
 

Ortodoksisuus tutuksi -luentosarja alkaa 

Hyvää alkanutta syyskautta! 

Ortodoksiapiirin/ Minean syyskauden luentotoiminta 

pyörähtää käyntiin tiistaina 20.9. klo 18, jolloin alkaa 

ortodoksisuutta käsittelevä viiden aihepiirin luentosarja. 

Kyseessä on ortodoksisuudesta kiinnostuneille suunnattu, 

mutta myös kirkon jäsenille soveltuva sarja alustuksia, 

joiden yhteydessä on tilaisuus esittää kysymyksiä ja käydä 

keskustelua. 

Ensimmäisellä kerralla aiheena on ortodoksisen 

kirkkovuoden juhlat ja paastot. Samalla tarjotaan 

yleistietoa ortodoksisuudesta ja idän kirkosta etenkin 

uusille asiasta kiinnostuneille. 

Luentosarja järjestetään tiistaisin kahden viikon välein. 

Seuraavalla kerralla alustajana on isä Markus Aroma 

Hämeenlinnasta aiheenaan ortodoksinen ihmiskuva. 

Ortodoksisuus tutuksi -luentosarjan päivämäärät, aiheet ja alustajat: 

• Ti 20.9. klo 18 Ortodoksisen kirkkovuoden juhlat ja paastot, Mikko Junes 

• Ti 4.10. klo 18 Ortodoksinen ihmiskuva, emeritus kirkkoherra, isä Markus Aroma 

• Ti 18.10. klo 18 Jumalanpalvelukset ja kirkollinen tapakulttuuri, isä Taisto Rikkonen 

• Ti 1.11. klo 18 Ortodoksinen kirkkomusiikki, kanttori Sari Ahponen 

• Ti 15.11. klo 18 Ikonitaide ja ikonimaalaus, ikonimaalari Kaija Luoto 

 

Käsitöitä ja diakoniaa 

Minean Kässäklubi jatkaa keväällä aloitettua toimintaansa. 

Kokoontumisiin voivat osallistua kaikki käsitöistä kiinnostuneet 

ja juttuseuraa kaipaavat. Töitä suunnitellaan ja tehdään 

yhdessä ja erikseen eri materiaaleista. Kokoontumiset ovat 

kerran kuukaudessa torstaisin klo 10–13.  

Samana päivänä klo 14–16 kokoontuva Diakoniailtapäivä on 

vapaamuotoinen ja kaikille avoin kohtaamispaikka 

kahvikupposen äärellä. Siellä voi piipahtaa oman aikataulun 

mukaan ja tulla juttelemaan ilman asiaakin Katrin ja muiden 

kävijöiden kanssa.  

 

Kässäklubin ja Diakoniailtapäivän syyskauden kokoontumiset ovat torstaina 13.10., 10.11. ja 

8.12. Lisätietoja diakoniatyöntekijä Katri Heporaudalta: katri.heporauta@ort.fi, 0400 304 361. 
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Isä Markus Aroma luennoi Mineassa 4.10. 
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Tulevat jumalanpalvelukset 

Seuraava liturgia ja kirkkokahvit järjestetään Mineassa sunnuntaina 2.10. klo 10. Suureksi 

iloksemme isä Aki on sijoittanut seurakunnan liturgiat toiveemme mukaisesti sunnuntaipäiville, 

joten nyt pääsee sunnuntaina kirkkoon ”omalla kylällä”. 

• Su 2.10. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit 

• Su 6.11. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit 

• Su 4.12. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit 

• Su 8.1. (2023) klo 10 liturgia ja kirkkokahvit 

Lokakuun liturgian kirkkokahvituksen järjestävät Markku ja Anna Niemenlehto. Sitä seuraaviin 

palveluksiin kaivattaisiin kuitenkin kahvittajia, joten vapaaehtoiset voisivat ilmoittautua minulle. 

Kahvit ja teetarvikkeet ovat talon puolesta, mutta suolaiset/ makeat tarjottavat tulisi tuoda 

joko leivottuna tai hankittuna, jolloin aiheutuneet kulut korvataan. Tehtävään saa tarvittaessa 

opastusta. 

 

Diakoniaruokailu 

Ortodoksiapiiri on järjestänyt Mineassa pari kertaa vuodessa diakonialounaan yhteistyössä 

ev.lut. seurakunnan diakoniatyön kanssa. Aterian yhteydessä on jaettu ruokakassit, joita on 

saatu lahjoituksena paikallisilta kauppiailta. Keittolounaalle on osallistunut keskimäärin 

viitisentoista henkeä ev.lut. seurakunnan ohjaamana. 

 

Jo pidempään on ollut toiveena, että lounas tavoittaisi myös paikallisia ortodokseja ja piirin 

jäseniä. Kyse ei ole yksinomaan ruuan tarpeesta vaan myös siitä, että yhteisellä aterialla on 

tilaisuus tavata muita ja luoda yhteyksiä kanssaihmisiin. Lisäksi ruokailua on tarkoitus tällä kertaa 

kohdentaa etenkin Ukrainan pakolaisille ja edesauttaa näin heidän kotoutumistaan. Tarpeen 

vaatiessa varaudutaan kahteen kattaukseen. 

Syyskauden diakonialounas järjestetään Mineassa perjantaina 18.11. Tapahtuman valmistelu 

on vielä vaiheessa, joten tiedot kelloajoista ym. ilmoitetaan myöhemmin Minean sivuilla ja 

ikkunassa sekä ja Aamupostin yhdistyspalstalla, jonka käyttöä lisätään tiedottamisessa. 

 

Ajantasaiset tiedot Minean tapahtumista löytyvät osoitteesta minea.palvelee.net 

 

Hyvää syyskauden jatkoa! 

 

Riihimäen Ortodoksiapiiri ry/ Minea psta 

 

Mikko Junes, puheenjohtaja 

0400 720 896 

http://minea.palvelee.net/

