
 

Minean juhlaa ja aherrusta 
Minean syyskausi on jatkunut vilkkaana ja jumalanpalveluksiin on osallistunut kiitettävästi väkeä 

myös lähiseudulta, Hyvinkäältä ja Hämeenlinnasta. Liturgioiden sijoittaminen sunnuntaille on 

ollut hyvä ratkaisu, jolle toivotaan jatkoa. Tavoitteena on järjestää Mineassa kaksi liturgiaa 

kuukaudessa; seurakunnan liturgia suomeksi ja toinen Ortodoksiapiirin/ Minean organisoimana 

kirkkoslaaviksi. Tässäkin palveluksessa kirkkolaulu on suomenkielistä ja siitä kiitos Mikko Kurille 

Hyvinkäältä! Suomella pärjää myös kahvipöydässä, joten osallistumista ei kannata aristella. 

  
 

Lokakuun lopulla slaavinkielisen liturgian yhteydessä vietettiin myös Minean ensimmäistä 

kastejuhlaa, kun isä Alexander liitti Riihimäellä syntyneen pienen ukrainalaispojan Nazar 

Korolkovin ortodoksisen kirkon jäseneksi. Äiti, Nataliia Korolkova tuli maaliskuussa Kiovasta 8-

vuotiaan Arina-tyttärensä kanssa sotaa pakoon. Perheen isä Oleksii oli päässyt muutamaksi 

päiväksi Suomeen tapaamaan perhettään ja osallistumaan kastejuhlaan. Juhlan kunniaksi 

nautittiin Ortodoksiapiirin tarjoamat kakkukahvit.  

– Toivotamme pienokaiselle ja koko perheelle monia armorikkaita vuosia! 

Lähiajan palvelukset ja tapahtumat Mineassa: 

• To 10.11. klo 10–13 Kässäklubi ja klo 14–16 Avoin iltapäiväkahvi 

• Ti 15.11. klo 18 Ortodoksisuus tutuksi -luento, Kaija Luoto: ikonitaide ja ikonimaalaus 

• Pe 18.11. klo 12 Diakonialounas ja ruokakassien jako 

• Su 27.11. klo 10 liturgia (slaavi/suomi) ja kirkkokahvit 

• Su 4.12. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit, ortodoksiapiirin kokous 

• To 8.12. klo 10–13 Kässäklubi ja klo 14–16 Avoin iltapäiväkahvi 

• Ma 20.12. klo 18 Minean joulujuhla, joulun esijuhla 

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

Ortodoksiapiirin ja Minean kuulumisia  
Valtakatu 3 (Västäräkin talo), Riihimäki   4/2022 

minea.palvelee.net 



Ortodoksiapiirin sääntöjen uudistus 

Riihimäen Ortodoksiapiirin säännöt ovat jo pidempään olleet uudistuksen tarpeessa. Ne eivät 

kaikin osin vastaa nykyistä yhdistyslakia ja lisäksi toimintaympäristössä on tapahtunut 

muutoksia. Esimerkiksi oman toimitilan hankkiminen (tarkoituspykälässä) ei ole enää 

ajankohtaista, koska on jo pitkään voitu toimia seurakunnan tiloissa. Myös vuosikokousasioiden 

käsittelyjärjestys on nykysäännöissä virheellinen, vaikka käytännössä on toimittu toisin.  

Aivan uutena asiana sääntöihin on lisätty etäkokousmahdollisuus, jota korona-aikana 

toteutettiin pariinkin kertaan poikkeuslain turvin. Vastaisen varalle etäkokous on otettu 

yhdistyksen sääntöihin Yhdistysrekisterin sääntömallin mukaisesti. Nämä sekä muut sääntömallin 

pohjalta tehdyt muutokset ilmenevät liitteenä olevasta esityksestä Ortodoksiapiirin uusiksi 

säännöiksi. 

Yhdistyslain mukaan päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 

vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta 

on mainittava kokouskutsussa. Nykyisissä säännöissämme ei ole sääntöjen muuttamisesta 

mitään määräyksiä, joten toimimme yhdistyslain mukaisesti, kuitenkin siten, että kokous 

kutsutaan koolle nykysääntöjen edellyttämät vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirpputoritavaroiden keräys 

Ortodoksiapiiri on varannut viimevuotiseen 

tapaan myyntipöydän Femmatorilta ajalle 

29.11.–5.12. ja sitä varten keräämme taas 

tavaraa. Myyntiin voi lahjoittaa esim. ehjiä 

käyttötavaroita ja koriste-esineitä, siistejä ja 

hiukan laadukkaampia lasten ja aikuisten 

vaatteita, kenkiä ym., ortodoksista ja muuta 

kristillistä kirjallisuutta, kirjallisuutta yleensä sekä 

ortodoksista ja jouluaiheista esineistöä. 

Edelliskerralla kaupaksi kävivät etenkin kirjat ja 

ikonit sekä vuodenaikaan sopivat hyväkuntoiset 

vaatteet ja asusteet. Myyntiin kannattaa laittaa sellaista, jonka olisi valmis itsekin ostamaan. 

KOKOUSKUTSU 

Riihimäen Ortodoksiapiiri ry:n ylimääräiseen kokoukseen 

Sunnuntaina 4.12.2022 klo 12 (liturgian ja kirkkokahvien jälkeen) toimitila 
Mineassa, os. Valtakatu 3, Riihimäki.  

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen johtokunnan esitys Riihimäen 
Ortodoksiapiiri ry:n uusiksi säännöiksi. 

Tervetuloa! 

Riihimäen Ortodoksiapiiri ry:n johtokunta 



Kirpputoripöydän puhdas tuotto oli viime syksynä 163,20 euroa. Kaikki on ollut tarpeen, sillä 

kevättalvella puhjennut Ukrainan pakolaiskriisi on vaatinut avustustoimia myös meiltä;  

vastaanottoasuntoihin Riihimäellä hankittiin mm. suihkuverhoja, ja ukrainalaisille kustannettiin 

kirkkokyyti pikkubussilla Hämeenlinnaan, slaavinkieliseen kirkkopyhään kesäkuun puolivälissä.  

Kirpputorituotto ja jäsenmaksun yhteydessä kertyneet lahjoitukset on käytetty jäännöksettä 

pakolaisten avustamiseen, joten kiitos siitä kaikille lahjoittajille! Apua tarvitaan myös jatkossa, 

joten nyt on hyvä syy tutkailla, josko löytyisi kirpparille sopivaa tavaraa. 

Kirpputoritavaroita otetaan vastaan Mineassa tapahtumien yhteydessä seuraavasti: 

• Torstaina 10.11. klo 10–13 ja 14–16 (Kässäklubi ja avoin iltapäiväkahvi) 

• Tiistaina 15.11. klo 17.45 alkaen (Ortodoksisuus tutuksi -luento) 

• Perjantaina 19.11. klo 12 alkaen (Diakonialounas) sekä 

• Tiistaina 22.11. klo 16–18 (ylim. vastaanotto) 

 

Ajantasaiset tiedot Minean tapahtumista löytyvät osoitteesta minea.palvelee.net 

 

Hyvää alkavaa joulupaaston aikaa! 

 

Riihimäen Ortodoksiapiiri ry/ Minea psta 

 

Mikko Junes, puheenjohtaja 

0400 720 896 

http://minea.palvelee.net/

