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Joulukuu 2020- Huhtikuu 2021

KIRKKONEUVOSTON TERVEHDYS
Vuosi 2020 lähestyy loppuaan ja niin loppuu myös kaikin puolin haastava vuosi. Koronavirus
pandemia on osoittanut meille kaikille erityisesti oman kulttuurin ja kielen tärkeyden, varsinkin
matkailun estyttyä pandemian vuoksi. Siksi Suomi-kirkon toiminnan ylläpitäminen on erityisen
tärkeää. Suomi-kirkko toimii suomalaisten kokoontumispaikkana sekä suomalaisen kulttuurin
ylläpitäjänä.
Perthin Suomi-kirkko toimii lahjoitusten avulla. Jotta voimme taata kirkon toiminaan myös
vuonna 2021 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 Suomikoulun 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 ja turvavälit sekä osanottajalistat ja seuraamme tilannetta jatkuvasti.
Perthin suomikirkko odottaa innokkaana uutta vuotta!

Siunausta ja joulurauhaa kaikille,

Kirkkoneuvosto

KIRKON TAPAHTUMIA JOULU-MAALISKUUSSA 2020-21
JOULUKUU

HELMIKUU

La 5.12 klo 12 Lauantaipiirin pikkujoulut
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja
kahvin pariin kerran kuukaudessa. Mukaan
voi ottaa pientä kahvin kanssa syötävää ja
kahvirahan. Tervetuloa!

La 6.2 klo 12 Lauantaipiiri
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja
kahvin pariin kerran kuukaudessa. Mukaan
voi ottaa pientä kahvin kanssa syötävää ja
kahvirahan. Tervetuloa!

Su 6.12 klo 12 Perinteinen suomalainen
joululounas
Tarjolla perinteisiä jouluruokia kuten kinkkua,
rosollia, joululaatikoita ja jälkiruokaa sekä
kahvit hintaan $20/ aikuinen ja $10/ lapsi.
Ohjelmassa lisäksi arpajaiset.
HUOM! Covid-rajoitusten takia otamme
pöytävaraukset lounaalle. Pöytävaraukset voi
soittaa tai tekstata Riinalle / 0415 978 208.
La 12.12 klo 14-15.30 Suomi-koulun
joulujuhla
Su 20.12 klo 12 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.

Su 14.2 klo 12 Laskiainen
Tervetuloa juhlimaan laskiaista helteen
keskellä ja tapaamaan muita Perthin
suomalaisia! Tarjolla hernekeittoa ja
pannukakkua hintaan $10/ aikuinen ja $5/
lapsi. Ohjelmassa lisäksi arpajaiset.
MAALISKUU
La 6.3 klo 12 Lauantaipiiri
Lauantaipiiri kokoontuu yhteisen juttelun ja
kahvin pariin kerran kuukaudessa. Mukaan
voi ottaa pientä kahvin kanssa syötävää ja
kahvirahan. Tervetuloa!
Su 14.3 klo 11 Kirkkovaltuuston
vuosikokous
Mukaan voi ottaa kahvin kanssa syötävää ja
kahvirahan. Seurakunnan vuosikokouksessa
mm. valitaan kirkkoneuvosto tulevalle
vuodelle sekä käydään läpi budjetti,
suunnitellaan tapahtumia ja
kunnossapitotarpeita. Uudet jäsenet
tervetulleita.

JOULULOUNAS SUNNUNTAINA 6.12 KLO 12 ALKAEN
Perthin Suomi-kirkko järjestää taas perinteisen joululounaan. Tarjolla jouluherkkuja kuten
kinkkua, laatikoita sekä rosollia sekä kahvia ja jälkiruokaa hintaan $20 aikuinen tai $10 lapsi.
Myytävänä myös muita suomalaisia herkkuja kuten karjalanpiirakoita (8kpl $15) ja
joululaatikoita (peruna, porkkana tai lanttu - pieni $10 , iso $15).
Suomi-kauppa ja kirjasto ovat avoinna.
HUOM! Covid-rajoitusten takia otamme pöytävaraukset lounaalle. Ensimmäinen kattaus on klo
12-14 ja mikäli kiinnostusta riittää, toinen kattaus tarjoillaan klo 14-16. Pöytävaraukset voi
soittaa tai tekstata Riinalle / 0415 978 208.

KIRKKOVALTUUSTON VUOSIKOKOUS 14.3
Tervetuloa Perthin Suomi-kirkon kirkkovaltuuston vuosikokoukseen sunnuntaina 14.
maaliskuuta 2021 klo 11. Seurakunnan vuosikokouksessa mm. valitaan kirkkoneuvosto tulevalle
vuodelle sekä käydään läpi budjetti, suunnitellaan tapahtumia ja kunnossapitotarpeita. Uudet
jäsenet ovat erittäin tervetulleita mukavaan joukkoon. Tule mukaan suunnittelemaan
suomalaisten yhteisiä juhlia sekä edistämään suomalaista kulttuuria.

KIRKKOVUODEN PYHIÄ JOULU-MAALISKUU 2020-21
6.12.2020

2.adventtisunnuntai/ Itsenäisyyspäivä

13.12.2020

3.adventtisunnuntai

20.12.2020

4.adventtisunnuntai

24.12.2020

Jouluaatto

25.12.2020

Joulupäivä

26.12.2020

Tapaninpäivä

31.12.2020

Uuden Vuoden aatto

1.1.2021

Uuden vuoden päivä

6.1.2021

Loppianen

19.1.2021

Pyhän Henrikin muistopäivä

14.2.2021

Laskiaissunnuntai

28.3.2021

Palmusunnuntai

JOULUN JUHLAPÄIVÄT
Jouluaattona 24.12. ollaan odotuksen täyttymisen ja profeettojen lupausten toteutumisen
ovella. Jouluaaton jumalanpalveluksen aihe on pelastuksen kaipuu ja lupaus Vapahtajasta.
Jouluyö on Kristuksen syntymisen yö. Seurakunta kuulee enkelin viestin: "Tänään on teille
syntynyt Vapahtaja." Tapaninpäivä eli toinen joulupäivä 26.12. on ensimmäisen marttyyrin,
Stefanoksen ja hänen myötään kaikkien marttyyrien muistopäivä.

LOPPIAINEN
Loppiaisena siirrytään joulunpyhistä arkeen. Kirkkovuodessa
loppiainen on itämaan tietäjien pyhä. Loppiainen on kristittyjen
vanhimpia juhlia, jopa joulua vanhempi. Loppiaisen
evankeliumiteksti kertoo kaukaa itäisiltä maista vaeltaneista
viisaista ja arvostetuista tietäjistä, jotka tulivat katsomaan
Jeesus-lasta. He toivat mukanaan kalliita lahjoja: kultaa,
suitsuketta ja mirhaa. Loppiainen viittaa nimellään jouluajan
loppumiseen. Kirkkovuosikalenterissa loppiaisen jälkeiset pyhät
kuuluvat vielä joulujaksoon, joka päättyy vasta pääsiäisjakson
alkaessa. Loppiaista vietetään 6. tammikuuta.

PYHÄN HENRIKIN MUISTOPÄIVÄ
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. Uskonpuhdistus karsi suurimman
osan muistopäiväkalenteriin sisältyvistä pyhimysjuhlista. Kirkon historian merkkihenkilöiden
muistelemista ei kuitenkaan tyystin hylätty. Augsburgin tunnustus lausuu tästä: ”Me voimme
julkisesti muistaa pyhiä, jotta oppisimme kukin kutsumuksemme mukaisesti seuraamaan heidän
uskoaan ja hyviä tekojaan.” Apostolien ja evankelistojen päivät säilyivät kirkollisessa
kalenterissamme vuoteen 1772. Pyhimysjuhlista merkittävin oli Pyhän Henrikin muistopäivä.
Senkin viettäminen jatkui vielä uskonpuhdistuksen jälkeen. 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”).

LASKIAISSUNNUNTAI
Sunnuntain suomenkielinen nimi tulee paastoon laskeutumisesta. Pian alkaa yksinkertaisten
elämäntapojen, itsekieltäymyksen aika. Sunnuntain latinankielinen nimi esto mihi (= ole
minulle) on puolestaan saatu päivän vanhan antifonin alkusanoista (Ps. 31: 3). Jeesuksen
julkinen toiminta saavuttaa käännekohtansa. Vaellus Jerusalemiin, kohti kärsimystä ja
kuolemaa, alkaa. Mutta juuri tällä tiellä Ihmisen Poika kirkastetaan. Jumalallinen rakkaus voittaa
antaessaan itsensä alttiiksi kuolemaan asti. Tarvitsemme silmiemme avautumista, jotta
näkisimme, miten Jeesus kärsii meidän puolestamme ja koko maailman puolesta. Vapahtaja
kysyy myös meiltä itsemme alttiiksi antamista Jeesuksen seuraamisessa.

PALMUSUNNUNTAI
Palmusunnuntain ja 1. adventtisunnuntain evankeliumitekstit kertovat samasta tapahtumasta.
Kristuksen julkinen toiminta tähtäsi alusta lähtien hänen elämänsä viimeisiin päiviin.
Palmusunnuntain nimi dominica palmarum viittaa Jeesuksen ratsastukseen Jerusalemiin, jolloin
ihmiset heittivät palmunoksia hänen kulkutielleen. Tämän muistelemiseen on liittynyt tapa
tuoda kirkkoihin palmunoksia ja niistä tehtyjä koristeita. Niitä on myös kannettu
palmusunnuntain kulkueissa. Pohjoisemmissa maissa on
palmunoksien sijasta käytetty pajunoksia. Palmusunnuntaina alkaa
kunnian kuninkaan alennustie. Betaniassa voideltu Jeesus ratsasti
Jerusalemiin kohti kärsimystä ja kuolemaa, mutta juuri niistä tuli
toivon ja voiton merkki, jonka vertauskuvia ovat palmunoksat.
Palmusunnuntaina Kristuksen kirkko lähtee seuraamaan hänen
elämänsä viimeisiä vaiheita

Lähde: kirkkovuosikalenteri.fi
KORONA-AJAN RUKOUS
Jeesus,
Jumalamme ja Vapahtajamme.
Kun mieliämme painaa huoli ja epävarmuus koko maailman tilanteesta
tulemme luoksesi ja rukoilemme sinua:
kaikkien niiden puolesta, jotka ovat saaneet koronatartunnan ja ovat sairaita,
niiden puolesta, jotka ovat epävarmoja ja pelkäävät,
niiden puolesta, jotka työskentelevät terveydenhuollon parissa ja huolehtivat sairaista,
niiden puolesta, jotka kantavat poliittista vastuuta maassamme ja kansainvälisesti,
niiden puolesta, joiden on tehtävä päivä päivältä tehdä vaikeita päätöksiä yhteisen edun
hyväksi,
niiden puolesta, jotka ovat vastuussa kaupasta ja taloudesta,
niiden puolesta, jotka pelkäävät työpaikkansa ja oman talouden puolesta,
niiden puolesta, jotka ovat peloissaan tulla unohdetuiksi,
ja meidän puolesta, jotka emme ole koskaan joutuneet kohtaamaan tällaista tilannetta.
Herra, vahvista meitä ja auta meitä,
että järki ja tunteet eivät joutuisi erilleen toisistaan.
Vahvista keskinäistä kunnioitusta ja yhteisvastuun mieltä toisiamme kohtaan.
Auta ettemme joudu erilleen toisistamme.
Vahvista kaikkien mielikuvitusta löytääksemme tapoja pitää yhteyttä toisiimme.
Vaikka vaihtoehtomme ovat rajalliset,

niin että emme voi kokea konkreettista yhteyttä tosiimme,
vahvista meitä sillä varmuudella, että olemme yhteydessä toisiinsa
rukouksessa sinun kauttasi.
Olemme keskellä paastonaikaa.
Tänä vuonna meille on annettu uudenlainen haaste luopumisesta
jota me ole valinneet vapaaehtoisesti,
ja joka on tuskallisesti muuttanut elämäntyyliämme.
Jumala, Herramme, me rukoilemme sinua;
Anna tämäkin paastonajan välittää meille armoa, ja syventää uskoamme
ja uudistaa tehtävämme olla sinun todistajiasi
hyväksymällä vastoinkäymiset ja haasteet, jotka kohtaavat meitä
ja jotta me voisimme kokea, että kaikki ihmiset ovat yhteisen Isämme lapsia
Ole kiitetty ikuisesti.
Aamen.
Lähde: tampereenhiippakunta.fi

JOULUN RUKOUS
Jumala, taivaallinen isämme.
Kiitos, että tahdot meille hyvää.
Kun sytytämme joulun ajan kynttilöitä,
auta meitä muistamaan,
että sinä olet lähellä.
Kiitos, että meidän ei tarvitse pelätä
eikä kantaa huoliamme yksin.
Auta meitä katsomaan sinuun
ja luottamaan siihen,
että sinä teet kaiken uudeksi.
Opeta meitä tänä joulun aikana
näkemään ne asiat,
jotka ovat elämässä todella tärkeitä,
ja jättämään vähemmälle sellainen,
mitä emme tarvitse.
Siunaa joulumme.
Aamen.

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 pankkitille tai käteisellä kirkon tapahtumien yhteydessä Suomikaupalle.
Kirkon pankkitili: Immanuel Lutheran church ( Commonwealth Bank)
BSB: 066134
Account number: 00901995
Viesti / Reference: SRK20 SUKUNIMESI
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Kirkkovaltuusto ⎸Church Council

Perthin Suomalainen Kirkko
30 Nicol Road, Parkwood WA 6147
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Puhelin: 0415 978 208

Postiosoite│ Postal Address
PO BOX 47 Parkwood WA 6147
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Virkatodistukset
Seija Mäkinen
Puhelin. 08 9459 7425

