
 

Siunattua alkavaa paaston aikaa! 
Viikon kuluttua sovintosunnuntain iltana (19.2.) 

laskeudutaan suureen paastoon. Vuosi 

vuodelta kirkkovuoden juhlien ja paastojen 

kierto tuntuu käyvän yhä nopeammin. Ajatus 

on tietysti tässä yhteydessä hiukan outo, koska 

etenkin paaston olemukseen kuuluisi 

mieluummin hidastaa ja hiljentää arkista 

hyörinää.  

Joka tapauksessa paaston aika erityisine 

palveluksineen on käsillä. Ensimmäisen 

paastoviikon torstaina 23.2. klo 17 Mineassa 

toimitetaan Andreas Kreetalaisen 

katumuskanoni vuosien tauon jälkeen. Tämä 

resitaation ja kirkkolaulun vuorottelema 

palvelus on yksi kauneimmista, ja sitä 

toimitetaan useampiosaisena suuremmissa 

pyhäköissä. 

Muitakin paaston ja pääsiäisen palveluksia on Mineassa tarjolla, joten toivotaan ahkeraa 

osallistumista.  

Ortodoksiapiirin vuosikokous 28.2. 

Riihimäen Ortodoksiapiiri ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 28.2. klo 18 toimitila Mineassa, os. 

Valtakatu 3, Riihimäki. Kokouksessa tehdään päätöksiä yhdistyksen toimintaan ja talouteen 

liittyvistä, vuosikokoukselle kuuluvista asioista sekä valitaan yhdistykselle toimihenkilöt. 

 

Uusien, tammikuussa rekisteröityjen sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitukseen valitaan 

puheenjohtajan lisäksi 2–4 muuta varsinaista jäsentä sekä 0–4 varajäsentä. Varajäsenyys on 

säännöissä uusi asia, joka on omiaan vahvistamaan hallituksen työskentelyä. Tervetuloa 

vuosikokoukseen osallistumaan ja vaikuttamaan! 

Mielen hyvinvointi -kurssille Mineaan 18. ja 25.3. 

Mineassa järjestetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä 

mielen hyvinvointia käsittelevä kurssi kahtena lauantaina 

18. ja 25.3. klo 9–16. Kurssilla käydään lävitse hyvään 

mielenterveyteen liittyviä teemoja alustusten, keskustelujen 

ja harjoitteiden muodossa. Kurssi perustuu Mieli ry:n (ent. 

Suomen Mielenterveysseura) aineistoihin, jonka osallistujat 

saavat mukaansa. 

Ortodoksiapiirin ja Minean kuulumisia  
Valtakatu 3 (Västäräkin talo), Riihimäki   1/2023 
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-Mielen hyvinvoinnista voi huolehtia aivan kuten fyysisestä kunnostakin, tosin keinot ovat 

toisenlaisia, kertovat kurssin kouluttajat Markku ja Anna Niemenlehto.  

Kurssin teemoja ovat hyvä mielenterveys, tunnetaidot, elämän monet kriisit, ihmissuhteet ja 

vuorovaikutus sekä elämänhallinta.  

-Tavoitteena on, että kurssin käytyään ymmärtäisi henkisen hyvinvoinnin merkityksen itselle ja 

läheisille sekä havaitsisi ja osaisi toimia oikein, kun asiassa alkaa ilmetä ongelmia, Markku ja 

Anna selostavat. Minean sivuilta voit katsoa kurssista lyhyen esittelyvideon. 

Markku kertoo kiinnostuneensa Mieli ry:n kursseista toimiessaan seurakunnan Auttavassa 

puhelimessa vapaehtoisena kaikkiaan 15 vuotta. Tuolloin pohdittiin myös sitä, kuinka voitaisiin 

tukea pyhäkköyhteisöissä toimivia vapaaehtoisia, joten hän kouluttautui Annan kanssa kurssin 

ohjaajaksi. 

Kurssille otetaan enintään 12 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä ja osallistua voi joko yksin 

tai puolison, kaverin tai työkaverin kanssa. Kurssin hinta on 40 euroa/ henkilö ja siihen kuuluu 

oppikirja, jonka saa omaksi. Riihimäen Ortodoksiapiiri tukee jäsentensä osallistumista 10 eurolla, 

joten kurssin hinta jäsenille on 30 euroa. 

Ilmoittautumiset viimeistään 28.2. Markku Niemenlehdolle 0400 505 030 tai Anna 

Niemenlehdolle 045 114 1907 tai sähköpostilla atn@europort.fi 

Pyhiinvaellusmatka Valamoon ja Lintulaan 10.–12.3. 

Lohjan seudun ortodoksit järjestävät isä Kalevi 

Kasalan johtaman pyhiinvaellusmatkan Valamon ja 

Lintulan luostareihin pe-su 10.–12.3.2023. 

Ortodoksiapiirin jäsenillä ja muilla kiinnostuneilla on 

nyt tilaisuus osallistua matkalle.  

Bussin kyytiin pääsee Hyvinkään Hesburgerilta 

(Kalevankatu 20, Hangonväylän VT 25 varrelta) ja 

paluu tapahtuu samaan paikkaan. Matkan hinta 

hotellimajoituksineen ja ruokailuineen on 185–235 

euroa/ henkilö majoitusmuodon mukaan. 

Matkaohjelma ja hinnasto on viestin liitteenä. 

Ilmoittautuminen ja ennakkomaksu isä Kaleville perjantaihin 24.2. mennessä. Yhteystiedot ja 

tilinumero löytyvät liitteestä. 

Piispa Sergei luennoi rukouksesta Mineassa 7.3. 

Apulaispiispana toimiva Haminan piispa Sergei vierailee Mineassa suuren 

paaston kolmannella viikolla tiistaina 7.3. klo 18 ja pitää alustuksen 

rukouselämästä otsikolla "Rukous - vuoropuhelua Jumalan kanssa". 

Alustuksen jälkeen on keskustelua.  

Tervetuloa kuulemaan ja tapaamaan isä esipaimenta, jolle kyseessä on 

nykyisessä tehtävässään ensimmäinen vierailu Mineassa! 
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Kevään palveluksia ja tapahtumia 

• La 18.2. klo 10 slaavinkielinen liturgia ja kirkkokahvit 

• To 23.2. klo 17 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni 

• Ti 28.2. klo 18 Riihimäen Ortodoksiapiirin vuosikokous 

• Ti 7.3. klo 18 piispa Sergein alustus ja keskustelua rukouselämästä 

• To 9.3. klo 10–13 Kässäklubi 

• Pe-su 10.–12.3. pyhiinvaellus Valamoon ja Lintulaan (ilmoittautuminen viim. 24.2.)  

• Su 12.3. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit, Ristinkumartamisen sunnuntai 

• La 18. ja 25.3. klo 9–16 Mielen hyvinvointi -kurssi (ilmoittautuminen viim. 28.2.)  

• Ke 22.3. klo 17 Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia (EPL) 

• La 1.4. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit, Lasaruksen lauantai 

• To 6.4. klo 10–13 Kässäklubi 

• Pe 7.4. klo 14 suuren perjantain ehtoopalvelus 

• Ti 11.4. klo 18 pääsiäisen slaavimispalvelus, Minean pääsiäisjuhla 

• To 4.5. klo 10–13 Kässäklubi 

• Su 7.5. retki Uspenskin liturgiaan klo 10 ja kuorojen yhteiskonserttiin (ennakkotieto) 

• Su 21.5. klo 13 luontoretki Hatlamminsuolle, jossa Kiitosakatistos 

• Pe 26.5. klo 18 Sielujen lauantain muistelulitaniat Riihimäen hautausmaalla 

 

Huom. loppukevään liturgiatiedot puuttuvat. 

Kirkkokahvivuoroja tarjolla 

Tarjolla on tuttuun tapaan taas kirkkokahvien järjestelyvuoroja kevään liturgiapalveluksiin. 

Kahvit ja teet ovat talon puolesta, mutta jotain suolaista ja pientä makeaa olisi hyvä tuoda. 

Paastokaudellahan tarjottavien ei kuulukaan olla ylen runsaita. Jos voit ottaa vastataksesi 

jonkin palveluksen tarjottavista, ole yhteydessä minuun, niin katsotaan sopiva päivä. 

Slaavinkielisillä kirkkokahveilla kerroimme mukana olleille ukrainalaisille, että he voivat 

halutessaan tuoda jotain omaan makuun sopivaa tarjottavaa seuraavalla kerralla (18.2.) 

ikään kuin nyyttäriperiaatteella. On mielenkiintoista nähdä, kuinka he ottavat haasteen 

vastaan.  

 

Ajantasaiset tiedot Minean tapahtumista löytyvät osoitteesta minea.palvelee.net 

 

Riihimäen Ortodoksiapiiri ry/ Minea psta 
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