saamme serkkupoikien kanssa käydä syömässä niitä niin
monta, kun jaksamme ja kummitäti on
leiponut jo pari omppupiirakkaakin.
Täällä kirkossa on myös alkanut käydä
ihmisiä, vihdoinkin. Toivottavasti elämä
palaa pian normaaliksi, että saan tavata
teitä täällä usein.
Mutta nyt mars treenaamaan, sillä
kirkonympärijuoksussa tavataan. Jätän
nyt juustot vähäksi aikaa, että olen parhaassa juoksukunnossa silloin. Pupukin aikoo kuulemma siihen mennessä
paikalle.

Tervetuloa iloiseen tapahtumaan!
Tapahtumassa noudatamme turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa. Mikäli koronatilanne
kuitenkin estää tapahtuman järjestämisen, tiedotamme siitä tällä sivustolla.

Järjestää:

LAPSIPERHEILLE
PERHEKERHO

Forssan seurakuntatalolla keskiviikkoisin
alk. 18.8. klo 9.30–11.
Koijärven seurakuntatalolla
klo 9.30–11 perjantaisin parittomilla viikoilla.

PERHEMUSKARI

Forssan seurakuntatalo alk. ma 13.9. klo 17.30,
maanantaisin parittomilla viikoilla. Kesto on noin 40 min.
Avoin perhemuskari on tarkoitettu
alle kouluikäisille aikuisen kanssa. Maksuton.
Tervetuloa musisoimaan!
Lisätietoja Johanna Sjöblom 050 551 4931

PERHEIDEN ASKARTELUILTA

Forssan seurakuntatalo alk. ma 6.9. klo 17.30,
maanantaisin parillisilla viikoilla.
Kesto noin tunti. Maksuton. Askarteluilta on avoin
ja sinne voi tulla koko perhe!
Lisätietoja Anu Väre 050 511 2614

Moikka taas kaikille ja ihanaa syksyn
alkua. Olipa kuuma kesä. Ihan meinas
vanha rottakin läkähtyä. Tulikin vietettyä paljon aikaa Klemelässä lasten
ja nuorten kanssa. Kävin rippileireillä,
lasten leirillä ja perheiden leirillä. Parasta oli lasten kanssa puuhaaminen,
uiminen ja emännän piilottamien herkkujen nauttiminen. Herkuista parhaiten
jäi mieleen nachopelti, juustoraasteella
ja juustokastikkeella. Voi pojat mikä
makuelämys.
Mutta missäpä oli Pupu??. Niinpä…
Yritin etsiä pupua koko kesän, kunnes
Koijärven serkkupojat sanoivat nähneensä hänet siellä jossain porkkanatilalla riippukeinussa, vatsa pullollaan.
No olis voinut arvata. On kuulemma jo
takaisinpäin tulossa, mutta jäi vielä Matkuun puolitiehen toiselle porkkanatilalle.
Mutta eiköhän routa porsaan kotiin tuo,
niin kun vanhassa sanonnassa sanotaan.

Rippikoulujen jälkeen halusin tietysti palata pian kirkkoon seuraamaan
konfirmaatioita. Varasin alttarin kulmalta sopivan piilopaikan ja mukavasti
evästä. Mutta mitä ihmettä. En nähnyt
kuin ehtoollisen, koska konfirmaatioista
oli tehty Koronan takia sellaisia outoja
vaelluksia läpi kirkon. Niinpä aloin juoksennella sieltä Pappilan aloituspaikalta
vieraiden perässä pitkin pihaa, kirkon
eteistä ja kirkkosalia ja lopulta ulos takaovesta ja taas alkuun, vain huomatakseni, että seuraavat ryhmät olivat
jo lähteneet. Aivan outoa ja epäreilua
minua kohtaan. Sanna pappi kertoi, että nämä vaellukset olivat olleet onnistuneita ja niistä oli kovasti pidetty. Vai
niin. No miksi sitten ihmisillä oli ulos
tullessa tippa linssissä ja nenäliinat
kädessä. No, en kertonut sitä Sannalle.
Parasta syksyssä on omenat, joita
täällä Kalliomäessä on yllin kyllin. Olen

Moro si vaan.

Mikko Alatalo & Jaakko Löytty
RAUHAN JA TOIVON LAULUJA KIRKKOKONSERTISSA

Pitkän linjan muusikot Mikko Alatalo ja Jaakko Löytty lähtevät yhdessä pitämään kirkkokonsertteja. Eri tyylisuunnista tulevat muusikot yhdistävät voimansa ja haluavat etsiä yhteistä tapaa musisoida kirkoissa. Konserttien otsikkona on kummankin tekijän tuotantoa hyvin kuvaava Rauhan ja toivon lauluja. Mukana on myös kosketinsoittaja ja
äänentoistosta vastaava Jammi Humalamäki.

8

Mikko Alatalo on tunnettu lauluntekijä ja esiintyjä viihdemaailmassa. Hän on Manse-rockin alkuperäisiä tekijöitä ja
menestynyt niin kantaaottavilla lauluilla, kuin myös kevyemmillä ralleilla. Mikko tulee empaattisella otteella
esittämään konserteissa omia vakavia laulujaan, muun muassa Hyasinttien aika ja Suojelusenkeli.

Mikko Alatalo & Jaakko Löytty

Forssan ev.-lut. seurakunnan tiedotuslehti 3/2021

Jaakko Löytty tunnetaan kirkon piirissä karheasta gospelistaan ja yhteiskunnallisista maailmanparannuslauluistaan.
Hänen laulujaan on laulettu ripareilla, nuortenilloissa ja vanhemman väen virsiseuroissa. Jaakko tulee esittämään
konserteissa omia tunnetuimpia laulujaan, esimerkiksi Helsinki-Dakar ja Kahden maan kansalainen.

Forssan Kirkkokuoro
ja Kaikenääniset

RAUHAN JA TOIVON LAULUJA KIRKKOKONSERTISSA

Yhteisesityksissä Jaakko ja Mikko pureutuvat 60-luvun folkiin ja muuhun juurevaan meininkiin, kuten Morning Has
Broken, Blowin`in the Wind ja We Shall Overcome. Lauluista kuullaan sekä englannin- että suomenkielisiä versioita.
Näitä tuttuja lauluja voidaan laulaa myös yhdessä. Tulemme varmasti kuulemaan koskettavan konsertin.

Pitkän linjan muusikot
Mikko Alatalo ja Jaakko
Löytty lähtevät yhdessä pitämään kirkkokonsertteja.
Konserttien otsikkona on
kummankin tekijän tuotantoa hyvin kuvaava Rauhan
ja toivon lauluja. Mukana
on myös kosketinsoittaja
ja äänentoistosta vastaava
Jammi Humalamäki.
Mikko tulee empaattisella otteella esittämään
konserteissa omia vakavia
laulujaan, muun muassa
Hyasinttien aika ja Suojelusenkeli.
Jaakko tulee esittämään
konserteissa omia tunnetuimpia laulujaan, esimerkiksi Helsinki-Dakar ja
Kahden maan kansalainen.
Yhteisesityksissä Jaakko ja Mikko pureutuvat

60-luvun folkiin ja muuhun
juurevaan meininkiin, kuten Morning Has Broken,
Blowin`in the Wind ja We
Shall Overcome. Lauluista
kuullaan sekä englannin- että suomenkielisiä versioita.
Näitä tuttuja lauluja voidaan
laulaa myös yhdessä. Tulemme varmasti kuulemaan
koskettavan konsertin.
Konserttien tuotolla
osallistutaan hyväntekeväisyyteen ohjaamalla se
Kotimaanavun kautta konsertin järjestäneiden seurakuntien diakoniatyölle.
Seurakuntien diakoniatyö
tukee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä maassamme.
Konsertti Forssan kirkossa la 30.10. klo 18, ohjelma
15 €.

K E S Ä K U R P ITS AVUO KA
1 kesäkurpitsa
4-5 perunaa
400 g jauhelihaa tai härkistä
1 prk tomaattimurskaa
1 sipuli
lihaliemikuutio, mustapippuri,
yrttejä, ripaus sokeria, suolaa
½l vettä
ruskea maizena suuruste
½l maitoa
3 rkl vehnäjauhoja
1 pussi juustoraastetta
Kesäkurpitsasta ja perunasta syntyy maukas, koko perheen ruoka.
Kesäkurpitsavuokaan voi hyödyntää valmiiksi keitettyjä perunoita tai
ylijäänyttä jauhelihakastiketta.
Viipaloi kesäkurpitsa ja paista viipaleet pannulla kevyesti niin, että
pinta saa väriä. Valmista tomaattinen jauheliha- tai härkiskastike ja
mausta kastike mieleisilläsi yrteillä.
Tee puolesta litrasta maitoa, juustoinen maitokastike. Lado
uunivuokaan kerroksittain perunaa, jauhelihakastiketta, kesäkurpitsa
siivuja, ja maitokastiketta lasagnen tapaan.
Viimeiseksi kerrokseksi maitokastiketta ja juustoraastetta. Paista 175
asteessa 45-60 minuuttia.

Konserttien tuotolla osallistutaan hyväntekeväisyyteen ohjaamalla se Kotimaanavun kautta konsertin järjestäneiden seurakuntien diakoniatyölle. Seurakuntien diakoniatyö tukee kaikkein heikoimmassaasemassa olevia ihmisiä maassamme.

Tervetuloa mukaan joukkoon!
Kirkkokuoro ja Kaikenääniset laulavat monipuolisesti
hengellistä musiikkia. Molemmat ryhmät esiintyvät
jumalanpalveluksissa
ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa.
Ryhmissä on hyvä henki ja iloinen ilmapiiri.
Ryhmiä vetää kanttori Outi Aro-Heinilä, puh. 040 664 7642.

Tiedustelut:
www.wideline.fi

Mikko Alatalo & Jaakko Löytty

Ohjelma 15 €, osa tuotosta diakonialle
Järj. Forssan ev.lut. seurakunta,
Kotimaanapu ja Wideline Musiikki

Pyhän tanssin projektiryhmä

Ryhmää vetää kanttori Outi Aro-Heinilä,
puh. 040 664 7642.
Tervetuloa mukaan!

LESKIEN KLUBI

Kaikille leskeksi jääneille avoin yhdessäolotuokio
Ystävän kammarin lisätilassa
(ent. apteekin tila, käynti Hämeentieltä).
Syksyn kokoontumiset ovat
tiistaisin 21.9., 19.10. ja 16.11.
iltapäivällä klo 13-14:30.
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 myös diakoni Satu Pöllänen.

YSTÄVÄN KAMMARIN

Ryhmää vetävät pyhän tanssin ohjaajaksi opiskeleva
kanttori Outi Aro-Heinilä ja pastori Heidi Sulkko.
Tanssin askeleet ja koreografiat ovat helppoja.
Projektin aikana harjoitellaan Voikukka- ja ristikulkuetanssi
sekä rukousmeditaatioita.
Näissä tansseissa on mahdollista löytää kanava
kokonaisvaltaiselle hengellisyyden kokemukselle ja ilmaisulle.

EURON AAMIAINEN

Harjoitukset:
• pe 24.9. klo 10
• pe 29.10 klo 10
• pe 12.11. ja pe 19.11. klo 10
• pe 3.12. klo 10

T. Outi

La 30.10. klo 18 Forssan kirkko

Tervetuloa mukaan! T. Outi
(puh. 040 664 7642 tai outi.aro-heinila@evl.fi) ja Hepa

Kanteleensoittajat harjoittelevat noin kerran kuussa
sekä kansanmusiikkia että hengellistä musiikkia
viisi- ja useampikielisin kantelein, ja esiintyvät
mm. seurakunnan tilaisuuksissa.
Aiempaa soittokokemusta tai nuotinlukutaitoa ei
tarvita, sillä ryhmässä soittamisen voi aloittaa alkeista.

Uudet laulajat ovat sydämellisesti tervetulleita.
Kannattaa varautua pieneen koelauluun.
Syksyn ohjelman saat ensimmäisellä kerralla.
Kirkkokuoron harjoitukset Forssan seurakuntatalolla
26.8. lähtien torstaisin klo 18
(jolloin ryhmät myös harjoittelevat yhdessä) ja
Kaikenääniset 1.9. lähtien joka toinen keskiviikko klo 10
Koijärven seurakuntatalolla.

RAUHAN JA TOIVON LAULUJA
KIRKKOKONSERTTI

Harjoitukset:
• ke 15. ja ke 22.9. klo 18-20 Forssan seurakuntatalon sali
• pe 24.9. klo 16-18 Forssan kirkko sekä
• su 26.9. klo 9-13 Forssan kirkko, jossa myös esiintyminen
messussa.

Koijärven kanteleryhmä

kokoontuvat jälleen laulamaan hengellisiä lauluja

SÄÄNNÖLLISTÄ OHJELMAA SYKSYLLÄ 2021
Maanantai: klo 12.30 puistokävely,
lähtö Ystävän kammarilta
Keskiviikko: klo 10.00 kuntotuokio
(katutaso, entinen apteekin tila), klo 11.00 lounas.
Perjantai: klo 10.00 tuolijumppa,
parittomat viikot (entinen apteekin tila), klo 11.00 lounas
Ohjelma tarkemmin
kotisivuilla www.ystavankammari.fi,
Facebook/Ystävän Kammari ja
Forssan Lehden yhdistyspalstalla
Kammari avoimena kahvilana
maanantaista perjantaihin klo 9.00-14.00.
Meiltä myös Aamukorva-soittopalvelu ja kauppakassi,
lisäksi välitämme vapaaehtoisia ystäväksi ja ulkoiluavuksi.
Toimimme koronarajoitusten mukaan
YSTÄVÄN KAMMARI, Hämeentie 5,
p. 050 588 9644, s-posti ystavan.kammari@surffi.net

jatkuvat keskiviikkoisin klo 9–9:45
Forssan srk-talon ruokasalissa (2.krs.).

UKULELERYHMÄ SYKSY 2021

AAMIAISEN HINTA 1€

Syyskauden aloitus:
Ukulelelauluilta ti 7.9. klo 18
Klemelän laavulla (Syrjäharjuntie 12)
Tervetuloa laulamaan ukulelesäestyksellä,
kahvit ja makkaranpaistoa.
ti 21.9. klo 18- HARJOITUKSET Srk-talo, sali
ti 5.10 klo 18- HARJOITUKSET srk-talo, sali
Huom! MA 25.10 klo 18- HARJOITUKSET srk-talo, sali
ti 2.11. klo 18- HARJOITUKSET srk-talo, sali
ti 30.11. klo 18- HARJOITUKSET srk-talo, Sali
su 5.12. JOULUSOITTO Ukulelet + Kanteleet klo 16-

sis. puuroa, leipää ja kahvia/teetä.
Tervetuloa! Järjestää diakoniatyö

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

Su 22.8. Ukulelemessu TORILLA klo 10

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT MUKAAN,
ALOITA UUSI HARRASTUS

kanttori Tiina-Maria Kauppi
puh. 050 362 6143 tai tiina-maria.kauppi@evl.fi

