Immanuel Finnish Lutheran Church Perth

SEURAKUNTAVIESTI
30 Nicol Road, Parkwood WA 6147
www.suomikirkkoperth.com

Kesäkuu – Syyskuu 2019

TAPAHTUMAKALENTERI
KESÄKUU

ELOKUU

La 1.6 klo 12 Lauantaipiiri
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja
kahvin pariin kerran kuukaudessa. Mukaan
voi ottaa pientä kahvin kanssa syötävää ja
kahvirahan. Tervetuloa!

La 3.8 klo 12 Lauantaipiiri
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja kahvin pariin
kerran kuukaudessa. Mukaan voi ottaa pientä kahvin
kanssa syötävää ja kahvirahan. Tervetuloa!
La 10.8 klo 14-15.30 Suomi-koulu

La 8.6 klo 14-15.30 Suomi-koulu
La 24.8 klo 14-15.30 Suomi-koulu
La 22.6 klo 14-15.30 Suomi-koulu
SYYSKUU
La 22.6 klo 15 alkaen Juhannusjuhlat
Tule juhlimaan juhannusta Perthin
suomalaisten kesken! Sisäänpääsymaksu
$10/ aikuinen ja $5/ lapsi
sis. Grillimakkaran, kahvit, ruokailuvälineet ja
grillin käytön sekä kilpailuihin osallistumisen
palkintoineen. Voit tuoda mukaan myös
omaa grillattavaa.
Muut ruoat nyyttikestiperiaatteella, eli tuo
jotain pöytään (esim. Salaattia, suolaista tai
makeaa naposteltavaa). Luvassa mm.
keppihevoskilpailu, mölkkyä ja tikanheittoa ja
arpajaiset. Varaathan mukaan käteistä.

HEINÄKUU
La 6.7 klo 12 Lauantaipiiri
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja
kahvin pariin kerran kuukaudessa. Mukaan
voi ottaa pientä kahvin kanssa syötävää ja
kahvirahan. Tervetuloa!
La 27.7 klo 14-15.30 Suomi-koulu

La 7.9 klo 12 Lauantaipiiri
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja kahvin pariin
kerran kuukaudessa. Mukaan voi ottaa pientä kahvin
kanssa syötävää ja kahvirahan. Tervetuloa!
La 7.9 klo 14-15.30 Suomi-koulu
La 21.9 klo 14-15.30 Suomi-koulu
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Helluntaiaatto
Helluntaipäivä
Pyhän Kolminaisuuden päivä
Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä)
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Virsi 129: Jumala Kolmiyhteinen

1.
Jumala kolmiyhteinen,
salattu, iankaikkinen!
Oi Herra kaikkivaltias
ja suuri, pyhä, laupias,
ylistys nouskoon taivaisiin,
kun katsot meihin ihmisiin!

3.
Oi kiitos, Poika Jumalan,
kun annoit armon avaran
ja tulit muotoon ihmisen,
veljeksi meidän syntisten,
ja ristinkuolemallasi
myös minut ostit vapaaksi.

5.
Oi Kolminaisuus korkea,
päiväni täytät ilolla.
Nyt anna elää kanssasi
ja kerran kuolla käsiisi.
Vie riemuun sanomattomaan,
vie voitonvirttä veisaamaan!

2.
Ylistän, Isä, sinua,
kaikkien luoja, kaitsija,
kun annoit rakkaan Poikasi
maailman Vapahtajaksi
ja lunastuksen sanoman
lähetät yli maailman.

4.
Sinua, Pyhä Henki, myös
nyt kiitän tähden armotyös,
kun kautta pyhän kasteeni
mun otit uuteen liittoosi.
Sanalla sielun lohdutat
ja elämäni uudistat.

Latinalainen. Ruots. 1600-luvulla.
Suom. virsikirjaan 1701.
Uud. Elias Lönnrot 1864, komitea 1984.

Juhannus on Johannes Kastajan päivä
Juhannus on keskikesän juhla, jota vietettiin alunperin säänjumala ukon juhlana. Juhlan
tarkoituksena oli varmistaa maataloudesta elantonsa saaneen väestön tulevan vuoden sato ja
hedelmällisyys. Katolinen kirkko sijoitti päivän pyhän Johannes Kastajan syntymäjuhlaksi ”Nativitas
Johannis Baptiste” vuonna 1316.
Johannes Kastaja oli Jeesuksen edelläkävijä. Hänen
tehtävänään oli valmistaa Jeesukselle tietä.
Kristinuskon levitessä monet vanhat juhla-ajat
saivat kristillisen sisällön. Keskikesän juhlasta tuli
Johannes Kastajan juhla eli juhannus. Juhlaa on
alettu viettää kristittyjen parissa 400-luvulla.
Johannes Kastaja tunnetaan miehenä, jolla ”oli
yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö,
hänen
ruokanaan
olivat
heinäsirkat
ja
villimehiläisten hunaja” (Matt. 3:4).

ja

Juhannuksen
evankeliumitekstit
korostavat
Johanneksen
erityistä
roolia. Johannes
oli
tienraivaaja ja tiesi: ”Minun jälkeeni tulee toinen.”
Hän julisti Jumalan sanaa ja kastoi ihmisiä Jordan-virrassa – myös itsensä Jeesuksen.
Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi: "Sinäkö
tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!" Mutta Jeesus vastasi hänelle: "Älä nyt
vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon." Silloin
Johannes suostui hänen pyyntöönsä. (Matt. 3:13-15)
Johannes Kastajaa juhlitaan kesällä sen vuoksi, että hän syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta.
Johanneksen vanhemmat, Elisabet ja Sakarias, olivat iäkäs lapseton pariskunta. Jumalan uutta
luova voima vaikutti, ja heille syntyi poika.
Nimestä Johannes muotoutui ajan kuluessa juhlan nykyinen nimi juhannus. Juhannuksen vietossa
elävät tänäkin päivänä kansanomaiset ja kirkolliset perinteet rinnakkain. Kansanomaisessa
ajanlaskussa juhannus oli kesän merkittävin vuotuisjuhla. Keskikesän valoisampaa yötä vietettiin
mahdollisimman lähellä luontoa, jossa uskottiin olevan erityistä taikavoimaa. Keskiyön lyhyenä
hetkenä oli tapana lukea luonnosta enteitä ja tehdä taikoja. Taikoja tehtiin erityisesti naimaonnen,
mutta myös karjaonnen, voi- ja maito-onnen tai viljaonnen varmistamiseksi. Naimattomat neidot
”nostivat lempeään” juhannussaunassa, kokon yli hyppien tai ruispellossa kieriskellen.
Suomalainen juhannuskokkoperinne on osa yleiseurooppalaista maanviljelyskulttuurin parissa
harjoitettua tapaa polttaa tulia juhlien aikana. Juhannuksen lisäksi kokkoja ja tulia on poltettu
muinakin juhlapyhinä, kuten pääsiäisenä, helluntaina, vappuna tai kekrinä. Näistä juhannuskokko
on suomessa elinvoimaisin ja laajimmalle levinnyt. Tuli koettiin puhdistavaksi ja voimalliseksi
elementiksi. Palamistavasta ennustettiin naimaonnea ja polton katsottiin edistävän
hedelmällisyyttä sekä torjuvan pahaa. Kokkoja rakennettiin yleensä vesistöjen rannoille ja korkeille

paikoille. Kokon poltto oli suomessa alkuaan itäsuomalainen perinne, mutta nykyisin niitä poltetaan
kautta maan. Vanhin kirjallinen kuvaus juhannustulien poltosta on Turusta vuodelta 1645.
Pohjois-Suomessa aurinko ei laske kesällä lainkaan, joten siellä on voitu juhannuksen aikaan ihailla
keskiyön aurinkoa. Tunnetuin korkea paikka auringon katseluun oli aavasaksan vaara, joka tuli
tunnetuksi kansainvälisten tutkimusmatkailijoiden ja valtiomiesten vierailujen ansiosta jo 1700luvulla.
Perinteen tulevaisuus
Mökkikulttuuri ja suomalaisten läheinen yhteys luontoon pitävät huolen siitä, että juhannuksen
viettotavat säilyvät ja siirtyvät eri muodoissaan. Juhannustavat ja -perinteet ovat vahvoja ja
vakiintuneita.
Lähteet:
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Juhannuksen_vietto
https://evl.fi/kirkossa/pyhapaivat/juhannus

Perthin juhannusjuhlat
Suomi-kirkon neuvosto järjestää
juhannusjuhlan kaikille Perthin suomalaisille ja
heidän perheilleen. Tule nauttimaan
keskitalvesta Perthissä muiden suomalaisten
kanssa samaan aikaan kun Suomessa
tanssitaan juhannuslavoilla tai saunotaan
mökeillä!

TERVETULOA
KOKO PERHEEN
JUHANNUSJUHLAAN
22.6.2019
KLO 15 ALKAEN

Osallistumismaksu $10/ aikuiset ja $5/ lapset
Sisältää: grillimakkarat, kahvit, ruokailuvälineet, grillin käytön omia ruokia varten ja kilpailuihin
osallistumisen palkintoineen
Järjestämme juhlat Bring a Plate - eli nyyttikestiperiaatteella!
Esimerkkejä mitä voit tuoda ruokapöytään: Salaatteja, suolaista
naposteltavaa, makeaa jälkiruokapöytään. Voit tuoda myös omat
grillattavat jos haluat jotain muuta kuin makkaraa!

KEPPIHEVOSKISAT – ELI HOBBY HORSE RACE
Tule ja testaa Perthin keppihevoset ja kilpaile joko aikuisten tai lasten luokassa,
joissa esteiden korkeudet ja tasot vaihtelevat! Ei vaadi harjoittelua tai edellistä
kokemusta. Huumorilla ja sisulla pärjää! Lainaa hevonen paikan päällä tai tuo oma
heppa!
Ohjelmassa myös luvassa:

Mölkky
Suomi-kauppa

Tikanheittoa
Arpajaiset
Varaathan käteistä mukaan!

Seurakuntaviesti
Seurakuntaviesti muuttuu sähköiseksi.
Sähköisen uutiskirjeen kautta saat seurakuntaviestin, tietoa uusista tapahtumista sekä muistutuksia
tapahtumista reaaliajassa. Mikäli haluat sähköpostilistalle, voit jättää sähköpostisi kirkon aulassa
olevaan laatikkoon, lähettää sähköpostin osoitteeseen suomikirkkoperth@gmail.com tai
rekisteröidä sähköpostisi osoitteessa https://tinyurl.com/suomiperth .
Jos haluat vastaanottaa seurakuntaviestin jatkossakin postitse kotiin, voimme toimittaa viestin
hintaan $10 / vuosi, joka kattaa vuoden postituskulut.
Maksun voi suorittaa kirkon pankkitille tai käteisellä kirkon tapahtumien yhteydessä Suomikaupalle.
Kirkon pankkitili: Immanuel Lutheran church ( Commonwealth Bank)
BSB: 066134
Account number: 00901995
Viesti / Reference: SRK19 SUKUNIMESI

Kirkkoneuvoston vuosikokous
Kirkkoneuvoston vuosikokous järjestettiin sunnuntaina 24.3.2019.
Kirkkoneuvostoon valittiin seuraavat jäsenet:
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Riina Holopainen
Nora Ahokas
Sihteeri:
Jekatarina Törölä
Rahastonhoitaja:
Marika Södergård

Muut kirkkoneuvoston jäsenet:
Elsa Alestalo
Jouko Alestalo
Elisa Haroma
Sirkku Thwaites
Hans Hilden
Seija Mäkinen

Kirkkoneuvoston vuosikokouksessa keskusteltiin mm. kirkon kunnostustarpeista ja tulevista
tapatumista. Pastori Harri Palmu kertoi omista kokemuksistaan Perthissä, seurakunnan tulevista
haasteista ja mahdollisuuksista.
Kirkon tapahtumat ovat olleet muutamien vapaaehtoisten järjestämiä. Jos saisimme enemmän
vapaaehtoisia mukaan suomitoiminnan pitämiseen, se mahdollistaa tapahtumien järjestämisen
jatkossa. Tilaisuuksia järjestetään muutaman kerran vuodessa, joten pienikin apu auttaa,
esimerkiksi kerran vuodessa! Kaikki tapahtumat eivät ole kirkollisia ja sopivat jokaiselle Perthin
suomalaiselle! Tapahtumat tarvitsevat myös osallistujia joten jos emme saa tarpeeksi kävijöitä,
emme voi tulevaisuudessa järjestää suomikokoontumisia. Ehdotuksia otetaan vastaan, minkälaiset
juhlat, kokoontumiset olisivat Perhin suomalaisten mieleen!
Jos sinua kiinnostaa auttaa
suomikirkkoperth@gmail.com

ja

liittyä

vapaaehtoisrinkiin

–

laita

sähköpostia

Garage Sale
Kirkolla järjestetään taas vuosittainen kirpputori (garage sale) lokakuussa lauantaina 26.10.
Otamme vastaan tavaralahjoituksia kaikkien tapahtumien yhteydessä (etenkin lelut,
kodintarvikkeet ja astiat ovat toivottuja). Tavaroiden tulee olla puhtaita, hyväkuntoisia ja ehjiä.

Kirpputorin pito vuosittain on iso osa vuotuisia tulojamme! Tuotot menevät Suomi-kirkolle, jotta
saamme järjestettyä lisää tapahtumia vuoden aikana ja kunnostettua kirkkorakennusta.

Onnea konfirmoiduille ja kiitos!
Vielä kerran suuri kiitos Pastori Harrille ja Sadulle heidän vierailusta Perthissä! Maaliskuinen
konfirmaatiotilaisuus oli kirkon suurin juhlatapahtuma, n. 80 ihmistä osallistui 12 nuoren
konfirmaatiojuhlaan.
Pastori Ian Vainikka tulee vuoden 2019 aikana Perthiin käymään loppuvuodesta.
Kuvassa
rippikoululaiset
konfirmaatiotilaisuudessa
Perthin Suomikirkolla
maaliskuussa
2019.

Rippikoululaiset lausuivat alla olevan rukouksen konfirmaatiotilaisuudessa
PRAYER OF INTERCESSION
Dear Heavenly Father. Thank you that we can come to you as your children. You have
promised to hear us.
Help those, who have troubles, and those who are stressed, and for those who are ill.
Take care of those who are far away from loved ones.
We pray for those, whose family members or close friends have passed away. We ask your
blessing for people, who are less fortunate than us and are poor. We also pray for sick and
wounded that have had injuries.
***
Remember our sick relatives, parents and cousins. We pray for success at work and at
school. We pray for health of our educational partners. We also pray for health of our pets
and success of doctors and vets.
Dear Heavenly Father help parents look after their kids and help friends through tough
times. We are praying to be able to afford things that keep us to others alive.
***
We thank you for family, good education, entertainment, human rights and our free
country. Dear God, we thank you for nature, trees and animals and everything that you have
helped us. We also thank you for earth that you have given us.
Heavenly Father, thank you that you are with us every day. Amen.

YHTEYSTIEDOT
Perthin Suomalainen kirkko
30 Nicol road,
Parkwood WA 6147
Postiosoite:
PO BOX 47, Parkwood WA 6147
Seurakuntaviestin toimitus:
Elisa Haroma

Kirkkoneuvosto
Puheenjohtaja
Riina Holopainen
E-mail: suomikirkkoperth@gmail.com
Puhelin: 0415 978 208
Varapuheenjohtaja
Nora Ahokas
Sihteeri:
Jekatarina Törölä

Virkatodistukset
Seija Mäkinen
Puhelin: 08 9459 7425

