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Kevään toiminta käynnistyy
Ortodoksiapiirin vuosikokous on pidetty etänä ja
uudelleen valitun johtokunnan jäsenet jatkavat entisissä
tehtävissään; varapuheenjohtajana Markku Niemenlehto,
sihteerinä Kirsi-Marja Ollila ja rahastonhoitajana Seppo
Saitseff. Järjestäytymiskokouksessaan johtokunta päätti
suunnata tämänvuotiset avustukset puoliksi
paastokeräykseen ja toisen puolikkaan Filantropian
katastrofirahastoon, josta toimitetaan apua Ukrainaan
Puolan ortodoksisen kirkon kanavien kautta.
Ukrainan sota on varmasti ollut viime päivien suurin
huolenaihe itse kullakin. Koronan jatkoksi tullut valtava
humanitäärinen kriisi huolestuttaa laajasti suomalaisia ja
auttamisen halu on suurta. Oma kirkkommekin on ryhtynyt
varautumaan diakonia-avun tarpeen kasvuun. Kun
pakolaisvirrat lopulta ulottuvat maahamme, myös eiaineellisen avun tarve konkretisoituu, onhan kyse
ortodoksisen maan asukkaista.
Tämän jäsenkirjeen liitteenä on ortodoksiapiirin jäsenmaksulomake vuodelle 2022.
Jäsenmaksun suuruus on 10 euroa, ja sen eräpäivä on 21.3.2022. Viime vuonnahan jäsenmaksua ei peritty koronasulun vuoksi lainkaan, joten voit halutessasi tukea ortodoksiapiirin
toimintaa myös tätä suuremmalla summalla. Jäsenmaksun ylittävä osuus kohdistetaan
ortodoksiapiirin paikalliseen diakoniatyöhön ja Ukrainan sodan uhrien auttamiseen.
Paikallisen diakoniatyömme haasteena on tiedon saanti. Tätä puutetta pyrimme korjaamaan
uudella diakoniailtapäivä-tapahtumalla Mineassa. Kyseessä on muodoltaan vapaa ja kaikille
avoin kohtaamispaikka kahvikupposen äärellä. Ensimmäinen diakoniailtapäivä on torstaina
17.3. klo 14–16, jolloin paikalla on myös Helsingin ortodoksisen seurakunnan diakoniatyöntekijä
Katri Heporauta. Toivottavasti diakoniatyön tarpeet tulisivat tätä kautta paremmin esille, jotta
niihin voidaan vastata. Katriin voi olla myös suoraan yhteydessä numeroon 0400 304 361.
Käsityön ystäville on tarjolla Mineassa uutta toimintaa, kun Kässäklubi aloittaa kokoontumiset
saman torstaipäivän aamuna eli torstaina 17.3. klo 10–13. Kerholaiset määrittelevät toiminnan
sisällön itse, mutta yhtenä ajatuksena on ollut muun muassa kirkollisten tekstiilien valmistus. Jos
käsityöt kiinnostavat ja itsellä on asiaan harrastusta, kannattaa tulla tutustumaan. Kässäklubista
voi kysyä lisää Tiina Joutsenelta numerosta 040 765 9839.
Alkuvuoden koronatauon jälkeen toiminta käynnistyy Mineassa jo tiistaina 8.3. klo 18 pyhän
marttyyrin ja tunnustajan Johannes Sonkajanrantalaisen muistopäivän akatistoksella. Kyseessä
on runsaan puolen tunnin mittainen laulettava rukouspalvelus, joka toimitetaan isä Taiston ja
kirkkokansan yhteisvoimin. Akatistoksen jälkeen on tarjolla iltatee ja tilaisuus vapaamuotoiseen
keskusteluun.

Tässä kevään tulevia tapahtumia Mineassa:
• Ti 8.3. klo 18 akatistos pyhälle Johannes Sonkajanrantalaiselle
• To 17.3. klo 10–13 Kässäklubi käsitöistä ja käden taidoista kiinnostuneille
• To 17.3. klo 14–16 avoin diakoniailtapäivä kahvikupposen äärellä
• La 19.3. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit
• Ti 22.3. klo 18 maallikkoehtoopalvelus ja iltatee
• Ti 5.4. klo 18 maallikkoehtoopalvelus ja iltatee
• La 9.4. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit (Lasaruksen lauantai)
• To 14.4. klo 10–13 Kässäklubi käsitöistä ja käden taidoista kiinnostuneille
• To 14.4. klo 14–16 avoin diakoniailtapäivä kahvikupposen äärellä
• Ti 19.4. klo 18 pääsiäisen slaavimispalvelus ja Minean pääsiäisjuhla
• Ti 3.5. klo 18 maallikkoehtoopalvelus ja iltatee
• To 12.5. klo 10–13 Kässäklubi käsitöistä ja käden taidoista kiinnostuneille
• To 12.5. klo 14–16 avoin diakoniailtapäivä kahvikupposen äärellä
• Ti 17.5. klo 18 arkkimandriitta Mikaelin alustus: "Pyhittäjä Johannes Valamolaisen elämä”
• Pe 3.6. klo 18 Sielujen lauantain litaniat haudoilla, kokoontuminen kappelikirkolla
Mineassa on myynnissä vuoden 2022 kirkkokalentereita hintaan 15e/ kpl. Kalenterin voi hankkia
tapahtumien yhteydessä tai soittamalla minulle, niin sovitaan noutoajankohta erikseen.
Myynnissä on myös suru- ja onnitteluadresseja sekä ikonikortteja.
Ajantasaiset tiedot Minean tapahtumista löytyvät osoitteesta minea.palvelee.net
Siunattua suuren paaston jatkoa!
Riihimäen Ortodoksiapiiri ry/ Minea psta
Mikko Junes, puheenjohtaja
0400 720 896

