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Huhtikuu- Marraskuu 2021

KIRKKONEUVOSTON TERVEHDYS
COVID-19 pandemian yhä jatkuessa Pastori Vainikan vierailut eivät todennäköisesti tule
onnistumaan tänäkään vuonna. Pastori Vainikka lähettää terveiset Perthin seurakunnalle
Melbournesta ja hartauksia luettavaksi kirkolla.
Luterilaista jumalanpalvelusta kaipaaville St. Luke's- kirkko järjestää englanninkielisiä
jumalanpalveluksia joka sunnuntai kello 9.00, Suomi-kirkon viereisessä rakennuksessa ja
pastori Mike Fulwood on toivottanut suomalaiset tervetulleiksi mukaan.
Pääsiäisen aikaan heillä on tarjota seuraavat jumalanpalvelukset:
Kiirastorstain messu klo 19
Pitkäperjantain messu klo 9
Pääsiäissunnuntain messu klo 9
St Luke's kirkon jumalanpalvelukset toteutetaan englanniksi.
Suomenkielisiä jumalanpalveluksia on saatavilla Suomen verkkokirkosta osoitteesta:
www.evl.fi/verkkokirkko
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 ja turvavälit sekä Safe WA -koodi/osanottajalistat ja
seuraamme tilannetta jatkuvasti.
Siunausta toivottaen,
Kirkkoneuvosto

KIRKON TAPAHTUMIA HUHTIKUU- LOKAKUUN LOPPU 2021
HUHTIKUU
La 3.4 klo 12 Lauantaipiiri
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja
kahvin pariin kerran kuukaudessa. Tällä kertaa
kokoonnutaan pääsiäisteemalla. Mukaan voi
ottaa pientä kahvin kanssa syötävää ja
kahvirahan. Tervetuloa!

KESӒKUU JATKUU...
La 19.6 klo 12 Juhannusjuhlat
Tule juhlimaan juhannusta Perthin
suomalaisten kesken! Sisäänpääsymaksu $10/
aikuinen ja $5/ lapsi. Varaathan mukaan
käteistä. Lisätietoa seuraavalla sivulla.

HEINӒKUU
La 3.7 klo 12 Lauantaipiiri
TOUKOKUU
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja
La 1.5 klo 12 Lauantaipiiri
kahvin pariin kerran kuukaudessa. Mukaan voi
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja
ottaa pientä kahvin kanssa syötävää ja
kahvin pariin kerran kuukaudessa. Mukaan voi kahvirahan. Tervetuloa!
ottaa pientä kahvin kanssa syötävää ja
kahvirahan. Tervetuloa!
ELOKUU
La 7.8 klo 11 (huom. aika) Kansallispukujen
La 8.5 klo 9-14 Kirpputori
tuuletuspäivä
Tervetuloa ostoksille Suomi-kirkon
Nyt on aika kaivaa kaapista kansallispuvut, tai
kirppikselle!
vaikka Marimekon raitapaita tai kukkamekko
ja tulla juhlimaan suomalaisuutta hyvässä
seurassa! Järjestämme lisäksi arpajaiset.
La 8.5 klo 12-15 Karjalanpiirakoiden tekoa
Opetellaan karjalanpiirakoiden tekoa yhdessä! Mukaan voi ottaa kahvin kanssa syötävää ja
kahvirahan. Tervetuloa!
Hinta on $20/ hlö ja tilaa on 12 ensimmäiselle
innokkaalle. Sitoutuvat ilmoittautumiset
SYYSKUU
Riinalle sähköpostilla tai tekstarilla:
La 4.9 klo 12 Lauantaipiiri
riina_holopainen@hotmail.com tai 0415 978 Mukaan voi ottaa pientä kahvin kanssa
syötävää ja kahvirahan. Tervetuloa!
208. Lisätietoa seuraavalla sivulla.
KESӒKUU
La 5.6 klo 12 Lauantaipiiri
Tällä kertaa tehdään talkoovoimin
karjalanpiirakoita myyntiin juhannusjuhliin
kirkon hyväksi. Otathan mukaan essun,
kaulimen ja uunipellin jos kotoa löytyy.
Mukaan voi ottaa pientä kahvin kanssa
syötävää ja kahvirahan. Tervetuloa!

LOKAKUU
La 2.10 klo 12 Lauantaipiiri
Mukaan voi ottaa pientä kahvin kanssa
syötävää ja kahvirahan. Tervetuloa!
La 23.10 klo 9-14 Kirpputori
Tervetuloa ostoksille Suomi-kirkon
kirppikselle!

OPI LEIPOMAAN KARJALANPIIRAKOITA
Tule mukaan opettelemaan karjalanpiirakoiden tekoa hyvässä Suomiseurassa!
Opetellaan yhdessä taikinan teko sekä piirakan rypytys. Hinta on $20 per
henkilö. Hinta sisältää tarvikkeet ja saat mukaan muutaman
itsetehdyn uunituoreen maistiaisenkin. Mukaan voit ottaa essun ja
kaulimen ja lisäksi pienen uunipellin / cookie tray, jos kotoa löytyy.
Tilaa on vain 12 ensimmäiselle ilmoittautujalle, joten ole nopea!
Sitoutuvat ilmoittautumiset Riinalle sähköpostilla tai tekstarilla/
puhelimitse: riina_holopainen@hotmail.com tai 0415 978 208.
KIRPPUTORI TOUKOKUUSSA 8.5 JA LOKAKUUSSA 23.10 KLO 9-14
Kirpputori on taas avoinna touko- ja lokakuussa! 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. Myös kaikki apu esillelaitossa ja poispakkauksessa tai myynnissä
on tervetullutta.
JUHANNUSJUHLA LAUANTAINA 19.6 KLO 12
Järjestämme taas perinteisen juhannusjuhlan suomalaisille! Sisäänpääsymaksu $10/
aikuinen ja $5/ lapsi. Hinta sisältää grillimakkaran, kahvit, ruokailuvälineet ja grillin
käytön sekä kilpailuihin osallistumisen palkintoineen. Muut ruoat
nyyttikestiperiaatteella, eli tuo jotain pöytään (esim. salaattia, suolaista tai makeaa
naposteltavaa). Voit tuoda mukaan myös omaa grillattavaa. Ohjelmassa muun muassa
mölkkyä ja tikanheittoa sekä arpajaiset. Suomikauppa on myös avoinna. Varaathan
mukaan käteistä.

KIRKKOVUODEN PYHIÄ
1.4.2021

Kiirastorstai

2.4.2021

Pitkäperjantai

3.4.2021

Pääsiäissunnuntai

23.5.2021

Helluntaipäivä

KIIRASTORSTAI
Kiirastorstai muodostaa pääsiäisjakson käännekohdan. Tuhkakeskiviikkona alkanut
katumusaika päättyy kiirastorstain ehtoollisjumalanpalvelukseen. Kuten leipäsunnuntai
oli keidas paastonajan sunnuntaiden joukossa, samoin poikkeaa kiirastorstai
luonteeltaan hiljaisen viikon muista päivistä. Raamatullisena pääaiheena on ehtoollisen
asettaminen. Lisäksi kiirastorstaina on vanhastaan muisteltu Jeesusta, joka pesee
opetuslasten jalat. Englannin Maundy Thursday viittaa kiirastorstain jalkojenpesuun, joka
on päivän viettoon kuuluva kirkollinen seremonia mm. ortodoksisessa ja katolisessa
kirkossa sekä eräissä protestanttisissa yhteisöissä. Se palauttaa mieliin Jeesuksen käskyn,
että kristittyjen tulee rakastaa ja palvella toisiaan.
PITKÄPERJANTAI
Pitkäperjantain sanoma julistaa: Kristus on kuollut meidän edestämme. Hänen
sovitustyönsä on täytetty. Siksi tämä on suuri päivä kristikunnassa. Pitkäperjantain
raamatunteksteissä seurataan Golgatan tapahtumia ristiinnaulitsemisesta Jeesuksen
kuolemaan. Pitkäperjantain iltajumalanpalvelus taas on perinteisesti omistettu
Jeesuksen hautaamiselle, jolla Jumala on pyhittänyt meidänkin hautamme
lepokammioksi.
PÄÄSIÄISSUNNUNTAI
Pääsiäispäivänä riemu kaikuu seurakunnassa: Kristus on ylösnoussut! Pääsiäisen sanoma
on kristillisen uskon ydin ja perusta. Enkelin viesti saavuttaa tyhjän haudan edessä
seisovat opetuslapset. Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka
ovat kuolleet. Hän on voittanut kuoleman, synnin ja kadotuksen vallan. Ylösnousemus
vahvistaa, että Jeesus on Jumalan Poika.

HELLUNTAIPÄIVÄ
Helluntain ajankohta määräytyy Apostolien teoissa (Ap. t. 2) kuvatusta Pyhän Hengen
vuodattamisesta, joka tapahtui Kristuksen ylösnousemuksen jälkeisenä juutalaisten
helluntaina. Helluntaiaattoon huipentuu helatorstaista alkava Pyhän Hengen
odottaminen. Sen iltaan sopii juhlaan valmistava iltajumalanpalvelus tai iltarukous
(vesper). Helluntain raamatuntekstit puhuvat Pyhästä Hengestä lupauksena ja lahjana.
Hänet on lähetetty meille puolustajaksi, auttajaksi ja lohduttajaksi. Tässä Hengessä
Kristus on kirkossaan jatkuvasti läsnä. Pyhä Henki liittää maailman kaikki kristityt
Kristuksen kirkkoon, yhteen Herraan ja yhteen uskoon.
Näin helluntain sanoma merkitsee vastakohtaa sille
hajaannukselle, mikä on kuvattu kertomuksessa Babylonin
tornista.
Lähde: kirkkovuosikalenteri.fi

PITKÄPERJANTAIN RUKOUS

JUHANNUSRUKOUS

Herra Jumala, taivaallinen Isä.
Sinä rakastit maailmaa niin paljon,
ettet säästänyt ainoaa Poikaasi,
vaan annoit hänen kärsiä ristinkuoleman
meidän edestämme.
Suo meidän ottaa uskossa vastaan
hänen kärsimyksensä hedelmä.
Auta meitä turvautumaan
anteeksiantavaan rakkauteesi
ja etsimään lohdutusta Poikasi rististä.
Anna siitä voimaa kilvoitukseemme,
kunnes saamme ikuisesti olla
hänen kanssaan paratiisissa.

Jumala, taivaallinen Isä.
Sinun sanansaattajasi Johannes Kastaja
raivasi tietä Vapahtajamme tulolle
ja kutsui ihmisiä parannukseen.
Raivaa meidänkin sydämestämme kaikki,
mikä estää meitä vaeltamasta tahtosi
mukaan.
Tee meistä sanansaattajia, valon
todistajia.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen
Kristuksen nimessä. Tätä rukoilemme
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Lähde: evl.fi

"Me tarvitsemme toisiamme" - kirkkoherra Marja Heltelän
pääsiäiskirje
Tämä poikkeuslain ajan pääsiäinen tulee jäämään meidän mieliimme loppuelämän
ajaksi. Vain sinä tiedät, miten kaikki rajoitukset ja luopumiset ovat vaikuttaneet
elämääsi tai läheistesi elämään.
Poikkeuslain alla me kuljemme eristetyissä
askelissa tietämättä, mitä meille kuuluu
viikon päästä. Tämä aika yhdistää meitä.
Kukaan meistä ei ole tästä yhteisestä
koettelemuksesta osaton. Me tarvitsemme
toisiamme.
Eristetty elämä vie meidät yllättäen myös toisella tavalla yhteen. Kun kokoontumiset on
kielletty, emme ole sidottuja paikkaan, mihin mennä.
Pääsiäisen tapahtumat tulevat koteihimme. Kotisohvalta voi, mistä päin Suomea
tahansa, liittyä Via Cruciksen vaeltajien joukkoon tai kiirastorstaina seurata, kuinka
Tuomiokirkon alttari riisutaan valkeista ja puetaan mustiin vaatteisiin.
Eristetty elämä saa meidät yllättävän konkreettisesti kulkemaan hiljaisen viikon matkan
Jeesuksen askelissa. Epätietoisuus, hylkääminen, häpeä, kipu ja kärsimys olivat
Jeesuksen matkakumppaneina. Mutta turvautuminen Jumalaan ja luottamus rukouksen
voimaan auttoivat jaksamaan.
Eristetty elämä vie meidät myös luontoon. Jokainen voi nähdä ja aistia, miten luonto
vapautuu talven otteesta. Se, mikä äsken näytti kuolleelta, herää henkiin. Jokainen silmu
aivan kuin huutaa: valo voittaa pimeyden, elämä voittaa kuoleman! Yksikään meistä ei
ole osaton kevään ihmeestä.
Pääsiäisen ihme kuuluu myös meistä jokaiselle: rakkaus voittaa kuoleman! Sillä
edelleenkin Jumala luo uutta siellä, missä me emme osaa sitä nähdä. Jokainen meistä on
Jumalan uutta luovasta todellisuudesta osallinen.
Pääsiäinen lupaa meille: tie avautuu meidän eteemme myös silloin, kun emme vielä sitä
osaa nähdä. Riittää, että otamme askelen kerrallaan. Jumala tietää päämäärän.
Älä pelkää - valo voittaa pimeyden.
Marja Heltelä
tuomiorovasti, kirkkoherra
Lähde: evl.fi

PERTHIN SUOMI-KOULU 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
Toinen lukukausi / Second term

Neljäs lukukausi / Fourth term

lauantai 1.5.2021 klo 14-15.30
lauantai 15.5.2021 klo 14-15.30
lauantai 29.5.2021 klo 14-15.30
lauantai 12.6.2021 klo 14-15.30
lauantai 26.6.2021 klo 14-15.30 Juhannus

lauantai 16.10.2021 klo 14-15.30
lauantai 30.10.2021 klo 14-15.30
lauantai 13.11.2021 klo 14-15.30
lauantai 27.11.2021 klo 14-15.30
lauantai 11.12.2021 klo 14-15.30 Suomi-koulun
joulujuhla

Kolmas lukukausi / Third term
lauantai 24.7.2021 klo 14-15.30
lauantai 7.8.2021 klo 14-15.30
lauantai 21.8.2021 klo 14-15.30
lauantai 4.9.2021 klo 14-15.30
lauantai 18.9.2021 klo 14-15.30 Retki

SEURAKUNTAVIESTI
Seurakuntaviesti toimitetaan kahdesti vuodessa postitse. 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 Suomi-kaupalle.
Kirkon pankkitili: Immanuel Lutheran church (Commonwealth Bank)
BSB: 066134 Account number: 00901995
Viesti / Reference: SRK21 SUKUNIMESI

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

Virkatodistukset
Seija Mäkinen
Puhelin. 08 9459 7425

