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MARRASKUU 2021- MAALISKUU 2022

KIRKKONEUVOSTON TERVEHDYS
Vuosi 2021 on lopuillaan. Olemme tänä vuonna saaneet nauttia enemmän vapauksista kuin
viime vuonna. Pandemia on vielä valloillaan ja mitä todennäköisemmin joudumme elämään
uudessa normaalissa vielä jonkun aikaa. Loppuvuodelle kirkolla on vielä luvassa perinteinen
joululounas sekä kauneimmat joululaulut.
Perthin Suomi-kirkko toimii laajalti lahjoitusten avulla. Jotta voimme taata kirkon toiminnan
myös vuonna 2022 pyytäisimme lahjoituksia kirkon toiminnan tukemiseksi. Etsimme erityisesti
arpajaisvoittoja esim. uusia lahjatavaroita, suomalaisia tavaroita tuotteita ja lahjakortteja.
Lisäksi pyytäisimme Finncrisp näkkileipä ja hapankorppu paketteja, Annan piparkakkuja, Ikean
glögiä, käsisaippuaa, vessapaperia, serviettejä, long life full cream kestomaitoa sekä kahvia
kirkon kahvitilaisuuksia ja Suomi-kauppaa varten. Lahjoituksia voi tuoda kirkon sekä koulun
tapahtuminen yhteydessä.
Muistathan, että mikäli olet sairaana (kurkkukipu, nuha, yskä tai kuume) tai ollut kontaktissa
COVID-19:ta sairastavan henkilön kanssa tai palannut alueelta missä COVID-19- infektioita
esiintyy, sinun tulee pysyä kotona. Kirkolla on käytössä käsidesit, kyltit, ylimääräiset
siivousrutiinit sekä osanottajalistat ja seuraamme tilannetta jatkuvasti.

Siunausta toivottaen ,

Kirkkoneuvosto

KIRKON TAPAHTUMIA MARRASKUU 2021 – MAALISKUU 2022
MARRASKUU

TAMMIKUU

La 6.11 klo 12 Lauantaipiiri
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja
kahvin pariin kerran kuukaudessa. Mukaan
voi ottaa pientä kahvin kanssa syötävää ja
kahvirahan. Tervetuloa!

Ei tapahtumia

La 13.11 klo 14 Suomi-koulu
La 27.11 klo 14 Suomi-koulu
JOULUKUU
La 4.12 klo 12 Lauantaipiiri
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja
kahvin pariin kerran kuukaudessa. Mukaan
voi ottaa pientä kahvin kanssa syötävää ja
kahvirahan. Tervetuloa!
Su 5.12 klo 12 alkaen 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 11.12 klo 14-15.30 Suomi-koulun
joulujuhla
La 11.12 klo 16-18 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.

HELMIKUU
La 5.2 klo 12 Lauantaipiiri
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja
kahvin pariin kerran kuukaudessa. Mukaan
voi ottaa pientä kahvin kanssa syötävää ja
kahvirahan. Tervetuloa!
Su 27.2 klo 12 Laskiainen
Juhlimme laskiaista perinteisen hernekeiton ja
pannukakun merkeissä. Lounas aikuisilta $10
ja lapsilta $5. Kirjasto ja Suomi-kauppa ovat
avoinna. Tervetuloa!

VERKKOMESSUT
Pastori Ian Vainikan vierailut eivät ole onnistuneet tänä vuona Koronavirus pandemian vuoksi.
Netissä on tarjolla useita kanavia, joilta voi seurata suomenkielisiä messuja. Melbournen
suomikirkko tarjoaa viikoittain jumalanpalveluksia pastori Ian Vainikan johtamana. Yle Areena
tarjoaa myös messuja verkossa, joita voi katsella joko suorana tai tallenteena. Verkkokirkko
tarjoaa useiden seurakuntien messuja sekä hartauksia.
Muistathan ottaa aikaerot huomioon live lähetyksiä seuratessa.
Yle Areena: https://areena.yle.fi/1-3757226
Virtuaalikirkko: https://www.virtuaalikirkko.fi/
Melbournen Suomi-kirkon live lähetykset Facebookissa: Finnish Lutheran Church of Melbourne
tai linkki https://www.facebook.com/Finnish-Lutheran-Church-of-Melbourne105908840896358

KIRKKOVUODEN PYHIÄ
6.11.2021

Pyhäinpäivä

24.12.2021

Jouluaatto

25.12.2021

Joulupäivä

19.1.2021

Pyhän Henrikin Muistopäivä

PYHÄINPÄIVÄ
Pyhäinpäivä on sulautuma kahdesta juhlasta, kaikkien pyhien päivästä 1.11. (Festum omnium
sanctorum) ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivästä 2.11. (Commemoratio omnium
fidelium defunctorum.) Siten muistelun kohteena ovat sekä kaikki kristikunnan marttyyrit että
muut uskossa Kristukseen kuolleet. Sana pyhä ei kuitenkaan viittaa vain kuolleisiin. Jokainen
Kristuksen oma on pyhä. Hän on uskossa osallinen näkymättömästä pyhien yhteydestä. Päivän
perinteinen evankeliumi onkin Jeesuksen vuorisaarnan alussa oleva autuaaksijulistus.
Uskontunnustuksen mukaan pyhät muodostavat yhteyden, johon voimme näkymättömästi
liittyä.

JOULUAATTO
Lupaukset täyttyvät. Jouluaattona ollaan profeettojen lupausten toteutumisen ovella.
Jouluaaton aihe on pelastuksen kaipuu ja lupaus Vapahtajasta. Siksi jouluprofetiat kuuluvat
jouluaaton jumalanpalveluksiin silloinkin, kun niissä luetaan muita joulun tekstejä.
Jouluyö on Kristuksen syntymisen yö. Seurakunta kuulee enkelin viestin: ”Tänään on teille
syntynyt Vapahtaja.” Jouluyön messu (enkelten messu) on suuressa osassa kristikuntaa
joulunvieton päätapahtuma

JOULUPÄIVÄ
Jouluaamun jumalanpalveluksessa (paimenten messu), joka täällä Pohjolassa on perinteisesti
ollut joulun tärkein jumalanpalvelus, lähdemme paimenten kanssa Betlehemiin. Siellä näemme
sen, mitä on tapahtunut.
Joulupäivän jumalanpalveluksessa (kansan messu) kiitämme Jumalaa siitä, että hän on antanut
Poikansa tulla ihmiseksi, veljeksemme, jotta meistä tulisi Jumalan lapsia.

PYHÄN HENRIKIN MUISTOPÄIVÄ
Pyhän Henrikin muistopäivää voidaan viettää 19.1. Pelastushistoriallisen kirkkovuoden eli ns.
Herran vuoden juhlien rinnalle kehittyi jo varhain kirkollisten muistopäivien kalenteri
(sanctorale). Sen yhteydessä muisteltiin Raamatun ja kirkon historian henkilöitä sekä
merkittäviksi koettuja tapahtumia.
Piispa Henrik kärsi marttyyrikuoleman perimätiedon mukaan Köyliössä v. 1156. Keskiajalla
hänen muistokseen vietettiin kahta juhlaa: kuolinpäivää 20.1., nykyisin 19.1. (”talvi-Heikki”), ja
pyhäinjäännösten Turkuun siirtämistä (translaatio) 18.6. (”kesä-Heikki”).

JEESUKSEN LUPAUS PITÄÄ AINA
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi. Ps. 23: 4

Elämme raskasta aikaa
Pitkä korona-aika on ollut monelle raskasta aikaa. Osa meistä pelkää. Kannamme huolta
itsestämme ja toisistamme. Toiset taas ovat masentuneita tai toivottomia. Moni tuntee olonsa
yksinäiseksi. Aika tuntuu pitkältä. Ei voi tai halua lähteä kodista mihinkään. Osa meistä tapaa
ystäviä, toiset eivät ole pitkään aikaan nähneet heitä kasvokkain. Ei ole voinut mennä kirkkoon.
Ei ehkä ole voinut mennä kuurojenyhdistykseen. Ehkä kuurojenyhdistyksellä on ollut videon
välityksellä ohjelmaa. Myös jumalanpalveluksia on kuvattu ja laitettu verkkoon. Se ei kuitenkaan
korvaa oikeaa tapaamista. Halauksen puute tuntuu ikävältä. Eikä kaikilla ehkä ole mahdollista
katsoa videota.
Jeesus on kanssamme
Mutta, ei hätää. Emme ole yksin. Jeesus on luvannut olla kanssamme mitä elämässämme
tapahtuukaan. Hän tuntee kärsimyksemme. Myös Jeesus on tuntenut itsensä yksinäiseksi.
Opetuslapset ovat kääntäneet hänelle selkänsä, kun häntä ahdisti. Jeesus huusi ahdistuksessaan
ristillä. Mutta Jumala ei hylännyt Jesusta. Jumala herätti Jeesuksen uuteen eloon. Jeesus elää
taivaassa. Hän on kanssamme päivittäin. Hän ei hylkää meitä. Emme valitettavasti voi nähdä
Jeesusta kasvokkain. Emme harmi kyllä pysty halaamaan Häntäkään. Mutta Jeesus auttaa muilla
tavoin. Voimme olla yhteydessä Jeesukseen rukouksen kautta. Voimme kertoa Hänelle
peloistamme ja suruistamme. Voimme kiittää ja kertoa ilon aiheista. Jeesus näkee kaikki
rukouksemme. Hän vastaa niihin eri tavoin. Jeesus huomaa pienimmänkin huokauksemme.
Minä uskon, että Hän iloitsee kanssamme, kun olemme onnellisia ja iloissamme.
Jumalan kädessä
Nyt on kohta jo kevät. Ehkä ensimmäiset kukat ovat jo kasvaneet. Aurinko paistaa ja jopa
lämmittää jo. Päivät pitenevät. Käymme kohti kesää ja lämpöä. Kukkia ja vihreyttä. Joka päivä on
askel kohti parempia aikoja. Toivottavasti ne tuovat meille jotain hyvää. Ja mitä tapahtukaan,
niin olemme Jumalan kädessä.
Lähde: evl.fi

SUOMIKOULU 2021
SIILIT- Leikki- ja lauluryhmä vauvoista esikoululaisiin, yhdessä vanhempien kanssa
ORAVAT- Suomea 1. 4.luokkalaisille opiskellen, leikkien ja askarrellen
KARHUT- Suomen kielen perusopintoja 5. luokkalaisille ja sitä vanhemmille
ILVEKSET- Jatko-opetusta kouluikäisille, joilla on hyvät suomen kielen perustaidot
AIKUISET - Joustavaa pienryhmäopetusta, joka sopii eri tasoisille suomen osaajille
LUKUKAUSIMAKSUT
$ 25 / lukukausi / yhden lapsen perhe
$ 40 / lukukausi / kahden tai useamman lapsen perhe
$ 90 / vuosi / yhden lapsen perhe
$140 / vuosi / kahden tai useamman lapsen perhe
Aikuiset: $10 / kerta TAI $150 / vuosi

SEURAKUNTAVIESTI
Seurakuntaviesti toimitetaan 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 info@suomikirkkoperth.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 pankkitilille tai käteisellä kirkon tapahtumien yhteydessä Suomikaupalle.
Kirkon pankkitili: Immanuel Lutheran church (Commonwealth Bank)
BSB: 066134
Account number: 00901995
Viesti / Reference: SRK20 SUKUNIMESI

YHTEYSTIEDOT
Perthin Suomalainen Kirkko
30 Nicol Road, Parkwood WA 6147

Kirkkovaltuusto ⎸Church Council

Postiosoite│ Postal Address
PO BOX 47 Parkwood WA 6147

Puheenjohtaja Riina Holopainen
Email: info@suomikirkkoperth.com
Puhelin: 0415 978 208

www.suomikirkkoperth.com

HYVÄÄ JOULUA JA RAUHALLISTA UUTTA VUOTTA
TOIVOTTAA PERTHIN SUOMI-KIRKON VÄKI!

