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kuva: Maria Ojanen 

Porin Seudun Tiistaiseura ry    JÄSENKIRJE  

Porin ortodoksinen kirkko    
Maantiekatu 46  
28120 PORI      19.3.2019 
 
 Porin Seudun Tiistaiseuran toiminta jatkuu aktiivisena. Tässä kirjeessä 

kerromme toiminnastamme, tulkaa kaikki mukaan! 
 
Johtokunta Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin 24.2.2019 ja johtokuntaan valittiin tälle 

kaudelle: 
Anita Luonila puheenjohtajaksi, sihteeriksi ja varapuheenjohtajaksi Maria Ojanen 
sekä muiksi jäseniksi  Riitta Salonen, Riikka Joki, Pia Vähämäki, Jyri Luonila, 
uutena Arttu Mäkeläinen  ja rahastonhoitajaksi Niina Alhanen. Tiedotuksesta 
vastaavat Antero Luonila, Jarkko Luonila, Jyri Luonila ja Maria Ojanen. 

  
Kiitos kaikille kokouksessa mukana olleille! 

   
Tiistaiseuraillat Tiistaiseuraillat pidetään joka toinen tiistai klo 18.00, aluksi on rukoushetki ja 

sen jälkeen on tarjolla aina maittava kahvipöytä sekä Miniarpajaiset. Illoissa 
alustavat seurakuntamme työntekijät, vierailevat puhujat sekä oma väki. 

    

2.4.   klo 18 Virpovitsojen ja korttien tekoa  

16.4. klo 18 Isä Jarkko Luonila, Jyri Luonila  
 
14.5. klo 18 Miesten tarjoiluvuoro 

  
Lukupiiri  Lukupiirin vetäjänä toimii Sirpa-Helene Soini, seuraava kokoontuminen kirkolla 

su 7.4. klo 16 aiheena on Knud Römer: Jos silmää räpäyttää pelkää kuolemaa  
 

Pyöröset  Pyöröset kokoontuvat joka toinen keskiviikko klo 15.00 – 17.00, seuraava 
kokoontumiskerta on 27.3.2019. 

Vetäjinä toimivat Anita Luonila ja Tuula Nousianen. Kerhossa valmistetaan sekä 
yhteisiä että omia töitä, vaalitaan perinteitä ja opitaan uutta. Toiminta on 
monipuolista. Tervetuloa vaikka pistäytymään kahville! 

 

Ortodoksiapiiri Tiistaiseuran Ortodoksiapiiriä vetää lukija Jyri Luonila. Piiri kokoontuu kerran 
kuukaudessa ja keskustelee esim. saarnan tekstistä. Seuraava piirin 
kokoontuminen on tiistaina 26.3. klo 18.00. Ilta alkaa ehtoopalveluksella. 
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Piirakkatalkoot Leivomme joukolla karjalanpiirakoita myyjäisiin  
lauantaina 6.4. alkaen klo 9.00.  
Kaikki käsiparit ovat tarpeen ja erittäin tervetulleita! 

  
Talkoilemme myyjäisiä varten koko viikon joten jos ehdit niin tule kirkolle avuksi, 
yhteyttä voi ottaa Anita Luonilaan puh 050 569 3671 tai Niina Alhaseen puh 044 
2031 800. 

 
Pääsiäismyyjäiset Perinteiset Pääsiäismyyjäiset järjestetään  

sunnuntaina 7.4. klo 12.00-14.00.  
Myynnissä karjalanpiirakoita, leivonnaisia, virbovitsoja, käsitöitä, arpoja,  
kahvipöydän antimet ja keittolounas. Tervetuloa viihtymään! 

 
Koululaisliturgia Koululaiset kokoontuvat liturgiaan torstaina 25.4., jonka jälkeen lapsille on 

tarjolla lounas ja pääsiäisherkkuja. 
 
Lasten askartelupäivä Lapsille ja kaikille askartelusta kiinnostuneille lapsenmielisille pidämme 

askartelutapahtuman la 4.5. klo 11.00. Yhdessä teemme äitienpäivälahjoja- ja 
leipomuksia. Tarjolla lapsille myös herkkuja! 

 
Valamon matka Tätä vuonna yhdistyksemme ei järjestä matkaa Uuteen Valamoon. 
 
Perheleiri Aina hauska Perheleirimme järjestetään syksyllä 24.-25.8.2019 Merikarvian 

Nuortenniemessä. Kaikenkokoiset perheet ovat tervetulleita! 
 
Praasniekka Kirkkomme vuosijuhlaa vietämme syksyllä sunnuntaina 29.9.2019, jolloin on 

liturgia sekä ruokatarjoilu 
 
Jeesus-rukous Jeesus-rukoukset lukee Yrjö Juuruskorpi ja ne pidetään kirkolla kevään aikana: 

4.4., 25.4. ja 16.5.2019 klo 18.00 
  

Palvelukset kirkolla Pääsiäisajan jumalanpalvelukset kirkolla: 
pe 19.4. klo 14 suuren perjantain ehtoopalvelus 

pe 19.4. klo 18 suuren lauantain aamupalvelus 

la 20.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus 

to 25.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto (koululaiset) 

 
Muista palveluksista saat tietoa kirkon ilmoitustaululta, seurakunnan uusilta 
nettisivuilta https://www.tampereort.fi/jumalanpalvelukset, Ortodoksiviestistä tai 

liittymällä Jarkko Luonilan lähettämään sähköpostijakeluun. 
 

PLAN-kummilapsi PLAN-kummityttömme on 7-vuotias Manabi Rijal, joka asuu Bankessa Länsi-
Nepalissa. Olemme hänen kanssaan kirjeenvaihdossa, hän käy ahkerasti koulua 
ja pitää leikkimisestä. 

 
Porin kirkko kesällä Porin ortodoksinen kirkko on avoinna kesällä 2019 tutustumista ja hiljentymistä 

varten ajalla 7.5.-2.8.2019 ti-pe klo 10.00-16.00, suljettuna 30.5. ja 21.6.2019. 
Paikalla on opas ja kirkon myymälä Butku on avoinna ostoksia varten. 
Aukiolopäivinä klo 13.00-13.10 on kellojen soitto ja lyhyt rukoushetki. 
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Jäsenmaksu Vuosikokous päätti jäsenmaksun summaksi 20,- €. Kaikki halukkaat voivat 
liittyä jäseniksi vaikkei olisikaan seurakuntamme jäsen. Jäsenenä saat 
alennuksia matkoistamme. Maksun voit maksaa johtokunnan jäsenille kirkolla tai 
pankkitilille  
Nordea Pori, BIC NDEAFIHH, tili IBAN FI89 1269 3000 6174 54, viestiosaan 
jäsenen nimi.  
Jos olet uusi jäsen tai yhteystietosi ovat muuttuneet niin täytä jäsentietolomake, 
jonka saat kirkolta tai laita tiedot niina_alhanen@msn.com eli nimi, osoite, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaikasi.  
Tiedottajamme lähettää viikoittain sähköpostitiedotteita kirkon tapahtumista eli 
jos haluat liittyä listalle niin ilmoita sähköpostiosoitteesi porin.kirkko@ort.fi 
 

Nettisivut Yhdistyksellämme on omat nettisivut osoitteessa www.porinseuduntiistaiseura.fi. 
Päivitämme sinne tietoja tapahtumista, menneistä ja tulevista ja sieltä löydöt 
myös johtokunnan yhteystiedot. 
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