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Lokakuu 2019 – Helmikuu 2020

TAPAHTUMAKALENTERI
LOKAKUU

JOULUKUU

La 5.10 klo 12 Lauantaipiiri
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun
ja kahvin pariin kerran kuukaudessa.
Mukaan voi ottaa pientä kahvin kanssa
syötävää ja kahvirahan. Tervetuloa!

Su 1.12 klo 12 Perinteinen suomalainen joululounas
Tervetuloa joululounaalle Perthin suomalaisten
kesken! Tarjolla perinteisiä jouluruokia kuten
kinkkua, rosollia, joululaatikoita ja jälkiruokaa sekä
kahvit hintaan $20/ aikuinen ja $10/ lapsi.
Ohjelmassa lisäksi arpajaiset. Myytävänä myös muita
suomalaisia herkkuja.

La 19.10 klo 14-15.30 Suomi-koulu
La 26.10 klo 9-14 Kirppis
Tervetuloa ostoksille Suomi-kirkon
kirppikselle! Myynnissä mm. lasten ja
aikuisten vaatteita, leluja, kodintarvikkeita,
tauluja, kirjoja jne. Otamme vastaan
tavaralahjoituksia kaikkien tapahtumien
yhteydessä ennen kirpputoria (etenkin
lelut, kodintarvikkeet ja astiat ovat
toivottuja).

Pe 6.12 klo 18 alkaen Kauneimmat joululaulut
Tule mukaan laulamaan Joulu sydämeesi!
Osallistumismaksu $5/hlö kattaa glögin ja
kahvin/teen ja piparin. Mukaan voi lisäksi ottaa
muuta syötävää nyyttikestiperiaatteella.Ohjelmassa
lisäksi arpajaiset.

La 7.12 klo 12 Lauantaipiirin pikkujoulut
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja kahvin
La 2.11 klo 11 Suomen Valkoisen Ruusun pariin kerran kuukaudessa. Mukaan voi ottaa pientä
kahvin kanssa syötävää ja kahvirahan. Tervetuloa!
kunniamitalin luovutustilaisuus: Henna
Stanley
Tasavallan Presidentti on myöntänyt
Su 8.12 klo 10.30 Jumalanpalvelus (huom.aika)
sotaveteraani Henna Stanleylle Suomen
Pastori Ian Vainikka saapuu Perthiin toimittamaan
Valkoisen Ruusun kunniamitalin, jonka
jumalanpalveluksen. Jumalanpalveluksen aikana
saapuu paikalle luovuttamaan Suomen
kerätään kolehti seurakunnan toiminnan hyväksi.
Australian suurlähettiläs Lars Backström
Canberrasta. Tilaisuus on kaikille avoin ja Jumalanpalveluksen jälkeen juodaan kirkkokahvit.
Kirkko tarjoaa kahvit, muu tarjoilu nyyttikesti
juhlava tilaisuus, jonka jälkeen juodaan
kakkukahvit. Kirkko tarjoaa kahvit ja muu periaatteella.
tarjoilu toteutetaan
nyyttikestiperiaatteella.
La 14.12 klo 14-15.30 Suomi-koulun joulujuhlat
MARRASKUU

La 2.11 klo 14-15.30 Suomi-koulu
La 16.11 klo 14-15.30 Suomi-koulu
La 30.11 klo 14-15.30 Suomi-koulu

HELMIKUU
La 1.2 klo 12 Lauantaipiiri
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja kahvin
pariin kerran kuukaudessa. Mukaan voi ottaa pientä
kahvin kanssa syötävää ja kahvirahan. Tervetuloa!

Kirkkovuosikalenteri lokakuusta 2019 helmikuuhun 2020
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Pyhäinpäivä
21. sunnuntai helluntaista
Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Valvomisen sunnuntai
Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)
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1. sunnuntai joulusta
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2. sunnuntai joulusta
Loppiainen
1. sunnuntai loppiaisesta

19.01.2020

2. sunnuntai loppiaisesta
Pyhän Henrikin muistopäivä
3. sunnuntai loppiaisesta

26.01.2020

Rakas Isä.
Sinä tiedät,
mitä me tarvitsemme,
ennen kuin itse sen
ymmärrämme.
Sinä luet ajatuksemme,
ennen kuin sydämemme on
alkanut rukoilla.
Kuitenkin sinä, taivaallinen
Isä,
haluat, että raivaamme tilan,
missä saamme kaikessa
rauhassa kohdata sinut.
Siellä voimme aidosti ja
teeskentelemättä
puhua kanssasi omasta
elämästämme
ja niiden elämästä,

jotka olet laskenut
sydämellemme.
Herra, opeta meitä
rukoilemaan
hengessä ja totuudessa
Poikasi Jeesuksen Kristuksen
nimessä.
(Kirkkokäsikirja II)

Rakas Vapahtaja.
Monet sairaat sinä paransit,
monet kuolleet herätit eloon.
Sanasi ja tekosi olivat väkevämpiä
kuin kuolema.
Kiitos siitä, että sinä elät
ja että kuolemakaan ei voi erottaa
meitä
sinun rakkaudestasi.
Varjele meidät uskossa niin,
että saamme olla turvallisella
mielellä
niin elämässä kuin kuolemankin
hetkellä.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.
(Kirkkokäsikirja II)

Adventti aloittaa joulun odotuksen
Kirkkovuosi alkaa adventista. Adventin kynttilät symboloivat valoa ja vapautusta, jota odotetaan Jeesusta. Valon määrä lisääntyy, kun joulu lähestyy.
”Nyt sytytämme kynttilän, se liekkiin leimahtaa”, Näin alkavat tutun virren sanat. Monessa
kodissa otetaan ensimmäisenä adventtina esiin adventtikynttelikkö ja siihen neljä kynttilää.
On yleinen tapa sytyttää uusi kynttilä uutena adventtina. Ensimmäinen kynttilä sytytetään
ensimmäisenä adventtina ja neljäs viimeisenä adventtina.

Jokaisella adventilla on oma teemansa
Adventin viesti on Herran tuleminen. Adventtiaikaan kuuluu neljä sunnuntaita. Jokaisella
adventtisunnuntailla on oma teemansa. Ensimmäisen adventin teema on nöyryys. Toisen
adventin aiheena on Kristuksen paluu. Kolmannen adventin teema on katumus. Neljännen
adventin aihe on ilo.

Adventtipaasto
Adventista jouluun on vanhastaan vietetty niin sanottua adventtipaastoa eli pientä
paastoa. Adventtipaaston kautta voi halutessaan kohdistaa ajatuksiaan kohti joulun sanomaa.
Paasto valmistaa ihmisen jouluherkkuja notkuvan juhlapöydän ääreen.

Joulu – Jeesuksen syntymäpäivä
Joulua vietetään Jeesuksen syntymän muistoksi. Jeesus syntyi ihmiseksi
ihmisten keskelle. Keskelle vuoden pimeintä aikaa tulee juhla, jossa pimeyteen syttyvä valo
sytyttää toivon.
Jeesuksessa Jumala tulee maailmaan ihmiseksi ihmisten keskelle. Hän kokee kaiken, mitä
ihmiselämä käsittää; iloa, surua, naurua, kipua ja kuolemaa. Hyvä Jumala ei tyydy katsomaan
ihmiselämää korkeuksista vaan tulee ihmisten luokse ihmisen muodossa.

Joulun juhlapäivät
Joulun pyhät ovat suomalaisten suosituimpia kirkkopyhiä.
Jouluaattona 24.12. ollaan odotuksen täyttymisen ja profeettojen lupausten toteutumisen ovella.
Jouluaaton jumalanpalveluksen aihe on pelastuksen kaipuu ja lupaus Vapahtajasta. Siksi
jouluaaton jumalanpalveluksissa luetaan muiden tekstien lisäksi aina jouluun liittyviä profetioita eli
ennustuksia.

Jouluyö on Kristuksen syntymisen yö. Seurakunta kuulee enkelin viestin: "Tänään on teille syntynyt
Vapahtaja." Jouluyön messu eli enkelten messu on monessa kristillisessä kirkossa joulunvieton
päätapahtuma.
Jouluaamun 25.12. jumalanpalveluksessa eli paimenten messussa seurataan paimenten matkaa
Betlehemiin katsomaan syntynyttä Jeesus-lasta.
Joulupäivän jumalanpalveluksessa eli kansan messussa seurakunta kiittää Jumalaa siitä, että hän
on antanut Poikansa tulla ihmiseksi.
Tapaninpäivä eli toinen joulupäivä 26.12. on ensimmäisen marttyyrin, Stefanoksen ja hänen
myötään kaikkien marttyyrien muistopäivä.
Kolmas joulupäivä 27.12. on evankeliumin kirjoittajan Johanneksen päivä.
Viattomien lasten päivänä 28.12. muistellaan Herodeksen lastenmurhan uhreja sekä Joosefin,
Marian ja Jeesus-lapsen pakoa Egyptiin. Kolmas ja neljäs joulupäivä poistettiin kalenterista jo
vuonna 1772, mutta ne säilyttivät pitkään puolivirallisen luonteensa.
Joulunaika päätyy loppiaiseen.

Koska Jeesus syntyi?
Jeesuksen syntymän tarkkaa ajankohtaa ei tiedetä. Jeesuksen syntymäjuhlaa alettiin viettää
joulukuun 25. päivänä 300-luvun alkupuolella, kun kristinuskosta tuli Rooman valtakunnassa
valtionuskonto.
Joulu syrjäytti useita ei-kristillisiä juhlia. Talvipäivän seisauksen hetki on ollut monissa kulttuureissa
tärkeä juhla. Rooman valtakunnan alueella vietettiin Saturnalia-juhlaa meluisin menoin 17.
joulukuuta ja Voittamattoman auringon juhlaa 25. joulukuuta.

Joulun ydin
Miljardit ihmiset maailmassa muistavat jouluna epävarmuuden keskelle syntyvää lasta.
"Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa.
Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa." (Luuk.
2:5-6)
Joulu tulee silloinkin, kun sitä ei ole ehtinyt valmistella, vaikka pöydät eivät notkuisi ruokaa tai
koristeet olisivat ripustamatta.
Joululahjat muistuttavat toisen asemaan asettumisesta, hyväntahtoisuudesta ja keskinäisestä
avuliaisuudesta. ”Totisesti: kaiken minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistä, sen
te olette tehneet minulle”, sanoo Jeesus. (Matt. 25:40)
Lähde: https://evl.fi/kirkossa/pyhapaivat/joulunpyhat

Perthin joulunajan tapahtumat
Suomi-kirkon neuvosto järjestää tuttuun tapaan Kauneimmat joululaulut perjantaina 6.12 klo 18
Osallistumismaksu $5/hlö kattaa glögin ja
kahvin/teen ja piparin. Mukaan voi lisäksi ottaa
muuta syötävää nyyttikestiperiaatteella.
Joululounas tarjoillaan sunnuntaina 1.12 klo 12.
Tarjolla on perinteisiä jouluruokia kuten kinkkua,
rosollia, joululaatikoita ja jälkiruokaa sekä kahvit hintaan $20/ aikuinen ja $10/ lapsi.
Sunnuntaina 8.12 klo 10.30 on Jumalanpalvelus, jonka saapuu pitämään pastori Ian Vainikka
Melbournesta.
Tervetuloa mukaan virittäytymään joulun tunnelmaan!
Ohjelmassa myös luvassa:
Suomi-kauppa
Arpajaiset
Suomi-kirkon kirjastosta saat luettavaa joulun pyhiksi!
Varaathan käteistä mukaan!

Garage Sale
Kirkolla järjestetään taas vuosittainen kirpputori (garage sale) lokakuussa lauantaina 26.10 klo 9-14.
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.
Tarvitsemme vapaaehtoisia laittamaan tavaroita esille perjantaina 25.10 aamupäivällä sekä myyjiä
lauantaille koko päiväksi. Mikäli ehdit auttamaan edes osan ajasta, ota yhteyttä!

Sana sinulle
Sana sinulle, ole hyvä. Hetken hiljentyminen vuoden jokaiselle pyhäpäivälle.
Sana sinulle : Eeva-Kaisa Heikura
Loppiainen
Matt. 2:1–12
Valo pimeässä
On hämärää ja hiljaista, kun itämaan tietäjät kulkevat eteenpäin. Aurinko on laskenut, mutta
miehet jatkavat matkaansa. He kulkevat hiljaa, taittavat pitkää matkaansa omissa ajatuksissaan.
Yksi valonlähde hiljaisessa yössä voittaa pimeän. Taivaalle on syttynyt tähti, ja se riittää. Viisaat
idästä tietävät, että se johdattaa heidät perille. He luottavat pääsevänsä perille ja näkevänsä
luvatun Kuninkaan.
Kunpa olisin tuon rauhallisen karavaanin matkassa mukana. Hiljaa seuraisin tähteä, luottaisin sen
valon johdattavan minut perille. Matkan varrella ilo jo läikähtäisi mielessä: ei enää pitkään, niin jo
näkisin Jeesuksen.
Mutta välillä itämaan tietäjien karavaanin rauhaisa ja
vakaa kulku Vapahtajan luo on oman elämän
etenemisestä niin kovin kaukana. Suunnannäyttäjä on
kadoksissa. Tähteä, jota seuraisin, ei näykään. Valoja
on liikaa. Välillä niitä on niin paljon, että en enää
tiedä, mitä niistä pitäisi lähteä seuraamaan. On
vilkkuvia ja värikkäitä valoja, liian kirkkaita ja
häikäiseviä.
Olisipa rohkeutta sammuttaa turhat valot, jotta yksi niistä saisi loistaa kirkkaammin. Jotta kulkuni
olisi vakaampaa, enkä kompuroisi matkalla niin pahasti. Jotta en hämärässä eksyisi matkan varrella
niin monta kertaa.
Matkanteko ei onneksi kuitenkaan ole ihmisen itsensä varassa. Sillä Jeesus ei tarvitse valoa
löytääkseen meidät. Silloinkin, kun pimeys omassa elämässämme tuntuu voittavan, kun valo
vaikuttaa olevan kokonaan kadoksissa, Jeesus kulkee vierellämme. Hän tarttuu kädestä ja pitää
meidät karavaanin matkassa mukana, perille saakka.
Eeva-Kaisa Heikura, Kirjoittaja on pastori ja viestintäpäällikkö Kirkon viestinnässä
Lähde: https://evl.fi/verkkokirkko/hartaudet/sana-sinulle

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

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

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

