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SEURAT
TOIMIVAT

PANKAIS
POIKETEN

Tänään
Vanhustenviikon jumalan-

palvelukset Forssan ja Koijär-
ven kirkossa klo 10.

Jokioisten seurakuntatalolla 
lähetyslounas klo 11.30-13.

MLL:n 90-vuotisjuhlavuo-
den kunniaksi valtakunnalli-
sen perheen viikon tapahtuma 
perhespurtti Tammelan liikun-
takeskuksella klo 15-17.

Israeljuhla Forssan työvä-
entalon musiikkisalissa klo 16. 
Mukana pastori Pekka Ruuti-
nen.

Huomenna
Pro Kenia -konsertti Feenik-

sissä klo 19. Tähtinä taivaalla 
Wilson Kirwa ja Bettina Karp-
pinen.
Kokouksia

Jokioisten valtuuston ko-
kous Tietotalon yläkerrassa 
ma klo 18.

►

►

►

►

►

►

PÄIVÄN SANA

Silloin he purkivat ka-
ton siltä kohden, missä 
Jeesus oli, ja aukon 

tehtyään laskivat siitä alas 
vuodematon, jolla halvaantu-
nut makasi. Kun Jeesus näki 
heidän uskonsa, hän sanoi 
halvaantuneelle: ”Poikani, 
sinun syntisi annetaan an-
teeksi.”

Mark. 2: 4-5

Aurinko nousee  
Forssassa tänään klo 7.53 
ja laskee klo 18.30.  
Pimeä alkaa klo 19.13 
ja päättyy klo 7.11.

Sunnuntai

10.
lokakuuta

Aleksis Kiven päivä,  
Aleksi, Aleksis

Huomenna:
Otso, Ohto

Forssan aivohalvaus- ja 
afasiakerhoilta Tyykiho-
vissa 12.10. ti klo 17.30 
alk. Musiikkia ja visai-
luja. Teatteri ’’Juurakon 

Hulda’’ Forssan Teatteritalossa 
20.10. ke klo 19.00. Kokoontumi-
nen ala-aulassa 18.30. Tervetuloa 
taas mukaan!

Lounais-Suomen syö-
päyhdistys ry, Forssan 
seudun po. Iltakerhos-
sa ti 12.10. klo 18 So-
lukossa: Naurujoogaa 

ja lyhyt rentoutus, ohjaajana psy-
kologi Irene Rajala Turusta. Terve-
tuloa!

Vapepan kokoontumi-
nen ja Hämeen Rajamail-
la kisan palautepalaveri 
Tammelan paloasemal-
la ke 20.10. klo 18.30.

Wahren-opisto

Luentosarja tähtitieteestä ja 
avaruustutkimuksesta alkaa 
ti 12.10. klo 18.30-20.00 Fors-
san yhteislyseolla, Lyseokatu 
2 (käynti sisäpihan kautta), 2. 
kerros, luokka G1. FT Jouni Nis-
kasen aiheena ”Auringon ja täh-
tien elämänkaari: synty, elämä, 
kuolema ja ylösnousemus”. Va-
paa pääsy. Tervetuloa!
Ikäihmisten luentosarjassa to 
14.10. klo 14.00-15.30 Palvelu-
keskus Tyykihovissa, Et. Puistok. 
4, sukututkimuksen opettaja 
Erkki Tiensuun aiheena ”Mitä 
on sukututkimus – ja miten sitä 
tehdään”. Luentomaksu 5 €, ak-
tiivimaksulaiset ilmaiseksi. Ter-
vetuloa!
Opisto esittää ”Muodin vuosi-
kymmenet” Forssan museolla 
marraskuussa. Onko sinulla 
kaappien kätköissä opiston vaa-
teompelupiireissä valmistettuja 
vaatteita näyttelyä varten? Vaat-
teita ja asusteita voi tuoda arki-
sin klo 9-15 kudonta-asemalle 
15.10. mennessä. Tiedustelut 
Eliisa Asikainen 050 917 3245.
Espanjaa etelässä: Kieli- ja kult-
tuurimatka Granadaan Etelä-
Espanjaan 1.-8.5.2011. Tule kuule-
maan lisää to 14.10. klo 18 Keh-
räämölle (C-rappu, 3. krs., luokka 
3004). Ulla Lehtinen.

Liputus alkaa klo 8 ja 
päättyy auringon  
laskiessa

OPISTOPALSTA

Taso: Valkoinen vyö Ruskea vyö Musta vyö

Sudoku-tehtävän 479 ratkaisu.

Täytä ristikko siten, että
jokaisella pysty- ja
 vaakarivillä
( ja paksuilla
viivoilla rajatuissa 3 x 3
laatikoissa) on jokainen
luku yhdestä yhdeksään.
Kerran ja vain kerran!
Apua Sudokun 
ratkaisuun
osoitteessa:
www.sudoku.org.uk

Tehtävä numero 480.

Sävelet soivat Kenian hyväksi
Forssan yhteislyseon Pro Kenia -konsertilla tietokoneita Afrikkaan

Aino Penttilä
FORSSAN LEHTI

FORSSA Keskuskoulun mu-
siikkiluokassa soi Tina Turne-
rin hitti. Forssan yhteislyseon 
Pro Kenia -konsertin harjoi-
tukset ovat täydessä vauh-
dissa. Lehtori Kaija Parko 
ja Juhani Kähkönen johtavat 
hyväntuulista porukkaa var-
moin ottein.

– Sen voin luvata, että tästä 
tulee hieno. Hankimme kon-
sertista saaduilla varoilla käy-
tettyjä tietokoneita kenialai-
siin yhteistyökouluihimme. 
Tämä on samalla eläkkeelle 
jäämiskonserttini, Parko ker-
too.

Pro Kenia -hyväntekeväi-
syyskonsertti järjestetään 
maanantaina Feeniksissä. 
Esiintyjäkaarti muodostuu 
paikallisista kyvyistä. Muka-
na ovat muun muassa Maria 
Tauriainen, Joonas Niemi-
nen, Sanni Grahn-Laasonen, 
Laura Toivio, Aleksis Pelli ja 
Elli Lukander.

– Lähdin mukaan Kaijan 
pyynnöstä. Minusta on hie-
no asia, että voimme auttaa 
kenialaisia kouluja konser-
tin kautta. Jo näissä harjoi-
tuksissa on hirveästi energiaa 
ja mahtava meininki, suoma-
laista musiikkia ja Tina Tur-
nerin biisejä konsertissa esit-
tävä Tauriainen sanoo.

– Harjoittelu on luova pro-
sessi, mutta kyllä tästä vielä 
hyvä tulee, Toivio lisää.

Pro Kenia -yhdistys perus-
tettiin viime vuonna Forssan 
rotaryklubin ja Sepänhaan 
rotaryklubin sekä Forssan yh-
teislyseon toimesta. Käytän-
nössä hanke alkoi kuitenkin 
jo vuonna 2007. Pro Kenian 

Musiikki yhdistää. Pro Kenia -konsertin harjoituksissa kuultu Jackson Fiven kappale ilahdutti myös Forssan yhteislyseon kenialaisvieraita.

tavoitteena on tukea kestä-
vää kehitystä sekä oppimista 
Keniassa. Konkreettinen apu 
toteutetaan tietokoneiden ja 
internet-yhteyksien viemisel-
lä Kenian maaseudulla sijait-

seviin kouluihin.

Konserttiin osallistuvat 
myös yhteislyseon kenialaiset 
vieraat. Aninin koulun rehtori 
Evelyn Chemjor nautti suu-

resti konsertin harjoituksista 
kuullusta Jackson Fiven kap-
paleesta.

– On todella hienoa, et-
tä tällainen konsertti järjes-
tetään Forssassa. Tuomme 

konserttiin terveiset Kenias-
ta Kalenjin-heimon tanssin ja 
laulun myötä.  

Huomisessa konsertissa 
nähdään myös Wilson Kirwan 
ja Bettina Karppisen tanssia 

sekä kuullaan afrikkalaisia 
runoja.

Pro Kenia -konsertti Feenik-
sissä maanantaina 11. lokakuuta 
kello 19.

→

Tapio Tuomela

NIMITYKSIÄ

Benecan Oy
Canon Business center Fors-
san myyntipäälliköksi nimitet-
ty Vesa Virtanen, huoltotekni-
koksi Forssan alueella Tuomo 
Rajamäki ja Loimaan alueella 
Jari Laitila.

MAAILMALTA

Eurooppalaisen 
loton  
ennätyspotti 
Britanniaan
Pariisi. Suurin Euroopassa 
koskaan arvottu lottopotti on 
mennyt Britanniaan. Euromil-
lions-loton järjestäjät kertoivat 
perjantaina, että brittiläinen 
voittaja korjasi arvonnasta lä-
hes 130 miljoonaa euroa.

Voittaja on kymmenistä mil-
joonista pelaajista ainut, joka 
veikkasi lottorivinsä oikein.

Vuonna 2004 käynnisty-
nyttä Euromillions-lottoa pe-
lataan yhdeksässä maassa 
Länsi-Euroopassa, mutta ei 
kuitenkaan Suomessa. Edel-
linen ennätysvoitto – yli 126 
miljoonaa euroa – meni viime 
vuoden toukokuussa Espan-
jaan. (STT–AFP)

Naisten Viagra 
ei ottanut tulta 
Yhdysvalloissa
Frankfurt. Saksalainen lääke-
yhtiö Boehringer Ingelheim on 
keskeyttänyt naisten Viagraksi 
kutsutun lääkkeen kehittelyn. 
Yhtiö ei saanut vakuutettua 
Yhdysvaltain lääkevirastoa 
FDA:ta lääkkeen hyödyllisyy-
destä.

Amerikkalaisviranomaisten 
mukaan ”vaaleanpunainen pil-
leri” ei auttanut riittävästi ha-
luttomuudesta kärsiviä naisia 
ja siinä oli liikaa riskitekijöi-
tä. Lähes 15 prosenttia lääk-
keen kokeisiin osallistuneista 
naisista sai sivuoireita kuten 
masennusta, pyörtyilyä ja vä-
syneisyyttä.

Viranomaisten lausunnon 
jälkeen FDA pyysi yhtiöltä li-
säselvityksiä. Yhtiön mukaan 
viranomaisten suhtautuminen 
lääkkeeseen ja vaaditut lisä-
selvitykset johtivat siihen, että 
lääkkeen kehitys lopetettiin.

Miesten impotenssiin alun 
perin kehitetty Viagra on ol-
lut markkinoilla yli kymmenen 
vuotta. (STT–Reuters)

Keräilijän  
intohimo  
näyttelyssä
Didrichsenin taidemuseo viet-
tää tänä talvena 45-vuotisjuh-
liaan. Juhlanäyttely nimeltä 
Keräilijän intohimo tuo esille 
Helsingissä valikoiman muse-
on valioteoksia.

Museon perustajat Marie-
Louise ja Gunnar Didrichsen 
aloittivat taidekeräilyn 1940-lu-
vulla ja loivat tuhat teosta käsit-
tävän kokonaisuuden. (STT)

Hevisaurus rokkasi Feeniksissä
Pienet fanit ottivat suosikkiyhtyeen innokkaasti vastaan

Aino Penttilä
FORSSAN LEHTI

FORSSA Tunnelma oli ka-
tossa, kun Herra Hevisaurus, 
Milli Pilli, Komppi Momppi, 
Riffi Raffi ja Muffi Puffi kapu-
sivat lavalle. Forssan Feeniks 
täyttyi eilen Hevisaurus-yhty-
een innokkaista pikkufaneis-
ta. Paikalle oli saapunut lähes 
1 300 henkeä.

Kolmevuotias Julius Järvi-
nen oli Hevisauruksen konser-
tista innoissaan. Hän oli har-
joitellut asiaan kuuluvia huu-
toja jo kotona.

– Tykkään Hevisauruksesta. 
Konsertti ei ole ollenkaan pe-
lottava, Julius totesi vähän en-
nen h-hetkeä.

Äiti Janika Järvinen kertoi, 
ettei kotiin ole vielä hankittu 
yhtään Hevisauruksen levyä.

– Tämä ilmiö on tullut Ju-
liukselle tutuksi lähinnä päi-
väkodin kautta.

Hurja Hevisaurus valloitti 
yleisönsä liskomaisella ulko-
näöllään ja tarttuvilla sävelil-
lään. Vaikka puvuissa tuli var-
masti lämmin, jaksoivat sau-
rukset vetää keikkansa kunni-
alla läpi.

– Takahuoneeseen on kyllä 
varattu rutkasti vettä. Myös pa-
kasteita käytetään viilennyk-
seen, järjestäjät kertoivat.

Hevisauruksen konsertin 

Tapio Tuomela

Hurja meininki. Hevisaurus ei turvaudu taustanauhaan, ja fanit ovat innokkaasti mukana hurjassa tunnelmassa. Fors-
san Feeniks täyttyi eilen nuoresta hevikansasta.

järjesti MLL Forssa. Manner-
heimin Lastensuojeluliiton 

paikallisyhdistys käyttää kon-
sertin voitot omaan toimin-

taansa. Keväällä MLL:n jäse-
nille on luvassa muun muassa 

Aladdin ja taikalamppu Fors-
san teatterissa.

Kiiltävän ja kilisevän perään oltiin keskiajallakin
STT
TUOMAS TIRKKONEN

Koruilla, helyillä ja vaatteil-
la koreilu on ikivanha ilmiö. 
Nykyään käytetään käsitettä 
”bling bling”, jolla viitataan 
varsinkin menestyneiden 
amerikkalaisten hiphop-artis-
tien tapaan osoittaa vauraut-
taan näyttävillä kultakäädyil-
lä, timanteilla ja muilla sta-
tussymboleilla. Vaan osattiin 
sama asia ennenkin, myös 
Suomessa.

Turun Aboa Vetus & Ars 
Nova -museossa perjantai-
na avattu näyttely esittelee, 
miten keskiajan ihmiset il-

maisivat minuuttaan ja so-
siaalista asemaansa vaattein 
ja koruin. Näyttelyn idea on 
peräisin Bryggenin museosta 
Norjan Bergenistä, mutta esi-
neet ovat Suomen Turusta ar-
keologisissa kaivauksissa löy-
tyneitä. Vanhimmat näyttely-
esineet on kaivettu esiin noin 
sata vuotta sitten, tuoreimmat 
löydöt ovat tältä kesältä.

Tyypillinen statussymboli 
keskiajallakin oli sormus. Niis-
tä hienoimmat oli tehty kul-
lasta tai hopeasta ja koristeltu 
jalokivin. Sormuksiin kaiver-
rettiin usein jokin uskonnol-
linen teksti, esimerkiksi ”Ave 

Maria”. Monissa sormuksissa 
esiintyvät raamatulliset kol-
men Itämaan tietäjän nimet 
eli Kaspar, Melchior ja Balt-
hasar. Kaiverruksen ajateltiin 
antavan sormuksen kantajal-
le suojaa pahoja voimia vas-
taan.

– Itämaan tietäjien nimet 
suojelivat etenkin kouristuk-
silta ja epilepsialta, mainitsee 
museolehtori Janna Jokela.

Tärkeä osa keskiajan ihmi-
sen vaatetusta oli vyö, jolla 
kannettiin kukkaroa, puuk-
koa, avaimia ja muita esinei-
tä. Avainnippua kantoivat 
naimisissa olevat naiset.

– Voi ajatella, että mitä suu-

rempi avainnippu vyötäröllä 
kilisi, sitä isomman ja rik-
kaamman talon emännästä 
oli kysymys.

Keskiajalla monet tekivät 
pyhiinvaelluksia, ja osoituk-
seksi sellaisella käynnistä 
saatettiin vaatteisiin tai hat-
tuun kiinnittää pyhiinvael-
lusmerkki, esimerkiksi pieni 
krusifiksi. 

Sellaisia valmistettiin suu-
ria määriä, joten kyse oli ta-
vallaan oman aikansa matka-
muistoteollisuudesta.

Ylellisyyttä-näyttely on 
avoinna Turun Aboa Vetus & 
Ars Nova -museossa tammi-
kuun 16. päivään saakka.

Sormukseen kaiverretut 
Itämaan tietäjien nimet 
suojasivat uskomuksen 
mukaan sormuksen kan-
tajaa kouristuksilta.

Lehtikuva


