
 

Siunattua Kristuksen syntymäjuhlaa! 
Minean syyskausi on saatu päätökseen kahden poikkeuksellisen kauden jälkeen jokseenkin 

normaaleissa puitteissa. Joulujuhlaa vietettiin 20.12. esijuhlan ehtoopalveluksen, joululaulujen ja 

tarjoilujen merkeissä. Palveluksiin ja tapahtumiin kuten Ortodoksisuus tutuksi -luentosarjaan on 

osallistunut mukavasti väkeä. Toiminta Mineassa jatkuu jälleen vuodenvaihteen jälkeen. 

Seurakunnan liturgiat ovat edelleen pääsääntöisesti sunnuntaisin. Ilahduttavaa on, että 

ohjelmaan on saatu pitkästä aikaa myös paastoajan ja suuren viikon palveluksia. Toivotaan 

runsasta osallistumista näihin erityisen kauniisiin ja puhutteleviin palveluksiin.  

 

Myös slaavinkieliset liturgiat 

jatkuvat isä Alexanderin 

(Zanemonets) toimittamina kerran 

kuukaudessa. Seuraava slaavin-

kielinen palvelus on lauantaina 

21.1. klo 10 ja kanttorina on meille 

kaikille tuttu Jokisen Minna, joka 

toimii myös Minean kanttorina. 

Kahvipöytäkeskusteluja käydään 

myös suomeksi, joten rohkeasti 

mukaan! 

Oheiseen kalenteriin on merkitty 

nyt tiedossa olevien tapahtumien 

päivämäärät, mutta täydennystä 

tulee vuoden vaihduttua. 

Kevään palveluksia ja tapahtumia Mineassa: 

• Su 8.1. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit, Teofanian jälkijuhla 

• To 12.1. klo 10–13 Kässäklubi 

• Ti 17.1. klo 18 kirjallisuusilta, Pirkko Arola: ”Kuinka kirjoitan menneisyydestä?” 

• La 21.1. klo 10 slaavinkielinen liturgia ja kirkkokahvit 

• Su 5.2. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit, Tuhlaajapojan sunnuntai 

• To 9.2. klo 10–13 Kässäklubi 

• To 23.2. klo 17 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni 

• To 2.3. klo 10–13 Kässäklubi 

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

• 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 

• To 4.5. klo 10–13 Kässäklubi 
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Kirjallisuusillassa 17.1. Pirkko Arola 

Kevään ensimmäinen kirjallisuusilta järjestetään Mineassa tiistaina 17.1. klo 

18, jolloin kirjailija Pirkko Arola tulee puhumaan historiakirjoittamisesta 

otsikolla "Kuinka kirjoitan menneisyydestä?" Luvassa on evästystä mm. siitä, 

miten pääsee liikkeelle, jos aikomuksena on kirjoittaa oman suvun historiasta 

tai vaikkapa omaelämäkerrallista tekstiä. Samalla hän kertoo tuoreimman 

teoksensa Meripihkatuuli (2022) synnystä. Se jatkaa tarinaa mm. 

vesiväritehtaasta tunnetun Wennströmin suvun historiasta. Teoksella on 

kytkentöjä myös ortodoksisuuteen. Tervetuloa! 

Pirkko Arolan haastattelu kirjasta löytyy Marika Tudeerin blogista. 

Ideoita ja toiveita voi esittää 

Keväälle on suunnitteilla myös pyhiinvaellus Valamon luostariin isä Kalevi Kasalan ja Lohjan 

seudun ortodoksien mukana. Matkan ajankohta on tällä tietoa maaliskuun puolivälissä (10.–

12.3.), mutta asia varmistuu vuoden alkupuolella. Luostarin ravintolapalvelut ovat tammi-

helmikuun ajan poikkeuksellisesti kiinni, joten kevään jälkipuoliskolle matka ajoittuu. 

Vierailuluentoja, kurssitoimintaa sekä jatkoa Minean Ortodoksisuus tutuksi -sarjaan on niin ikään 

suunnitteilla. Hyviä ideoita ja ehdotuksia voi myös aina esittää! Minean ikonimaalausryhmä 

jatkaa toimintaa Hyvinkään kirkolla ryhmän suurehkon koon vuoksi.  

Ajantasaiset tiedot Minean tapahtumista löytyvät osoitteesta minea.palvelee.net 

 

 

Rauhallista joulun aikaa ja alkavaa uutta vuotta! 
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