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SEURAKUNTAVIESTI
30 Nicol road, Parkwood WA 6147
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Helmikuu – Elokuu 2020

HELMIKUU

MAALISKUU ( JATKUU..)

La 1.2 klo 12 Lauantaipiiri ja
siivoustalkoot
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja
kahvin pariin kerran kuukaudessa. Mukaan
voi ottaa pientä kahvin kanssa syötävää ja
kahvirahan. Tällä kertaa pidämme
siivoustalkoot lauantaipiirin yhteydessä.
Tervetuloa!

La 28.3 klo 14-15.30 Suomi-koulu

La 8.2 klo 14-15.30 Suomi-koulu

HUHTIKUU
La 4.4 klo 12 Lauantaipiiri
TOUKOKUU
La 2.5 klo 12 Lauantaipiiri

La 9.5 klo 14-15.30 Suomi-koulu
Su 16.2 klo 12 Laskiaisjuhlat
Tervetuloa viettämään laskiaista helteen
La 23.5 klo 14-15.30 Suomi-koulu
keskellä ja tapaamaan Perthin suomalaisia!
Tarjolla hernekeittoa (myös lihaton) ja
KESӒKUU
pannukakkua. Lounas aikuisilta $10 ja
lapsilta $5.
La 6.6 klo 12 Lauantaipiiri
La 22.2 klo 14-15.30 Suomi-koulu
MAALISKUU

La 6.6 klo 14-15.30 Suomi-koulu
Pe 12.6 klo 18 Koti-ilta Pastori Vainikan kanssa
Tule mukaan viettämään iltaa suomalaisten kesken!
Voit ottaa mukaan syötävää ja kahvirahan.

Pe 6.3 klo 18 Koti-ilta Pastori Vainikan
kanssa
Tule mukaan viettämään iltaa suomalaisten
Su 14.6 klo 10.30 Jumalanpalvelus
kesken! Voit ottaa mukaan syötävää ja
Pastori Ian Vainikka saapuu Perthiin toimittamaan
kahvirahan.
jumalanpalveluksen. Jumalanpalveluksen aikana
kerätään kolehti seurakunnan toiminnan hyväksi ja
La 7.3 klo 12 Lauantaipiiri
sen jälkeen juodaan kirkkokahvit. Kirkko
tarjoaa kahvit, muu tarjoilu nyyttikestiperiaatteella.
La 7.3 klo 14-15.30 Suomi-koulu
Su 8.3 klo 10.30 Perhejumalanpalvelus
Kaikki mukaan "vauvasta vaariin"!
Perhejumalanpalvelus on seurakunnan
yhteinen ehtoollisjumalanpalvelus, jossa
otetaan erityisesti huomioon lapsiperheet.
Eri ikäiset lapset voivat tulla vanhempiensa
kanssa ehtoollispöytään ja nauttia
ehtoollisen tai saada siunauksen.
Jumalanpalvelus pidetään kaksikielisenä ja
sen aikana kerätään kolehti seurakunnan
toiminnan hyväksi. Jumalanpalveluksen
jälkeen juodaan kirkkokahvit. Kirkko
tarjoaa kahvit, muu
tarjoilu nyyttikestiperiaatteella.

La 20.6 klo 14-15.30 Suomi-koulu
Su 21.6 klo 12 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.
HEINӒKUU

Su 8.3 klo 12 Seurakunnan vuosikokous
La 4.7 klo 12 Lauantaipiiri
Tervetuloa seurakunnan vuosikokoukseen.
Kokouksessa valitaan uusi valtuusto
La 25.7 klo 14-15.30 Suomi-koulu
vuodeksi ja suunnitellaan tapahtumia.Uudet
jäsenet ovat erittäin tervetulleita mukaan
toimintaan.

Seurakuntaviesti
Seurakuntaviesti toimitetaan jatkossa kahdesti vuodessa postitse. Näet ajankohtaiset tapahtumat
myös nettisivuiltamme reaaliajassa.
Mikäli haluat sähköisen uutiskirjeen, voit liittyä sähköpostilistalle jättämällä 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 kulut.
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: SRK20 SUKUNIMESI

Kirkkoneuvoston vuosikokous sunnuntaina 8.3
Kirkkoneuvoston vuosikokous järjestetään heti
Jumalanpalveluksen ja kirkkokahvien perään
sunnuntaina 8.3 n. klo 12 alkaen.
Uudet jäsenet ovat erittäin tervetulleita mukaan
neuvostoon päättämään kirkon asioista ja järjestämään
tapahtumia! Kaikkia tarvitaan!
Tapahtumat kirkolla
Tervetuloa juhlimaan suomalaisia perinteitä hyvässä hengessä, suomi-seurassa! Tänä
vuonna aloitamme vuoden Laskiaisjuhlalla sunnuntaina 16.2 klo 12. Myöhemmin vuoden
aikana luvassa on mm. juhannusjuhlat, kauneimmat joululaulut ja joululounas.
Jumalanpalveluksia saapuu pitämään pastori Ian
Vainikka Melbournesta sunnuntaina 8.3 sekä
sunnuntaina 14.6.
Suomi-kauppa ja laaja suomenkielinen kirjasto ovat
avoinna kaikkien tapahtumien yhteydessä. Lisäksi
järjestämme isompien tapahtumien yhteydessä
arpajaiset. Varaathan mukaan käteistä! Mikäli voit
auttaa tapahtumien järjestämisessä, voit ottaa
yhteyttä toimikuntaan paikanpäällä tai vaikka
nettisivujen kautta.

Pääsiäisperinteiden historiaa
Kristinuskossa pääsiäinen on kirkkovuoden keskus ja kohokohta, ilon ja elämän juhla. Silloin
juhlitaan Jeesuksen ylösnousemista kuolleista. Kristityille Jeesuksen ylösnousemus tarkoittaa
sitä, että ylösnoussut Kristus on avannut uuden tien ja toivon kuolemasta elämään.

Pääsiäinen on kristillisistä juhlista vanhin. Varhaisimmat tiedot kristillisestä pääsiäisenvietosta ovat
100-luvulta, jolloin viikoittaisen ylösnousemusjuhlan, sunnuntain, rinnalle tuli vuosittain vietettävä
pääsiäisjuhla. Aluksi Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta vietettiin yhtenä juhlana, pääsiäisenä.
Yleisimmin Jeesuksen on arvioitu kuolleen vuosien 29 ja 33 välillä. Kaikkien evankeliumien mukaan
Jeesus ristiinnaulittiin juutalaisten pääsiäisen aikoihin.
Hiljaisen viikon perjantaita on pidetty paastopäivänä viimeistään 200-luvulta lähtien. Pitkäperjantai
Kristuksen kuolemanmuistopäivänä tavataan 300-luvulta lähtien. Perinne on syntynyt
todennäköisesti Jerusalemissa.
Kirkkovuoden pääsiäisjaksoon kuuluu kolme vaihetta: valmistautuminen (paastonaika), itse juhla ja
helluntaihin asti kestävä juhla-aika. Pääsiäisjakson keskuksen muodostaa ristin ja ylösnousemuksen
pääsiäinen.
Hiljainen viikko
Pääsiäistä edeltävä viikko eli Hiljainen viikko on ollut rauhoittumisen ja pohdiskelun aikaa.
Viikonpäivät ovat saaneet nimensä sekä Raamatun tapahtumien että suomalaisten perinteisten
uskomusten mukaan. Hiljaisen viikon päivät sisältävät useita perinteitä ja symboleja, joilla
kunnioitetaan Jeesuksen viimeisen elinviikon eri vaiheita ja tekoja. Pääsiäinen tarkoittaa paastosta
pääsemistä.
Hiljainen viikko alkaa palmusunnuntaista. Silloin Jeesuksen ratsastaessa aasilla kohti Jerusalemia
ihmiset ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan. Palmunlehvät symboloivat voittoa ja toivoa.
Kirkko saatetaan koristella pajuilla (tai palmunlehdillä) palmusunnuntaina. Toinen palmusunnuntain
piirre on Karjalasta muuhun Suomeen levinnyt ortodoksinen virpomisperinne.
Malkamaanantaina muisteltiin kärsivää, viatonta Jeesusta. Raamatusta tuttu malkamaanantain
teemaan viittaava sananlasku menee näin; "nähdä rikka toisen silmässä, mutta ei malkaa omassa"
– eli toisen syyttämistä itsensä tutkiskelun sijaan. Raamatussa uudessa käännöksessä sanan
"malka" sijasta käytetään "hirttä."
Tikkutiistain nimi tulee vanhan kansan uskomuksesta, jonka mukaan tuona päivänä vuollut
sytykkeet olivat erityisen hyväonnisia. Muun muassa niiden avulla karkotettiin pahat henget
pihamaalta.
Kellokeskiviikkona lehmät saivat kellot kaulaansa, kun ne muutoin olivat Hiljaisen viikon vuoksi
otettu pois. Lehmät saatettiin myös päästää ensikerran kevätlaitumille talven jälkeen.

Kiirastorstai aloittaa pääsiäispyhien ajanjakson. Suomenkielinen nimi kiirastorstai tulee ruotsin
sanasta skära, puhdistaa. Kiirastorstaina katuva syntinen puhdistettiin "tuhkakeskiviikon tuhasta",
ja hän sai jälleen oikeuden osallistua ehtoolliselle. Kiirastorstain messua vietetään Jeesuksen
viimeisen ehtoollisen muistoksi. Toinen keskeinen aihe on "Kristus palvelijana", koska Jeesus pesi
kiirastorstaina opetuslastensa jalat. Messun aikana kirkossa palavat 12 apostolien kynttilää ja
niiden keskellä yksi Kristus-kynttilä. Kynttilät sammutetaan yksi kerrallaan, viimeiseksi jää palamaan
ainoastaan Kristus-kynttilä. Tämän jälkeen alttari peitetään mustaan ja näin valmistaudutaan
pitkäperjantain suruun.
Pitkäperjantain nimi taas vaihtelee maailmalla paljonkin. Suomenkielinen nimi "pitkäperjantai" on
käännös suoraan ruotsista, "långfredag". Saksankielessä se on "karfreitag" eli "valituspäivä", ja
Englannissa "Good Friday", eli "hyvä perjantai", pääsiäiseen liittyvien tapahtumien takia.
Lankalauantain nimelle ei löydy minkäänlaista perinteistä johtuvaa selitystä, vaan se tulee
ruotsinkielisestä sanasta "lång". Useissa seurakunnissa alkavat pääsiäisyön messut ja hartaudet jo
lauantain puolella kello 22 ja 23.

Hiljainen viikko päättyy pääsiäissunnuntaihin, jolloin Jeesus nousi kuolleista. Se on kristinuskon
tärkein juhlapyhä, jonka juhlistaminen ja muistaminen vaihtelee kirkkokuntien välillä. Jokaisessa
seurakunnassa vietetään messua, jossa juhlistetaan Kristuksen ylösnousemusta.
Toisena pääsiäispäivänä eli maanantaina pääsiäisjuhla jatkuu niin ikään myös seurakuntien
messuissa.
Lähde: https://www.helsinginseurakunnat.fi/artikkelit/paasiainen Teksti: Iiris Laisi
Julkaistu: 4.4.2019

Rukous pitkäperjantaina:
Herra, me kiitämme sinua siitä,
että ristisi on pystytetty
keskelle tätä maailmaa.
Hiljennä meidät sen edessä,
niin että voimme kuulla
ja ottaa vastaan sen sanoman.

Anna ristin todistaa läsnäolostasi
ja rakkaudesta, joka voittaa kärsimällä.
Paina pyhä kuvasi syvälle sydämeemme.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

Juhannus on Johannes Kastajan päivä
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,
ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja” (Matt. 3:4).
Juhannuksen
evankeliumitekstit
korostavat Johanneksen
erityistä roolia. Johannes oli
tienraivaaja ja tiesi: ”Minun
jälkeeni tulee toinen.” Hän
julisti Jumalan sanaa ja
kastoi ihmisiä Jordanvirrassa – 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.

Lähde: https://evl.fi/kirkossa/pyhapaivat/juhannus#f95c8154

Aamurukous jokaiselle viikonpäivälle
Sunnuntai
Jeesus Kristus, Vapahtajamme,
ylistämme sinua ylösnousemuksesi juhlapäivästä.
Sinä olet valo ikuisesta valosta,
sinä olet aurinko, joka valaisee tämän ja tulevan
elämän.
Me rukoilemme:
Auta meitä kuulemaan sanaasi ja noudattamaan
sitä.
Ylistys sinulle,
joka Isän ja Pyhän Hengen kanssa
elät ja hallitset aina ja ikuisesti.
Maanantai
Herra Jumala, taivaallinen Isä.
Sinä loit päivän valon hallitsemaan pimeyttä.
Auta meitä ottamaan vastaan hyvät lahjasi,
jakamaan rakkauttasi keskenämme
ja vaeltamaan valon lapsina.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.
Tiistai
Armon ja laupeuden Jumala.
Sinun eteesi tuomme kaiken,
mikä meitä ahdistaa,
kaiken epävarmuuden ja levottomuuden.
Pidä meistä kiinni,
anna viisauden ja rakkauden hengen
ohjata sanojamme ja tekojamme.
Kuule meitä Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen
tähden.
Keskiviikko
Kiitos sinulle, Herramme,
että annat armosi kaikille, jotka sinua etsivät.
Varjele meitä tänä päivänä niin,
ettemme lankea epäuskoon ja muihin synteihin.
Auta meitä,
että kaikki, mitä teemme,
tuottaisi sinulle kunniaa
ja itsellemme ja lähimmäisellemme iloa ja
siunausta.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Torstai
Herra,
emme pyydä tänä aamuhetkenä menestystä
vaan siunaustasi,
emme pyydä vapautusta vaivannäöstä
vaan varjelusta pimeyden voimilta
ja kaikelta pahalta.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.
Perjantai
Herramme Jeesus Kristus.
Sinä olet kärsinyt ristinkuoleman meidän
puolestamme
ja kutsunut meidät opetuslapsiksesi.
Puhdista meidät synnistä
ja vapauta kaikista kahleista.
Näytä meille tie niiden luo,
jotka ikävöivät anteeksiantamuksen ja lohdutuksen
sanoja.
Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset
Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti.
Lauantai
Herra Jeesus, tule sydämeemme.
Tuo tullessasi armo ja rauha.
Maailmamme on täynnä rauhattomuutta, kateutta ja
vihaa.
Se jättää meidät tyhjyyteen ja epätoivoon.
Anna meille sanan nälkä ja armon ikävä.
Ravitse meidät taivaan leivällä.
Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset
Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti.

Perthin Suomi-koulu 2020
RYHMÄT / CLASSES
SIILIT (alle kouluikäisten leikki- ja lauluryhmä/ under school aged children)
ORAVAT (1.luokkalaiset- 3.luokkalaiset/ from 1st grade to 3rd grade aged children)
KARHUT (≥ 4. luokkalaiset / 4th grade and older children up to 18 years)
AIKUISET (adults)
Ensimmäinen lukukausi / First term

Kolmas lukukausi / Third term

lauantai 8.2.2020 klo 14-15.30
lauantai 22.2.2020 klo 14-15.30
lauantai 7.3.2020 klo 14-15.30
lauantai 28.3.2020 klo 14-15.30

lauantai 25.7.2020 klo 14-15.30
lauantai 8.8.2020 klo 14-15.30
lauantai 22.8.2020 klo 14-15.30
lauantai 5.9.2020 klo 14-15.30
lauantai 19.9.2020 klo 14-15.30

Toinen lukukausi / Second term

Neljäs lukukausi / Fourth term

lauantai 9.5.2020 klo 14-15.30
lauantai 23.5.2020 klo 14-15.30
lauantai 6.6.2020 klo 14-15.30
lauantai 20.6.2020 klo 14-15.30

lauantai 17.10.2020 klo 14-15.30
lauantai 31.10.2020 klo 14-15.30
lauantai 14.11.2020 klo 14-15.30
lauantai 28.11.2020 klo 14-15.30
lauantai 12.12.2020 klo 14-15.30

YHTEYSTIEDOT
Perthin Suomalainen kirkko
30 Nicol road, Parkwood WA 6147
Postiosoite │ Postal address
PO BOX 47
Parkwood WA 6147

Kirkkovaltuusto│Church council
Puheenjohtaja
Riina Holopainen
E-mail:suomikirkkoperth@gmail.com
Puhelin: 0415 978 208
Virkatodistukset
Seija Mäkinen
Puhelin: 08 9459 7425

