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Oi kallisarvoinen Paratiisi,
sinä ihana kauneus, Jumalan rakentama asumus,
loputon ilo ja nautinto,
vanhurskasten kunnia, profeettain riemu
ja pyhien asunto,
rukoile lehviesi äänellä kaikkien Luojaa,
että Hän aukaisisi minulle ne portit, jotka olen rikkomuksellani sulkenut,
ja että Hän soisi minun osallistua elämän puusta ja siitä ilosta,
josta muinoin sinussa nautin.
Avuksihuutostikiira sovintosunnuntain aattona, 6. sävelmä

Hyvät ystävät,
kuta enemmän annamme kirkkovuoden sävyttää elämäämme, sitä suurempaa hengellistä hyötyä meillä siitä on. Mutta mikä on ”hengellinen hyöty”? Arvelen, että hengellinen hyöty on se,
että paremmin käsitämme kristittynä olemisen sisintä olemusta. Jeesus Kristus ilmaisee tämän
evankeliumissa Johanneksen mukaan: ”Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.” Tämä on useimmille meistä ilmeisen vaikeaa. Taipumuksenamme on asettua toinen toisemme yläpuolelle, arvostella, nälviä ja tuomita. Jos tämä taipumus voisi Jumalan
avulla paaston kuluessa asteittain ja edes osittain jäädä taakse, silloin olisi täysi syy iloita ja kiittää Herraa, joka on Auttajamme ja Puolustajamme!
Tiistaiseurat ja ortodoksiapiirit, kuorot ja ikonipiirit ovat tässä vaiheessa vuotta päässeet toiminnassaan hyvään alkuun. On hienoa havaita, miten vuodesta toiseen aina löytyy ihmisiä, joiden innostus tarttuu toisiin ja joiden myönteinen asenne edessä oleviin tehtäviin leviää ja moninkertaistuu! Silloinkin, kun jonkin alaosaston toiminnassa on hiljaisempi vaihe, on hyvä pitää
mielessä, miten pienestä kipinästä uusi nousu voi saada alkunsa.
Veljeskunnan perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 130 vuotta. Tammikuussa 1885
Suomen suuriruhtinaskunnan senaatti hyväksyi yhdistyksen säännöt ja kesäkuussa vastaavasti
Pietarin metropoliitta Isidor antoi siunauksensa. Elettiinhän aikaa ennen Viipurin ja Suomen itsenäisen hiippakunnan perustamista. Tärkeässä osassa hankkeen aloitteentekijänä ja edistäjänä
oli silloin vielä nuori pappi, isä Sergei Okulov, jonka kuolinpäivästä on äsken kulunut 75 vuotta.
Järjestön ”kummina” oli silloin Viipurin apulaispiispana toiminut piispa Antoni, sittemmin Suomen arkkipiispa ja myöhemmin Pietarin metropoliitta. Veljeskunnan rooli Suomen ortodoksien
identiteetin muotoutumisessa on ollut ratkaiseva.
Kuluvan vuoden alkuun on osunut kahden tiistaiseuran merkkipaalu: sekä Lieksan että Turun
tiistaiseurat ovat viettäneet 85-vuotisjuhliaan! Kun yrittää antaa mielen kiitää noin kauas taaksepäin, huomaa, miten vuosikymmenet ovat muuttaneet ympäristöä, jossa veljeskunta ja sen
alaosastot toimivat. Suuri kiitollisuus valtaa mielen niitä naisia ja miehiä kohtaan, jotka aikanaan ovat olleet valmiit tarttumaan niihin asioihin, jotka ovat tuona ja sitä seuraavina aikoina
olleet ortodokseille paikallisesti tärkeitä. Joustavat toimintatavat ovat varmistaneet toiminnan
jatkuvuuden. Veljeskunnan puolesta toivotan vielä kerran juhlavuottaan viettäville seuroille
kaikkea hyvyyttä, voimia, varjelusta ja monia armorikkaita vuosia. Ajatukset viipyvät myös iankaikkiseen lepoon siirtyneiden toimijoiden parissa: saata, Herra, lepoon palvelijoittesi sielut.

Lieksan tiistaiseuran juhlassa oli mukana veljeskunnan puheenjohtaja, piispa Arseni. Päiväjuhla oli monipuolinen, kuultiin
musisointia ja puheenjohtaja Sirkka Mitrusen laatima seuran historiikki. – Turun tiistaiseuran juhla osui yhteen isä Ion
Duracin merkkipäivän kanssa. Liturgian toimittivat yhdessä Helsingin metropoliitta Ambrosius ja Romanian patriarkaatin
Pohjois-Euroopan piispa Makarije. Veljeskunnan tervehdyksen esitti hallituksen jäsen Liisa Karlsson. Turussa kuultiin myös
kanteleensoittoa, soitinten ääressä Liisa Mäkelä ja Marianna Sajo.

Maria Takala-Roszczenkon ja Jaakko Olkinuoran kokoama ja veljeskunnan osin Suomen Kulttuurirahaston myöntämän avustuksen turvin viime syksynä julkaisema Pyhiinvaeltajien lauluja –
kokoelma on löytänyt monta ostajaa kampanja-aikana. On hieno asia, että laulujen kautta yhteys muiden vanhojen ortodoksimaiden lauluperinteisiin näin tulee meille tutuksi. Kirkkovuoden kulkuun ja pyhien muistopäiviin viittaavien laulujen myötä on nyt tarjolla uutta sisältöä laulumielisten iloksi! Kirjaa voi nyt tilata Valamon Tuohus-myymälästä webtuohus.valamo.fi tai
puhelin 017 570 1501.
Vapaaehtoistoiminnan edistäminen on veljeskunnan pitkän aikavälin tavoitteita. Pieni askel tähän suuntaan otamme, kun opaskirjanen Auttajan polku – ortodoksisen lähimmäisavun opas
kevään kuluessa ilmestyy. Tämän kirjan tarkoituksena on innostaa yksinäisten ihmisten luona
käymiseen tavalla, joka on tarkoituksenmukainen ja antoisa sekä auttajalle että autettavalle.
Neuvot ovat tarkoitetut tukemaan seurakuntien tai tiistaiseurojen ylläpitämää keskustelu- ja
kuuntelupalvelua. Jos tiistaiseura on järjestäjänä, tulee toiminnan tapahtua läheisessä yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä seurakunnan kanssa.
Vapaaehtoistoiminnan edistämiseen tähtäävät myös Vapaaehtoisen auttamisen koulutus- ja
neuvottelupäivät pe–su 17.–19.4. Tämä on veljeskunnan ja Valamon opiston yhteistyökurssi.

Hyvät ystävät, tämän kirjeen liitteenä ovat vuotuiset lomakkeet alaosastojen täytettäviksi. Tiedot täytetään kuluneen vuoden tilanteen mukaan. Näiden tietojen perusteella määräytyy jokaisen alaosaston jäsenmaksu. Syksyllä pidetyn vuosikokouksen päätöksen mukaisesti jäsenmaksun perusteena on 10 euroa henkeä kohti. Alaosastojen jäsenet ovat myös veljeskunnan jäseniä. Jos joku kuuluu kahteen tai useampaan alaosastoon, hän maksaa veljeskunnan jäsenmaksun vain kerran. Pyydän teitä palauttamaan lomakkeet joko sähköisinä tai paperiasiakirjoina
1.4. mennessä. Lomakkeita ei tarvitse käyttää, jos välitätte samat tiedot toisella tavalla.

Parhain suuren paaston alkutaipaleen terveisin
Sergius Colliander
toiminnanjohtaja, rovasti

TULEVIA TAPAHTUMIA KEVÄT 2015
Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo, puhelin 020 6100591, sähköposti pshv@ort.fi
Kaikkien löytöretki kirkkoon jatkuu kevätkaudella kolmella paikkakunnalla
Varkaus
Pohdimme yhdessä, lapset ja aikuiset, mitä tiedämme kirkkorakennuksesta, ikoneista ja
14.–15.2.
pyhistä esineistä. Onko jotain, mitä juuri sinä olet ihmetellyt? Nyt voit kysyä! Kaikki ovat
Porvoo
tervetulleita tutustumaan ortodoksisen pyhäkköön ja kaikkeen mitä se pitää sisällään ja
11.–12.4.
ympärillään toiminta mukaan luettuna. Tapahtumat ovat kaikille avoimet ja suunnattu
Kiuruvesi
erityisesti perheille.
25.–26.4.
Vapaaehtoisen auttamisen koulutus- ja neuvottelupäivät
17.–19.4.
Tarkoituksena on selkiyttää vapaaehtoisen auttamisen ja nimenomaan yksilödiakonian
Valamon opisto
rajauksia. Ortodoksiset seurakunnat toteuttavat tai suunnittelevat yksinäisten henkilöiden
auttamistoimintaa. Toteutus tapahtuu vapaaehtoisten voimin ja niukoin resurssein. –
Ilmoittautuminen
Lähtökohtana on veljeskunnan Auttajan polku -opas, jonka aiottu julkistamisajankohta on
1.4. mennessä
alkuvuodesta 2015. – Päivillä keskustellaan laajemminkin kirkon piirissä esiintyvistä diaHinta
konian muodoista ja toimintaperiaatteiden yhdenmukaistamisesta. Samalla ideoidaan
155–260 euroa
mahdollista alueellista ja valtakunnallista toiminnan koordinointia.
Pyhiinvaeltajan lauluja
22.–24.5.
Ortodoksisen kirkon jumalanpalveluslaulujen rinnalla on alusta saakka elänyt hengellisten
Valamon opisto
laulujen perinne. Liturgisen käytön sijaan niillä on ollut paikkansa ihmisten arjessa ilona,
rohkaisuna, opetuksena ja juhlahengen tuojina. Vuonna 2014 julkaistu Pyhiinvaeltajan
Ilmoittautuminen
laulukirja sisältää valikoiman näitä lauluja mm. Kreikasta, Georgiasta, Venäjältä, Ukrainas23.4. mennessä
ta, Serbiasta ja Bulgariasta. Viikonlopun aikana tutustutaan laulaen eri perinteiden hengelHinta
lisiin lauluihin nuottikirjan tekijöiden, Jaakko Olkinuoran ja Maria Takala-Roszczenkon
164–199 euroa
johdolla.
ENNAKKOTIETOA
20.–24.8.
Pyhän Trifonin pyhiinvaellus ja pyhän Georgioksen kappelin 450-vuotisjuhla, Neiden.
to–ma
Joensuu–Kuopio–Iisalmi–Oulu–Rovaniemi–Nellim–Sevettijärvi–Neiden ja takaisin
28.–30.8. pe–su

Ortodoksiset kirkkopäivät Lappeenrannassa

23.–25.10. pe–su

Veljeskunnan vuosijuhlat Valamossa

Valamon opiston muita kursseja – lisätietoja kurssit@valamo.fi tai 017 5701401
18.–22.3.
Kansainvälisen diakonian viikonloppu: pohdimme erilaisuuden hyväksymistä ja elämää
pe–su
lähimmäisinä, toinen toisillemme, saman taivaan alla.
30.3.–1.4.
ma–ke

Askelia hiljaisuuteen -retriitti pyrkii kolme päivää kestävällä ohjatulla jaksolla tarjoamaan
mahdollisuuden ja edellytykset parantavan ja vahvistavan hiljaisuuden etsimiseen.

Seuraa tulevia tapahtumia ja uutisia veljeskunnan nettisivuilta pshv.fi!

TIEDOT PSHV:N ALAOSASTON VUODEN 2014 TOIMINNASTA
Alaosaston nimi
V.2015 yhdyshenkilön nimi
Puhelin
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Vuosikokous pidettiin

/

2014

Alaosaston puheenjohtaja
Alaosaston sihteeri
Muut toimihenkilöt

Alaosaston jäsenet 31.12.2014
varsinaiset

ainaisjäsenet

kunniajäsenet

kaikki yhteensä

Tiivistelmä alaosaston toimintakertomuksesta.
(Vaihtoehtoisesti voitte lähettää alaosaston toimintakertomuksen vuodelta 2014 liitteenä)

Päiväys
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Puheenjohtajan nimi
Olkaa hyvä ja palauttakaa aineisto Veljeskunnan toimistoon Valamoon KE 1.4.2015 mennessä!
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Palauta jäsenluettelo yhdessä toimintakirjan kanssa KE 1.4.2015 mennessä Veljeskunnan toimistolle Valamoon tai pshv@ort.fi!
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