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TORIJUMALANPALVELUS
su 29.5. klo 10
Forssan torilla

Musiikki:
Forssan Soittokunta ja Outi Aro-Heinilä
S. Risto Heikkilä, l. Esa Löytömäki
Väärteinä
Tarja-Leena ja Hannu Ylitalo
Kirkkokahvit

Tervetuloa!
(sateella kirkossa)

Jo joutui
armas aika!
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PÄÄKIRJOITUS:

Esa Löytömäki
kirkkoherra

Meitin seurakunta 100
Forssan seurakunta aloitti jo edellisenä vuonna ennen
Forssan kauppalaa 1.5.1922. Seurakunta syntyi tehdasyhteisön
tarpeisiin. Kirkko, hautausmaa ja pappila olivat jo valmiina.
Ensi tehtävänä oli sisällissodan jälkeen palvella koko seurakuntaa. Työväenliikkeen jakautuessa osa hyökkäsi kirkkoa
vastaan mutta työväestö kuitenkin säilyi uskollisena seurakunnalleen. Forssan ensimmäinen kirkkoherra Albin Savola murehti
”suruttomia sosialisteja” mutta antoi tunnustuksen sille, että he
olivat uskollisia kirkon jäseniä, toivat lapset pyhäkouluun ja nuoret kävivät rippikoulun.
Tutkimuksissa on puhuttu ”hämäläisestä kirkkokristillisyydestä”. Kansanomaisesti voisi sanoa uskonasioista, että ”ei tehrä
tästä numeroo”. Edelleen lapset kastetaan ja nuoret käyvät rippikoulun. Tehtaan piippu ja kirkon torni kuuluvat sielunmaisemaan.
Seurakunta on hyvä yhteistyökumppani. Vahvaa kansankirkollisuutta on edelleen.
Tänään yhteiskunnan murros haastaa henkistä ja hengellistä
ilmapiiriä. Onneksi naiset pappeina ovat olleet Forssakin luonteva osa työtä jo pitkään. Kirkko kompastelee nyt tasa-arvoisessa
avioliitossa, ja varsinkin nuorempi väki näkee sen kysymyksenä
oikeudenmukaisuudesta. Juuri päättynyt jokakeväinen kirkolliskokous päätyi pyytämään taas lisäselvitystä piispoilta. Kohta taas
kirkolliskokouksessa yritetään äänestää ¾ määräenemmistöllä
asiasta. Tässä tilanteessa paikalliset seurakunnat ovat tulilinjalla
ja tekevät jopa omia päätöksiään kirkkotiloista. Vaikka LounaisHämeessä tähän ei ole lähdetty, tarve on olemassa, jos tilanne ei
etene. Mediassa kirkosta saa herkullisen vanhoillisen, vaikka arjen työ kertoo muusta. Seurakunnan tulee olla joka tapauksessa
paikka, jossa jokainen saa olla omana itsenään. Uskallan ajatella,
että Forssassa näin on.
Jotkut eivät ole pitäneet kirkon pakolaiskannoista. On epäilty
muuta uskoa edustavien auttamista ja kirkon jopa piilottelevan heitä. Kuitenkin seurakunnat ovat avoimesti toimineet vain
apua tarvitsevien parhaaksi. Kaikille ei ole kelvannut Jeesuksen
opetus lähimmäisistä myös kauempaa. Nyt Ukrainasta tulleitten
auttaminen on hyväksytty aivan eri tavoin ja seurakunta ensimmäisten joukossa ollut auttamassa ja kohtaamassa tänne tulleita
pakolaisia.
Seurakunnissa evankeliumin esillä pitäminen saa uusia
muotoja. Jos 60-luvulla kitara oli jotain uutta, tänään haitari,
ukulele tai sähkösoittimet soivat tasaveroisesti. Jopa iskelmillä on
paikkansa ihmisten elämän tuntojen tulkkeina. Erilaiset kirkkotilaisuudet ovat löytäneet paikkansa, rukoustanssikin. Samalla ollaan
myös kärkkäitä vaatimaan kirkolta enemmänkin taipumista.
Kirkossa vois soida blues tai jazz, Juice tai Katri-Helena, mutta
viihteen tai yleensäkin musiikin tulee kunnioittaa kirkon uskon sisältöä. Parhaimmillaan erilainen musiikki voi avata ihmisille jotain
tärkeää mutta voi myös muuttua banaaliksi yleisuskonnollisuudeksi ja epäselväksi henkisyydeksi. Kirkon sanoma ankkuroituu
ristin sanomaan.
Seurakuntamme juhli vappuna 100 ensimmäistä vuottaa,
Piispakin kävi kirkossa ja oli mukana juhlassa. Seurakuntamme
uskolliset vapaaehtoiset saivat Pro Diaconia -mitaleita. Parasta
oli kuitenkin lasten ja eri-ikäisten mukanaolo. Pomppulinna, kasvomaalaukset ja konsertti muun ohella kokosivat yhteen väkeä.
Tulevaisuus oli läsnä. Soppaa, simaa ja munkkeja riitti kaikille.
Koronan hellittäessä voi hengittää jo vapaammin.
Matka jatkuu ja torillekin päästään taas jumalanpalvelukseen
toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Kaikissa tapahtumissa seurakunta muistaa 100 -vuotista matkaansa. Elämme tässä ajassa ja
kysymme, minne Jumala haluaa meitä johdattaa. Tärkeää on, että
”Meitin seurakunta uskoo ja välittää” – huomennakin.
Siis hyvää kesää kaikille!

Hartaus

TEKSTI: Antti Metsämäki, kevään 2022 ylioppilas

Yksi luku loppuu – toinen alkaa
Elämä koostuu erilaisista ajanjaksoista. Elämämme polun matkat ja ajanjaksot ovat erilaisia ja eri
pituisia. Jokainen matka elämässämme vaikutttaa
myös tulevaisuuteen. Valinnat, jotka teemme,
tuovat meille kokemusta. Toisinaan saavutamme
matkoillamme konkreettisia asioita, kuten pääomaa tai ystäviä, mutta useimmiten palaamme
matkoiltamme mukanamme kourallinen kokemuksia. Elämänvaiheesta toiseen siirryttäessä menneet kokemukset ja opit kantavat.

Myös opetuslapset kokivat epävarmuutta uuden
luvun alkaessa Jeesuksen taivaaseen astumisen
jälkeen. Saatuaan lähetyskäskyn ja koettuaan
helatorstain ja helluntain tapahtumat opetuslapset olivat aivan omillaan tehtävänsä kanssa.
Jeesuksen opit toimivat mallina, mutta käytännön
toteuttamisesta olivat vastuussa itse opetuslapset.
Usko Jeesuksen opetuksiin, Jumalaan ja omaan
selvyitymiseen johdatteli opetuslapset rakentamaan Kristuksen kirkko, joka on yhä olemassa.

Lukion päättyminen merkitsee minulle yhden
merkittävän luvun loppua, suurinta muutosta tähänastisessa elämässä. Elämä lapsuuden kodissa,
vanhempien hoivissa päättyy ja vastuu itsestäni
ja selviytymisestäni siirtyy ensimmäistä kertaa
minulle itselleni. Omilleni muuttaminen on hyppy
turvalliselta alustalta tuntemattomaan maailmaan.
Se vaatii kaikkien keräämieni kokemusten ja
viisauksien ammentamista pohjia myöten. Vaikka
olisi hyvin valmistautunut uuteen ja tulevaan, silti
olo on epävarma.

Siksi minäkin luotan. Uskallan hypätä uuteen
elämänvaiheeseen ja luottaa: minä pärjään!

KESÄ MUSIIKKITAPAHTUMAT
Ke 1.6. klo 12.30
To 2.6. klo 18
Ti 7.6.
klo 18
Ke 8.6. klo 18
To 9.6. klo 12
Ke 15.6. klo 13
To 16.6. klo 12
To 23.6. klo 12
La 25.6. klo 12
La 25.6. klo 16
To 30.6. klo 12
To 7.7. klo 12
		
To 14.7. klo 12
To 21.7. klo 12
To 28.7. klo 12
To 4.8. klo 12
To 11.8. klo 12
Su 14.8. klo 16
La 17.9. klo 18

Suvivirsi sairaalalla
Katso taivaan lintuja -konsertti Forssan kirkossa, kanttorit
Ukulele kesälaulut Koijärven lintutornin kodassa, sateella Koijärven kirkossa
Ukulele kesälaulut Forssan kirkon pihalla
Urkuvartti Forssan kirkossa, Tsaikovskia
Mielekäs kesälaulut kirkon pihalla
Urkuvartti Forssan kirkossa, lauantain toivotut
Urkuvartti Forssan kirkossa, Suvivirsi & J. S. Bach
Kansanlaulukirkko ja suvivirsi Forssan kirkon pihalla
Kansanlaulukirkko ja suvivirsi Koijärven kirkon pihalla
Urkuvartti Forssan kirkossa, Suomalaisia sävellyksiä
Urkuvartti Forssan kirkossa,
Trumpettisoolosta kehtolauluun
Urkuvartti Forssan kirkossa, lauantain toivotut
Urkuvartti Forssan kirkossa, rukouksia uruilla
Urkuvartti Forssan kirkossa, komeasti Italiasta
Urkuvartti Forssan kirkossa, lauantain toivotut
Urkuvartti Forssan kirkossa, Sibelius ja Merikanto
Virsijazz kirkon pihalla
Ystävyyskonsertti, Piret Aidulo, urut

SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA KOIJÄRVELLÄ
ti 7.6.
su 12.6.
to 16.6.
la 25.6.
su 26.6.
ti 5.7.
ke 6.7.
su 17.7
ke 20.7.
su 31.7.
to 4.8.
su 7.8.
ke 10.8
su 14.8.
su 28.8.

klo 18
klo 13
klo 18
klo 16
klo 13
klo 13
klo 13
klo 13
klo 18
klo 13
klo 17
klo 13
klo 18
klo 14
klo 13

Kesälaulut Koijärven lintutornilla
Messu
Kesäseurat. Menostentie 342 Eerola
Juhannuspäivä Kansanlaulukirkko
Matkun Jumalanpalvelus
Kesäkahvit Matkun kylätalo
Kesäkahvit Koijärven seurakuntatalo
Messu
Kesäseurat Uumenankulmantie 71 Uusi-Heikkilä
Messu
Ristin maalaustalkoot Koijärven kirkolla
Messu ja kouluun lähtevien siunaus
Kesäseurat Hillonkulmantie 230 Kuusniemi
Koijärven hautausmaakierros
Messu

V I R S I JA Z Z

su 14.8. klo 16

Forssan kirkon edessä
J. Kähkönen & yhtye
Erkki Liikanen, Outi Aro-Heinilä
Sateella kirkossa
Tule nauttimaan jazz-virsistä!

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 kuvat: Markku Manni
Sivunvalmistus/paino:
PunaMusta, Forssa
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UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ
HEIDI HEIKKINEN

VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJA

Heidi Heikkinen aloittaa 1.6. Forssan
seurakunnassa varhaiskasvatuksen
ohjaajana. Heidi asustelee Urjalassa ja
on koulutukseltaan sosionomi-diakoni.
Uuden työn myötä, edessä on paljon
uuden oppimista. Heidillä on vahva usko siihen, että haasteet lisäävät hyvällä
tavalla motivaatiota, antavat intoa ja
tarmoa uuden tehtävän hoitamiseen.
Kaikenlainen yhdessä tekeminen ja leirityö inspiroivat mukavasti. Kohtaamiset
ovat Heidille mieluisia työtehtäviä.
Vapaa-aika kuluu äänikirjoja kuunnellen, ulkoillen, elämästä ja lähimmäisistä
iloiten.

Ajattelen, että aikuisten pohtiessa tärkeitä asioita; Kuten ihmetellessä itselle
vieraita termejä on viisasta kysyä lapsilta apua pulmien ratkaisuun ja sanan
selityksiin.
Saamaani sananselitystehtävään
pyysinkin apua kummityttäreni ala
kouluikäisiltä lapsilta Leolta ja Sampolta. He auttoivat mielellään avaamalla
minulle ja teille seuraavat käsitteet:
Holjaa on hevosen siistimistä ja
putsaamista harjalla.
Kesseli tarkoittaa huonoa.
Sirosäkki: tarkoittaa hentoa, pientä
vauvaa tai muuta pientä pussukkaa.

WILMA YLI-HAKULA

KESÄTYÖNTEKIJÄ

Kuka olet ja mitä teet
Olen Wilma Yli-Hakula. Opiskelen
tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa
sosiaalityötä. Olen neljän edellisen
vuoden aikana ollut kuitenkin Forssassa
muutaman vuoden lapsityöntekijänä
sekä kesälomat heilunut myös mukana
ripareilla, varkkaleireillä, nuortenilloissa
ja kesäperhekerhoissa.

Mikä on
a) holjaa
Siis mulle tulee tästä mieleen, että
kävellään holjasti? Eli varmaan jotenkin
löysästi :D

TUULA SIREN

b) kesseli
Oon kuullut ihmisten kutsuvan toisia ihmisiä kesseleiksi. Kai mulla on itellä joku
haju, että millaisia ihmisiä nää kesselit
tyypit on.
c) sirosäkki
Ööö. Säkki, joka on siro? Varmaan täynnä jotain tiettyä tavaraa, mutta mitä tää
siro on. Sitä en tiiä.

Mitä muuta haluat sanoa?
Niin kivaa tulla taas kesäksi Forssaan.
Moikataan, kun tavataan!

KESÄTYÖNTEKIJÄ
Kuka olet ja mitä teet

Mikä on

Olen kirkon nuorisotyönohjaaja -opiskelija Tuula ja tulen kesällä tekemään
ainakin pari rippikoulua, nuorteniltoja,
nuorten peli- ja saunailtoja ja 7.luokkien
leirikoulupäiviä.

a) holjaa: rentoutumista työurakan
jälkeen
b) kesseli: tyyppi, joka ehtii kaikkialle,
muttei kuitenkaan minnekkään.
c) sirosäkki: suolasirotin

Mitä muuta haluat sanoa?
Kesällä nähdään!

KIRKKO-OPPAAT KESÄLLÄ 2022

Perheneuvojan
pohdintoja
Tässä kirjoitussarjassa perheneuvojat
pohtivat parisuhdetta, ihmisenä
kasvamista ja muita elämän
ihmeellisyyksiä.
TEKSTI: Tuukka Hämäläinen

KUN (SISÄISEN) MAAILMAN RAUHA JÄRKKYY
Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on jo kohta kaksi kuukautta. Sotaa
koskeva taukoamaton uutisvirta sekä maahamme paenneet naiset ja
lapset tuovat sodan inhimilliset kärsimykset jokapäiväiseen elämäämme.
Miten kriisi vaikuttaa meihin, jotka kohtaamme sodan seurauksia välillisesti? Miten osaisimme säilyttää yhtäältä herkkyytemme myötätuntoon
ja toisaalta pitää tarpeellista välimatkaa sotaan, jotta se ei menisi liikaa
”ihon alle”? Entä miten tuemme lapsia parhaiten kriisin kohtaamisessa?

Tee suunnitelma median seuraamiseen
Millaisia vaikutuksia uutisten seuraamisella on arjen toimintakykyysi?
Häiritseekö seuraaminen asioihin keskittymistä, perhe-elämää tai muita
ihmissuhteita? Vaikka haluaisitkin seurata uutisia päivittäin, voit suunnitella itsellesi tietyn päivittäisen ajankohdan, jolloin käyt uutisia läpi.
Mikäli tämä on vaikeaa, voit ajatella, että näiden aikojen ulkopuolella
sinulla on lupa keskittyä myös muihin asioihin.

Arkirutiineista helpotusta
Ahdistusta ja huolta voi helpottaa noudattamalla tavallisia arkirutiineja.
Myös säännölliset rytmit nukkumisessa ja syömisessä sekä liikunta ja
mielekkääseen tekemisiin keskittyminen parantavat mielialaa.

Opettele sietämään epävarmuutta
Ahdistus on luonnollinen reaktio perusturvallisuuden rakenteita horjuttavassa kriisissä. Ahdistus voi herätä siitä kokemuksesta, ettei voi lainkaan vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Kouristuksen omainen varmuuden
etsiminen lisää murehtimista ja vie energiaa. Epävarmuuden sietäminen
on monelle meistä vaikeaa, mutta sen opetteleminen on mahdollista.

Auttaminen suojaa toivottomuudelta
On rohkaisevaa huomata, kuinka kriisit herättävät ihmisissä auttamisen
halun. Auttaminen on tehokas keino käsitellä kriisin herättämiä epävarmuuden ja pelon tunteita. Auttaminen vahvistaa kokemusta siitä, että
asioihin voi vaikuttaa. Se monesti myös lisää yhteisöllisyyden tunnetta.
Kriisi on osoittanut, että ihmiset löytävät luovia keinoja tukea kärsiviä.
Rukoileminen yhdessä tai yksin kuuluu myös auttamisen repertuaariin.

Vahvista lapsen turvallisuutta
Suojele lasta liialta sotauutisilta. Suunnittele kodin arkeen uutisvapaita
tiloja, missä lapset ovat läsnä. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä
enemmän häntä tulisi suojella kriisiuutisilta. Lapsi kaipaa turvallisia tilanteita kertoa omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan. On tavallista, että
lapsen pelot herättävät aikuisessa voimakkaita tunnereaktioita. Mikäli
lapsi avaa keskustelun ja tunnet itse olevasi voimakkaasti ahdistunut,
voit pyytää toista aikuista lapsen tueksi, jotta lapsi voi ilmaista tunteitaan
hyväksyvässä ilmapiirissä.

uskottu
toivottu
rakastettu
# S E U R A K U N TAVA A L IT

OSKARI LEHTINEN

METTE ASP

Vaalien tärkeitä päivämääriä:

Kuka olet ja mitä teet

Kuka olet ja mitä teet

Olen Oskari Lehtinen ja toimin tämän kesän
aikana toisena kirkon oppaana.

Mette Asp, 18 v, lukiolainen. Kesällä kirkkooppaana. Harrastuksina lukeminen ja päiväunet!

Mikä on

Mikä on

a) holjaa
holjaa on joku hauska tai outo asia

a) holjaa = hauskaa
b) kesseli = hassu epäonnistuja
c) sirosäkki = säkki mikä on säpö (sisältä tai
ulkoo) <3

Ehdokas
• On seurakunnan jäsen 15.9.2022
• Täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä
• Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022 klo 16

Mitä muuta haluat sanoa?

•
•
•
•

b) kesseli
joku on kesseli, kun se ei toimi
c) sirosäkki
sirosäkki kuulostaa joltain pieneltä pussilta.
Oikeasti ei mitään hajua.

Mitä muuta haluat sanoa?
Haluan sanoa, että tulkaa kaikki käymään
kirkossa kesän aikana.

Toivottavasti jokaisen kesästä tulee hyvä!
Muistetaan rentoutua ja syödä paljon jäätelöä!

Vaalilautakunta
• Kirkkovaltuusto/seurakuntaneuvosto valitsee
viimeistään 31.5.2022
• Ensimmäinen kokous viimeistään 1.8.2022

Äänestäjä
On seurakunnan jäsen viimeistään 15.8.2022
Täyttää 16 vuotta viimeistään vaalipäivänä
Ennakkoäänestysaika on 8.–12.11.2022
Vaalipäivä on 20.11.2022

info.seurakuntavaalit.fi
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Pro Diaconia:

DIAKONIA VISA

Juhlavuosi jatkuu

1. Diakonia tarkoittaa…
a. diaprojektorin korjaamista
b. palvelua ja auttamista
c. vanhan hevosen hoitoa

TEKSTI: Anni Lautaporras KUVA: Markku Manni

Sillä särkynyt etsii elämän tieltä rinnalla kulkijaa ja
eksynyt löytää kotiinsa sieltä, missä joku rakastaa.
Se on sydänten kieltä ja käsien teologiaa.

2. Yhteisvastuu-keräyksen logossa on…
a. ristissä olevat kädet
b. sydän ja risti
c. sydän

Pekka Simojoki

3. Diakoniatyö auttaa niitä…
a. joilla on rahaa maksaa palvelusta
b. joita muut eivät auta ja joiden hätä on suurin
c). jotka ovat kristittyjä ja tarvitsevat apua
4. Diakonissan työasuun kuului 1900-luvun alussa…
a. hilkka
b. kipa
c. huuva
5. Ensimmäinen kirkon diakonissan tehtävään vihitty oli nimeltään
a. Matilda Hoffman
b. Katarina Fällström
c. Anni Lautaporras
6. Diakoniatyötä tehdään, koska…
a. ei ole parempaakaan tekemistä
b. piispat ovat määränneet niin
c. Jeesuksen esimerkki ja rakkauden kaksoiskäsky kannustavat siihen
7. Minä vuonna Forssan seurakuntaan palkattiin ensimmäinen
seurakuntasisar Aili Laitinen.
a. 1936
b. 1948
c. 1957

Pro Diaconia -mitalin saivat Liisa Ahtola, Sisko Hakamäki, Marja-Terttu Honkasalo,
Helka Ketola, Anneli Stenfors ja Marjatta Virtanen.

Sisko Hakamäki ja Liisa Ahtola. Kanttorimme Tiina-Maria Kauppi esitti mitalien jaon
ja piispan puheenvuoron jälkeen
Pekka Simojoen laulun Käsien
teologiaa. Tämä kappale on tehty
diakonian juhlavuoden kunniaksi
ja sen sanat ja sävelet kirkastivat
omalta osaltaan juhlahetken ja vapaaehtoistyön arvoa ja merkitystä.
Usein diakoniatyö on hiljaista
ja pitkäjänteistä puurtamista arjen keskellä. Juhlavuoden kun-

niaksi nostamme esiin eri puolia
diakoniatyöstä. Vapaaehtoisten
tekemä työ on mittaamattoman
arvokasta. Tässä juhlassa saimme kiittää jo tehdystä työstä ja
samalla kutsua ja kannustaa koko seurakuntaa jatkamaan lähimmäisenrakkauden toteuttamista.
Tapoja toimia on yhtä paljon
kuin toimijoita. Seurakunnassa
jokaiselle löytyy oma paikka ja
tehtävä.

9. Ystävän kammarin toiminta alkoi Forssassa
a. 1990
b. 1994
c. 1992
10. Diakoniaan ohjaava kehoitus Raamatussa on
”Kaikki mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille”
tunnetaan nimellä
a. Hopeinen käsky
b. Kultainen sääntö
c. Kaksiteräinen miekka
Oikeat vastaukset: b,b,b,a,a,c,b,c,b,b.

D

iakoniatyön 150-vuotis
juhl avuoden yksi mer
kittävä hetki koettiin
vappuna, kun seurakunnan
100-vuotisjuhlassa piispa Matti
Repo ojensi seurakuntamme ansioituneille vapaaehtoisille Pro
Diaconia-mitalit. Mitali on arvokas huomionosoitus ja sen jakamiselle oli nyt oivalliset puitteet.
Mitalin saivat Marjatta Virtanen, Anneli Stenfors, Helka Ketola, Marja-Terttu Honkasalo,

8. Kirkon diakonian juhlavuoden 2022 logossa on kuvattuna
a. sydämiä ristin muodossa
b. kyyhkysiä ristin muodossa
c. kämmeniä ristin muodossa

Hautausmaalla virtuaalisesti

Kuva: Miia Nuutila

toa kännykkäsovelluksen kanssa.
Sovellus on toteutettu yhteistyössä Dowebin, Forssan ammatti-instituutin, Kulttuuri-Axelin ja
seurakunnan kanssa. Hautausmaata ovat esittelemässä myös
näyttelijä Miia Nuutila ja kotiseutuneuvos Pentti Kaunisto.
Vierailija voi sovelluksen avulla
tutustua haluamiinsa kohteisiin.
Miia Nuutila kertoo

Kun minua pyydettiin esittelemään Forssan ja Koijärven
hautausmaita, ajatus tuntui heti luonnolliselta. Suhteeni hautausmaahan on hyvin lämmin
ja muistoja herättävä. Jo pienenä tyttönä kävimme usein isäni
vanhempien haudoilla Humppilassa. Isälle hautausmaa on aina
ollut todella tärkeä paikka hiljentyä muistelemaan omia vanhempiaan ja hän on aina pitänyt
haudat kauniina viemällä sinne
vuodenaikoihin sopivia kukkia.
Isän kanssa olemme käyneet yhdessä kastelemassa niitä monina
kesinä. Jouluisin ja juhlapyhinä
olemme vieneet haudoille kynttilät koko perheen voimin.
Kävelen muinakin aikoina mielelläni hautausmaalla ja katselen

hautoja. Minua liikuttavat erityisesti lasten- ja nuorena poisnukkuneiden hautakivet. Kun lapseni
olivat syntyneet, kuljin hautausmaalla etsimässä nimiä joista pidin ja joita olisin saattanut
harkita antaa lapsilleni. Lopulta
nimet kuitenkin tulivat muualta,
osin edesmenneiltä sukulaisilta.
Tänä päivänä kun maailmantilanne on muuttunut ja sota on tullut
hyvin lähelle, on suhteeni sankarihautoihin muuttunut. Kävin
taannoin isäni kanssa sankarihaudoilla ja ajattelin paljon syvemmin niitä nuoria miehiä, jotka
olivat menehtyneet taisteluissa
enkä voinut välttyä ajattelemasta että omat lapseni ja monet tutut nuoret ovat nyt samanikäisiä
kuin nämä. Se on todella sydämeenkäypää.
Hautausmaa on tärkeä paikka
saada rauhoittua ja lohduttautua
edesmenneiden rakkaiden luona.
Minusta on hienoa että on ajateltu niin laajasti että on omat alueensa myös muualle haudatuille
sekä yleisesti muistomerkit esimerkiksi lapsensa menettäneille tai heille, jotka eivät koskaan
ole lasta saaneet toiveestaan huolimatta.

Kuva: Esa Löytömäki

H

autausmaat ovat paikkakunnan kulttuuria ja
historiaa parhaimmillaan. Siellä ovat muistomerkit ja
tunnettujen henkilöiden haudat.
Siellä on myös arkkitehtuuria ja
kauneutta. Siellä on kukkaloistoa kesällä ja linnunlaulua. Siellä on myös mahdollista muistella
ja saada lohdutusta.
Forssan ja Koijärven hautausmailla on kesästä alkaen mahdollista Qr-koodien avulla päästä
tutustumaan muistomerkkeihin ja
paikallisten merkkihenkilöiden
hautoihin. Hautausmaille tulee
opastaulut, joiden kautta saa tie-

TEKSTI: Esa Löytömäki
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Näkymätöntä työtä
TEKSTI: Outi Aro-Heinilä KUVAT: Outi Aro-Heinilä ja Tanja Härmä

Kirkkokuoro valmiina messuun.

Suntio Virpi Ryhtä asettelee kukkia krusifiksin juurelle.
Monenlaisia vapaaehtoistehtäviä löytyy – mitähän tässä
tapahtuu.

Työ tuli tehtyä

Jouluruoat valmiina kasseissa.

Herran ristin kantajiksi meidät kaikki kutsuttiin.

Pääsiäisnäytelmän ohjaaja ja näyttelijät kumartavat kiitokseksi.

Seurakunnassa tehdään todella
paljon sellaista työtä, joka huomataan yleensä vasta silloin, kun
jotain on pielessä tai puuttuu. Tähän työhön kuuluu tietysti viraston tehtävät, hautausmaan hoito,
kiinteistönhoito ja -huolto, keittiöhommat ja kaikenlainen suunnittelu ja valmistelu. Joskus työ
on kokonaan huomaamatonta
suurelle yleisölle, esimerkiksi
palvelevan puhelimen työ. Toisinaan työn valmistelu on näkymätöntä, mutta lopputuloksista
saadaan nauttia yhdessä vaikkapa
silloin, kun katsellaan striimattua jumalanpalvelusta, kuunnellaan musiikkiryhmiä, juodaan
pullakahvit, jaetaan joulukassit tai osallistutaan ehtoolliselle.
Seurakunnan työntekijät tekevät
näitä näkymättömiä, mutta aivan
välttämättömiä valmistelutöitä
yhdessä monien vapaaehtoisten
kanssa. Vapaaehtoisten työpanos
on todella merkittävä. Heitä saadaan kiittää kunnolla ja paljosta.

Palava pensas gospelkuoro esiintyy Valon ja musiikin illassa.

Torijumalanpalveluksessa tarvitaan paljon vapaaehtoisia ja lisäksi vahvaa traktoria peräkärryineen.

Mietittävää

Keksitkö itse lisää näkymättömiä töitä? Oletko mukana näissä
tehtävissä? Voisitko itse osallistua johonkin työhön vapaaehtoisena? Seurakunnan työntekijöille
voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi.

Kirkkoväärti kiinnittää virsitauluun numeroita.
Keittiöhommia ja ruokaa isolle joukolle.

Ukulelensoittajat valmiina messuun.

Oskari Lehtinen striimaamassa
Koijärven kirkossa.

Koijärven kanteleryhmän harjoitus.

6

Forssan ev.-lut. seurakunnan tiedotuslehti 2/2022

Työharjoittelussa päiväkerhossa
TEKSTI: Adanne Nwose 15v.

O

lin seurakunnan päiväkerhossa työelämään tutumassa viikon verran.
Kokemus oli erittäin mielenkiintoinen. Oli hauskaa huomata,
miten eri ikäryhmät reagoivat samoihin leikkeihin, askarteluihin
ja sääntöihin eri tavalla. Työskentelin pienten (2–3 v.) ja isojen
ryhmässä (noin 4–5 v.). Koska
molemmat ryhmät olivat pieniä,
tutustuin lapsiin nopeammin.
Lapset vaikuttivat todella suloisilta, oli hauska seurata heidän
leikkejään.
Yhdessä ryhmässä oli noin viisi lasta, toisin kuin esimerkiksi
suurissa päiväkoti ryhmissä. Sen
ansiosta ohjaajat pystyivät oppimaan lapsista enemmän.
Itse en ole käynyt seurakunnan
päiväkerhossa vaan päiväkodissa. Seuratessani erillaisia askarteluja ja toimintoja mietin, että
olisin rakastanut niitä viisivuotiaana. Suosittelisin päiväkerhoa
niille perheille, joissa vanhempi
on kotona lasten kanssa. Päiväkerho tuo rytmitystä päiviin.
Tietyllä tavalla voisin kuvitella
olevani päiväkerhossa töissä, sillä pidän paljon lapsista ja ”pomoni” saivat työn näyttämään niin
helpolta. Toisaalta työ vaikuttaa
henkisesti aika rankalta, koska
pitää aina olla iloinen ja innokas.

Meitin
seurakunta 100 -muki
TEKSTI: Outi Aro-Heinilä, Iizan sihteerinä toimi Makreeta Tuomola-Nyström

Juhlamuki

Askartelu kiinnosti neljä- ja viisivuotiaita päiväkerholaisia.

Suunnittelun vaiheita

Päiväkerholaiset tykkäsivät
luukkukirjoista.

8-luokkalainen Adanne teki
pääsiäisaskarteluja lasten
kanssa.

Miestä väkevämpää
Vorssassa

K

okoonnuimme ensimmäistä kertaa aamiaiselle Miestä väkevämmän
asian ympärille Vorssan Vapriikissa torstaina 31.3. Runsaan
ja edullisen aamupalan jälkeen
saimme kuunnella kauppatieteiden tohtori ja teologian maisteri
Asko Kinnusen alustusta otsikolla ”Mies isänä, puolisona ja
johtajana.” Kun olimme selvittäneet alkuvaiheen av-laitteisiin
liittyneiden tekniset ongelmat,
saimme kuunnella ajatuksia herättävän alustuksen näistä miehen eri rooleista. Lopuksi vielä

Viime vuonna joulun alla keksittiin Forssan seurakunnan
100-vuotisjuhlatoimikunnan idea
riihessä ajatus juhlavuoden mukista. Olisi hienoa, että Forssan
seurakunnan 100-vuotista historiaa ja tehtävää (meitin seurakunta uskoo ja välittää) voisi ajatella
vaikkapa aamukahvilla. Silloin
seurakunta olisi mukin kautta ihan
tosi lähellä mukana arjessa.

keskustelimme Suomen Raamattuopiston aluetyöntekijän Kari
Kuusisen johdolla.
Miesten aamukahveilla 29.4.
Aiheena oli Jumala ja yritystoiminta, josta alusti Jari Haarnio,
Haarnio oystä. Hän haastoi miehiä olemaan läsnä ja antamaan
aikaa rukoukselle ja läsnäololle.
Paikalla aamukahvilla oli myös
Esa Asikainen. Millaista oli?
– Tykkäsin kovasti, olen myös
seurannut yritysmaailmaa läheltä ja oli raikasta kuulla läsnäolon
ja levon merkityksestä. Helposti
itsekin on tuloskeskeinen, ja oli

hyvä kuulla, kuinka lopulta ratkaisevaa on suhde taivaalliseen
työnantajaan, Jeesukseen. Tilaisuus ravitsi myös omaa sisintä.
Millaisia terveisiä lähettäisit
lukijalle, joka pohtii, kannattaako lähteä?
– Ehdottomasti kannattaa. Virkistävää on huomata, että vaikka
miehet tulevat erilaisista taustoista ja lähtökohdista, niin ihmisenä
ja miehenä olemisen kysymykset
ovat samanlaisia. Varmasti virvoittaa mieltä, huomaa kun tulee
miehiä eri taustoista ja lähtökohdista, niin ihmisenä ja miehenä
olemisen kysymykset ovat samanlaisia.
Seuraavan kerran kokoonnumme Forssan lähetyslentotapahtuman yhteydessä pe 27.5. klo
7.30. ”Lento elämään.” Alustajana Suomen Lähetyslentäjät ry:n
toiminnanjohtaja, liikennelentäjä Janne Ropponen. Kokoonnumme myös kesä-, heinä- ja
elokuussa. Yhteistyössä Forssan
seurakunta ja Suomen Raamattuopisto.
TERVETULOA!
Kari, Eikka, Erkki ja Asko

Mukin suunnittelijoiksi pyydettiin
Forssan kuvataidekoulun oppilaita. Kuvataidekoulun johtajaopettaja, Teija Lauronen, innostui
ajatuksesta, ja esitteli sen muille
opettajille. Suunnittelun pohjaksi annettiin ohjeita, että muki olisi
värikäs ja siitä tulisi iloinen mieli, seurakunnan 100-vuotinen historia voisi tulla jotenkin esille tai
kuva voisi kertoa siitä, mitä seurakunta on juuri nyt.
Useampi kuvataidekoulun ryhmä opettajiensa johdolla tarttui
tehtävään. Erilaiset mukikuvat
ovat nyt nähtävillä seurakuntatalon aulassa. Monien haasteellisten ja hikisten vaiheiden jälkeen
kirkkoneuvosto valitsi mukin kuvaksi Iiza Tuomolan piirroksen.
Lopulliseen kuvaan lisättiin vielä
taustaväri ja kirkonrotta. Siitä tuli
iloinen ja värikäs muki

🙂

Iizan haastattelu

Tätä juttua varten oli tarkoitus käydä kuvataidekoululla ja
haastatella Iizaa ja muita suunnitteluun osallistuneita lapsia.

Harmillista on, että Iiza tulikin kipeäksi. Onnellista on, että
haastattelu pystyttiin tekemään
sähköpostilla.
Kuka olet ja
minkä ikäinen olet?

-Iiza Tuomola, 7-vuotta
Muistatko mitä ajattelit,
kun suunnittelit kuvaa?

– Mä ajattelin piirtää kirkon ja
meidän perheen siihen viereen.
Ovatko piirroksesi ihmiset
omaa perhettäsi?

– Oma perhe. Meillä on äiti ja
isi ja kolme lasta Luumukujalla
Forssassa.
Mikä on mukavinta
piirtämisessä tai
maalaamisessa?

– Sillätavoin kuvia piirtämällä
voin ilostuttaa ihmisiä.
Mitä piirrät mieluiten?

– Ihmisiä, äitiä ja perhettä.
Kun saat mukin käteesi,
mitä aiot juoda siitä?

– Limua tai mehua. Odotan, että
saan oman mukin. Kiva.
Mistä mukia saa?

Mukia jaetaan vapaaehtoisille ja
yhteistyökumppaneille seurakunnan lahjana ensi syksynä. Pieni erä
mukeja tulee myös seurakuntatoimistoon myyntiin 18 € hintaan.
PS. Ja Iizakin on onneksi jo parantunut.
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Sisällöstä

KIRKONROTAN PALSTA
MOIKKA TAAS KAIKILLE.
Ja ihan ensimmäiseksi mä haluan
toivottaa oikein isosti onnea tälle
mun 100-vuotiaalle seurakunnalle.
Ette usko mikä hulina täällä on ollu,
kun ihan joka ikinen työntekijä on jo
jonkin aikaa puuhaillut näitä synttäreitä ja jokunen on puhunut myös
vapusta. Eli juhlittiin kahta isoa asiaa yhdellä kertaa. Ne ovat istuneet
monta palaveria näiden kahden asian äärellä ja silti tuli muka kiire.
Ja muuten… hyppäsin melkein
kattoon kun törmäsin yhtenä iltana kirkossa semmoiseen tosi isoon
taulun tapaiseen julisteeseen, ja siinä oli iso kuva isosta rotasta !!! Sit
mä tajusin et se olikin mun kuva ja
sillä mainostettiin tätä 100-vuotiasta seurakuntaa. Juu-u, mun kuvalla.!! Sit tuli mieleen Outin urkusatu,
jossa kerrottiin, et se oli meidän
suku, joka täällä ihan ensiksi juoksenteli ja jätti kuulemma pieniä tassunjälkiä sementtiin… ja siks mun
kuva edustaa nyt komeasti tätä seurakuntaa siinä isossa taulussa. Paas
poiketen kirkkoon niin näät sen ihan
ite, ja taitaa niitä olla seuriksellakin.
Ja ne synttäri-bileet olikin hienot,
vaikkakin ne oli myös vappujuhlat
samalla. Mä sain tavata paljon lapsia ja sain hyppiä pomppulinnassa
ja pääsin fanikuvaan Siinan kanssa.
Tais päästä aika moni muukin. Ja
munkkeja sain syödä useammankin. Hattaraa oli korvissakin. Ja miten hienoja muotokuvia minusta
olikaan eskareiden käsin tehty.
Näin muuten seurakunnan pupuakin joissain pääsiäiskirkoissa. Oli
vihdoinkin jättänyt Koijärven taakseen ja palannut tänne isoon kaupunkiin. Mä luulin et sil oli mua
ikävä, mut ei kuulemma ollu. Se
oli vaan kuullu et meille on tulossa

Lasten suosikki (oma suosikkini), Kirkonrotta seikkailee
kirjassa useammalla sivulla.
Useimmiten hän toivottaa kirkkoon tulijat tervetulleiksi. Kirkonrotan kaverit, Pupu ja Nalle,
ovat myös päässeet kirjaan. Heidät löytää soittelemasta eri soittimia lasten kanssa.
Värityskirjaan on koottu kuvia
myös seurakunnan toiminnasta.
Musiikki on monessa mukana,
joten soittokuvia on useita. Lattialla istuvat nuoret ovat rippikoulussa. Äiti ja vauva leikkivät
ja laulavat perhekerhossa. Poika soittaa harmonikkaa juhlassa.
Costello soittaa kitaraa kirkossa.
Seurakunnan toimintaan kuuluu
myös kaste, päiväkerho, ehtoollinen, pääsiäisnäytelmä ja kirkon
ympärijuoksu.
Forssan hautausm aalta on
sank arihautojen luona olevan
patsaan kuva. Matkun rukous-

Kuva: Esa
Löytömäki
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Olet ehkä jo pidellyt käsissäsi
Meitin seurakunnan värityskirjaa. Olen suunnitellut värityskirjan palvelemaan kaiken ikäisiä
värittäjiä. Kuvat on piirretty valokuvista. Kirjassa on kuvia pääasiassa lapsiperheiden toiminnasta,
sillä lasten kuvista löytyy vauhtia ja iloisia ilmeitä. Sisällöstä on
neuvoteltu Esa Löytömäen kanssa, sillä tärkeitä juttuja oli rajattava pois tilan puutteen takia.
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huoneen taulu Jeesuksesta on
päässyt mukaan, sillä Jeesus
katsoo kuvasta ihanan lempein
silmin värittäjäänsä. Voit suunnitella oman mielesi mukaisen
julkisivumaalauksen Koijärven
kirkolle. Valkoiseksi sitä ei kannata värittää.
Ohjeita

Sivulla 12 on kuva Forssan kirkon saarnatuolin pakotetuista kuvista. Kuvasta on tahallaan
jätetty mietelause pois. Tarkoituksena on, että kirjoitat tyhjiin kohtiin oman voimalauseesi.
Kirjan takakannen tervehdyksessä Esa toteaa: ”Tämän kirjan
kuvista voit värittää oman seurakuntasi.”
Muista siis, että voit värittää
kaiken omilla mieliväreilläsi ja
suunnitella omat kattomaalaukset, ruusuikkunat ja lasimaa
laukset!
Terveisin, Outi
OHJE: Mari Vehmas

Keväinen herukanlehtijuoma

5 l mustaherukan lehtiä
5 l vettä
2 sitruunaa tai limeä puristettuna
25 g sitruunahappoa
500 g sokeria (tai oman maun mukaan)

Huuhtele mustaherukan lehdet huolellisesti ja laita ne puhtaaseen isoon astiaan. Purista sitrusmehut joukkoon ja lisää sitruunahappo. Kaada kiehuva vesi päälle. Peitä astia kannella ja anna
juoman tekeytyä 12 tuntia huoneen lämmössä.
Siivilöi tekeytynyt juoma ja liuota sokeri pieneen osaan kuumennettua juomaa ja sekoita koko määrän joukkoon. Jäähdytä jääkaapissa tai pakasta myöhempää käyttöä varten. Saat
juomasta ihanan kuohujuoman lisäämällä sitruunakivennäisvettä
juuri ennen tarjoilua.
Juomaan saa uusia vivahteita laittamalla lehtien lisäksi, esimerkiksi ½ litraa raparperia tai muutaman siivun tuoretta inkivääriä. Sokerin voi korvata osittain tai kokonaan hunajalla, jolloin
juomaan tulee hieman uudenlainen maku.

seurakuntaa jokin ympäristösertifikaatti... ??? ai niinku mikä ?? Pupu
kertoi, ettei saa kuulemma enää sekoittaa roskia miten sattuu, vaan ne
pitää jotenkin hienosti lajitella. Oli
kuulemma ollu kurkkimassa jossain
palaverissa, kun noille ihmistyöntekijöille oli opetettu roskien lajittelua,
eikä ne ollu oikeen osanneet. Mut
nyt ne kai si osaa. Pupu kertoi myös
et se oli kuullu, et sen ihme-sertifikaatin takia meillä aletaan eri tilaisuuksissa suosimaan kasvisruokaa
lihan sijasta ja se oli ihan onnessaan

kun saa ny kuulemma paljon porkkanajämiä emänniltä. Pupu mainitsi siinä sit ihan ohimennen, et mun
juustoannosta pienennetään, koska
juusto ei oo kuulemma kasvis. Morjens si vaan!! Mä lähden tästä ny
kiireen vilkkaa emäntien kaa juttusille asiasta, sillä ei tää juttu nyt kyl
niin mee.
Nähdään ja vilkutellaan kirkossa
ja kylillä.
t. Kirkonrotta
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Lähetyssoppi Forssassa

DIAKONIATYÖN KESÄÄ
ELÄKELÄISTEN KESÄKIRKKO
to 16.6. klo 14 Forssan kirkossa.
ELÄKELÄISTEN KESÄPÄIVÄ
ke 10.8. klo 10–14.30
Klemelän leirikeskuksessa.
RIEMURIPPIKOULU
to 31.8. klo 10–14.30.
KUTSUTILAISUUS 50 V. sitten ripille päässeille.
DIAKONIAN VIRAN 150 V. JUHLA 1.9.
70 V. TÄYTTÄVIEN JUHLA
su 11.9. alkaen klo 10 messulla.
Kutsutilaisuus seurakuntatalolla.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen
diakoniatoimisto (ma–to klo 9–12) p. 050 370 6556.

uusien ja kauniiden käsitöiden myymälä Hämeentie 5
SIIRTYY UUSIIN TILOIHIN
vanhoissa tiloissa vielä 27.5 asti
Soppi aloittaa taas uusisssa tiloissa syyskuussa 2022
osoitteessa KARTANONKATU 16
SEURAKUNTALON YHTEYDESSÄ
Sopesta löydät laajan valikoiman sukkia, lapasia, liinoja,
mattoja, tyynyjä ja paljon muuta! Tule, katso, osta ja ihastu.
Lähetyssopen tuotto käytetään lähetystyön tukemiseen
eri lähetysjärjestöjen kautta.

SUVIVIRSI
SAIRAALALLA
ke 1.6. klo 12.30 pääovella.
Lauletaan suvivirsi
ja muutama muu
kesäinen laulu.

TERVETULOA OSTOKSILLE!

Mukana myös
sair.past. Anne ja
kanttorit Outi ja Tiina-Maria

Työ- ja
juttutupa
Tölönkodilla

TIEKIRKKO
Syksyllä on alkamassa

SURURYHMÄ LÄHEISENSÄ
MENETTÄNEILLE.

Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa
torstai-iltaisin.
Ohjaajina ovat pastori Heidi Sulkko
ja diakonissa Arja Kujala.
Jos olet kiinnostunut,
ota jo yhteys Arjaan p. 040 643 1545
arja.kujala@evl.fi

OPASTETTU
HAUTAUSMAAKIERROS
Ti 9.8. klo 18
Forssan hautausmaa
(uudelta kappelilta)

su 14.8. klo 14
Koijärven hautausmaalla
(sankarihaudoilta)

Tervetuloa!

Forssan kirkko on
kesällä avoinna
11.6.–7.8.
• ti-pe klo 10–17
• la klo 10–16
• su klo 12–17
Juhannusaattona ja
-päivän kirkko on kiinni

Tule ja tutustu!

Työtupa kokoontuu maanantaisin klo 10.00–12.30
Tölön liikekeskuksessa, Rajakatu 11.
Työtuvassa on kolmet kangaspuut sekä
muutama ompelukone ja saumuri.
Mikä parasta, maanantaisin kokoontuva Työtupa tarjoaa
mahdollisuuden sinulle tulla ja tehdä yhdessä,
samalla nauttien kahvista ja hyvästä seurasta.
Tuotteet myydään sopessa ja tuotto käytetään
lähetyksen hyväksi.

Juhannuspäivä la 25.6.
KANSANLAULUKIRKKO JA SUVIVIRSI
klo 12 Forssan kirkon edessä, kahvitarjoilu
klo 16 Koijärvi, P-alue, kahvitarjoilu
Tervetuloa!

VAPPUNA JUHLITTIIN SEURAKUNTAA
KUVAT: Markku Manni ja Esa Löytömäki

Juuri 100 vuotta tuli täyteen vappuna. Piispakin puolisonsa kanssa tuli
juhlimaan. Kaikenikäisille oli ohjelmaa.
Soppa, munkit ja sima kelpasivat hyvin. Erityisesti lapsiperheet olivat runsaasti mukana koronan hellittäessä.

Ukuleleorkesteri kirkossa.

Kirkonrotta tervehti tulijoita ilmapallojen janssa.

Siina ja Taikaradio esiintyivät.
Piispa ja kirkkoherra.

Hattarakoneella oli jonoa.

Katri, Anni, Tiina-Maria ja Jenni juhlivat mukana.

Munkkeja simaa oli tarjolla.

