
 

Vuosikokous teki valintoja 
Helmikuun lopulla pidetty Riihimäen Ortodoksiapiirin 

vuosikokous valitsi yhdistykselle uuden hallituksen, 

joka on ehtinyt jo järjestäytyä. Uusina jäseninä 

hallitukseen tulivat valituiksi Henri Sokka Hausjärveltä 

ja Lauri Tuiskuharju Riihimäeltä. Henri toimii jatkossa 

yhdistyksen varapuheenjohtajana ja Lauri sihteerinä. 

 

Hallituksessa jatkavat Mikko Junes puheenjohtajana, 

Seppo Saitseff rahastonhoitajana ja Kirsi-Marja Ollila 

jäsenenä. Tällä kertaa hallitukseen valittiin myös yksi 

varajäsen, joka on Markku Niemenlehto. 

 

Vaikka vuosikokouksen osanottajamäärä ei ollut 

suuren suuri, ilahduttavaa oli, että hallitukseen tuli 

myös hieman nuorempaa väkeä. Uusille toimijoille on 

annettava tilaa, se on aivan luonnollista kehitystä.  

 

Minean toiminnassa tehtiin viime vuonna uusia 

avauksia mm. Kässäklubin ja slaavinkielisten palve-

lusten muodossa. Viimemainituilla on tärkeä rooli  

Ukrainan pakolaisten kotouttamisessa myös jatkossa.  

 Ilosanoman juhlan (25.3.) ikoni. 

Ortodoksiapiirin jäsenmaksu ennallaan 

Ortodoksiapiirin vuosikokous päätti pitää yhdistyksen jäsenmaksun vuonna 2023 edelleen  

10 eurossa. Perusteena oli, ettei jäsenmaksun suuruus olisi esteenä liittyä yhdistykseen tai jatkaa 

sen jäsenenä. Jäsenmaksu pyydetään maksamaan yhdistyksen tilille FI90 5396 0220 2706 65 

eräpäivään 27.3. mennessä. 

 

Jäsenmaksun tuotto ei riitä kattamaan kaikkia 

diakonia- ja avustustoiminnan kustannuksia, 

jotka ovat viime vuodesta olleet nousussa.  

Niinpä jäsenmaksun yhteydessä voi edelleen 

halutessaan tukea yhdistyksen toimintaa 

vapaaehtoisella avustuksella käytettäväksi 

ukrainalaisten auttamiseen.  

 

Viime vuonna avustusrahaa kertyi yhteensä 

140 euroa, ja Ortodoksiapiiri käytti rahaa noin 

nelinkertaisen summan pääosin paikalliseen Ukrainan pakolaisten auttamiseen eri tavoin. 

 

Ortodoksiapiirin ja Minean kuulumisia  
Valtakatu 3 (Västäräkin talo), Riihimäki   2/2023 

minea.palvelee.net 



Kevään palveluksia ja tapahtumia 

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

• La 18.3. klo 10 slaavinkielinen liturgia, kastetoimitus ja kirkkokahvit (kirkkolaulu suomeksi) 

• 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 

• La 22.4. liturgia ja kirkkokahvit 

• To 4.5. klo 10–13 Kässäklubi 

• Su 7.5. retki Uspenskin liturgiaan klo 10 ja kuorojen yhteiskonserttiin. Ilmoittautumiset 

kyytijärjestelyjä ym. varten su 30.4. mennessä Minna Jokiselle 046 875 7090 tai Mikko 

Junekselle 0400 720 896. 

• La 13.5. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit 

• La 20.5. retki Lintuvuoren yhteisöön (Janakkala), jossa liturgia klo 9. Ilmoittautumiset 

kyytijärjestelyjä ym. varten ma 15.5. mennessä Mikko Junekselle 0400 720 896. 

• Pe 26.5. klo 18 Sielujen lauantain muistelulitaniat Riihimäen hautausmaalla 

 

Keväälle suunniteltu luontoretki ja kiitosakatistos luonnon helmassa on siirretty syyskuulle (1.9.), 

jolloin kirkossamme vietetään uuden kirkkovuoden alkua ja luomakunnaan päivää. Lisätietoa 

asiasta myöhemmin. 

 

Keväälle ilmoitettu Mielen hyvinvointi -kurssi siirtyy sekin syksyyn ja toteutetaan viikonloppujen 

sijasta kolmena torstai-iltana 28.9., 5.10. ja 12.10. klo 16.30–21. Siitäkin lisää myöhemmin. 

Kirkkokahvivuoroja tarjolla 

Liturgiapalveluksiin kuuluvat kirkkokahvit, joita myös ”seurustelun 

sakramentiksi” kutsutaan, kaipaisivat lisää järjestäjiä. Näin sen 

vuoksi, jotteivät kahvivuorot kasautuisi liiaksi samoille tekijöille. 

 

Vailla tarjottavaa on tällä hetkellä ainakin lauantain 22.4. liturgia 

ja kahvituksesta vastaavia tarvitaan myös slaavinkielisiin 

palveluksiin. Kahvit ja teet ovat talon puolesta. 

 

Minean pääsiäisjuhla tiistaina 11.4. toteutetaan nyyttäriperiaat-

teella, joten jos voit tuodaa jotain, laita viestiä. Ritva Harakka on 

lupautunut tarjoamaan kahvit hautausmaalla perjantaina 26.5. 

muistelulitanioiden yhteydessä. 

 

Ajantasaiset tiedot Minean tapahtumista löytyvät osoitteesta minea.palvelee.net 

Siunattua suuren paaston jatkoa! 

 

Riihimäen Ortodoksiapiiri ry/ Minea psta 

 

Mikko Junes, puheenjohtaja 

0400 720 896 

 

 

http://minea.palvelee.net/

