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Vaeltaessamme paaston kirkasta, hyvää tietä,
me huudamme:
Herra, säilytä kaikki rauhassa,
pelasta meidät vihollisen kaikista juonista
ja suo ylen hyvänä meidän tervehtiä puhdasta ristiäsi,
sinä ainoa armorikas,
joka annat ristin kautta armosi maailmalle!
Katismatropari 3. Paastoviikon keskiviikkoaamuna, 2. sävelmä

Hyvät ystävät,
pyhä ja suuri paasto on jo hyvällä alulla. Kun saatte tämän kirjeen, on jo kolmas paastoviikko
menossa. Paastossa meitä saattelevat kirkon hymnit, ne kiinnittävät huomiotamme milloin
omaan puutteellisuuteemme, milloin apuun, joka tulee Herralta. Kolmannen viikon tekstit viivähtävät kahdessa aiheessa: tuhlaajapoika-vertauksessa ja – kuten yllä – tulevan, ristinkumartamisen sunnuntain odotuksessa. Näin kirkko meitä ohjaa ja kannustaa hyvillä mielin vahvistamaan yhteenkuuluvuuttamme Kristukseen, johon olemme kasteessa liittyneet. Ja samalla
saamme vastaanottavaisen mielen, kun aika koittaa siihen, että sydämemme on avoin kulkiessamme Lasaruksen herättämisen, palmusunnuntain ja suuren viikon kautta Herran ylösnousemukseen.
Veljeskunnan alaosastoissa ympäri Suomea on jo lähdetty toteuttamaan kevätkauden suunnitelmia. Paastonaikaan liittyy sen loppupuolella tärkeitä tehtäviä: virpovitsojen sitominen ja
myyjäisten valmistelu. Varainhankinnalla voi tukea avuntarpeessa olevia ihmisiä lähellä ja kauempana. Myös pyhäkköjen kaunistamiseen tarvitaan vapaaehtoistyön lisäksi varoja. Rohkaisen
myös ortodoksisen kirjallisuuden hankintaan. Ortodoksista kirjallisuutta ilmestyy tätä nykyä niin
paljon, ettei jokaisella ole mahdollisuutta kaikkia kirjoja hankkia. Joissakin alaosastoissa on jo
kirjasto. Silloin on paikallaan, että nimetään henkilö, joka vastaa kirjakokoelmasta – tämä voi olla monelle mieleinen tehtävä!
Tänä vuonna on kulunut 130 vuotta siitä, kun ensimmäinen tiistaiseura alkoi kokoontua Sortavalassa. Kaupungin naisia kokoontui ompelupiiriin ja käsityöt myytiin myyjäisissä. Tuotot käytettiin vähävaraisten ihmisten avustamiseksi. Tämän ensimmäisen tiistaiseuran toiminta jatkui
17 vuotta, vuoteen 1903 saakka. Toiminta elpyi vuonna 1924, kun Sortavalan tiistaiseura rekisteröityi veljeskunnan ensimmäiseksi alaosastoksi. Tänä päivänä jatkaa Jyväskylän tiistaiseura
Sortavalan tiistaiseuran perinteitä. Näin on luonnollista pitää kuluvan vuoden vuosijuhlat juuri
Jyväskylässä (pe–su 14.–16.10.). Kiitämme seurakuntaa jo tässä vaiheessa myötämielisestä suhtautumisesta!
”Tiistaiseura – mahdollisuuksien keidas” on hallituksen määrittämä teema tälle vuodelle. Tällä
halutaan korostaa, miten moniulotteista tiistaiseuratoiminta on. Keidas on hyvä mielikuva toiminnasta, jossa toisaalta saadaan virkistystä ja voimaa, toisaalta tarkoitus on käyttää näitä voimavaroja käytännön toiminnassa. Työillat ja niiden hengellinen anti toimivat innoittajina sekä
vapaaehtoistoimintaan, että henkilökohtaiseen kasvuun.
Toisinaan kuulen huolestuneita mietteitä siitä, että jonkin seuran jäsenmäärä on pieni. Ajattelen, ettei tämä ole varsinaisesti ongelma. Riittää, jos on kaksi tai kolme ihmistä, jotka ovat val-

miita innostamaan toisia mukaan. Tämä käy parhaiten, jos voi ehdottaa jotakin rajattua tehtävää, joka vastaa tulokkaan taitoja. Olisi hiukan ensin tutustuttava niin, että tällaista voi ottaa
puheeksi. Tiistaiseura-aate nojaa vapaaehtoisuuteen. Tähän kuuluu oikeus vetäytyä toiminnasta silloin, kun siltä tuntuu. Selityksen velkaa ei ole! Mutta tietysti on toivottavaa, että tehtävät
ja niiden jako ovat sellaiset, että ne kiinnostavat eivätkä muodostu taakaksi. Seuran vetäjien
tehtävänä on pitää luontevaa yhteyttä eri tehtävien suorittajille. Samalla voidaan keskustella
mahdollisista uusista ajatuksista ja kehittää niitä.
Kun saatte tämän kirjeen, on veljeskunnan uusi painojulkaisu painossa. ”Kuulkaamme – ohjeita
Raamatun lukijalle” on isä Thomas Hopkon laatima opaskirjanen. Se ilmestyi suomeksi jo 1979.
Nyt kirjaa on saatettu vuoden 1992 raamatunsuomennoksen mukaiseen asuun ja kaikki viittaukset on huolella tarkistettu. Kirjan hinta suoramyynnissä veljeskunnan nettisivuilta tai puhelimitse tilattaessa on yksittäiskappaleelta 3 euroa ja 10 tai useamman kappaleen erissä 2,20 euroa. Voitte tehdä tilaukset pshv.fi -sivuston kautta tai puhelimitse 0206100490. Veljeskunta jakaa myös ilmaiskappaleita seurakuntiin.

Hyvät ystävät, kirjeen liitteenä ovat vuotuiset lomakkeet alaosastojen täytettäviksi. Tiedot täytetään vuoden 2015 lopun tilanteen mukaan. Näiden tietojen perusteella määräytyy jokaisen
alaosaston jäsenmaksu. Syksyn vuosikokouksen päätöksen mukaisesti jäsenmaksu 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 maanantaihin 3. huhtikuuta mennessä. Lomakkeita ei tarvitse käyttää, jos välitätte samat tiedot toisella tavalla. Lomakkeita voi
myös noutaa veljeskunnan nettisivuilta.

Voimia ja kuulasta katumuksen mieltä paastomatkan jatkuessa!
Sergius Colliander
toiminnanjohtaja, rovasti

Kirjan kannen kuva-aiheena on
Varkauden Kristuksen taivaaseen nousemisen
kirkon pyhä portti

TULEVIA TAPAHTUMIA
Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo
puhelin 020 6100591, sähköposti pshv@ort.fi

Tiistaiseura – mahdollisuuksien keidas -tapahtuma keväällä vielä kahdella paikkakunnalla!
Joensuu
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 130 vuotta siitä, kun ensimmäinen tiistaiseura aloitti
12.–13.3. ja
toimintansa. Veljeskunta haluaa nostaa esille tätä merkkipaalua luomalla katseet
Hamina
eteenpäin: mitä on tiistaiseura tässä ajassa?
16.–17.4.
Kirkko somessa – ortodoksinen missio ja pastoraalinen huolenpito nettiympäristössä
13.–14.4.
Nettiläsnäolo, some, blogit ja muut ovat kirkon jäsenten arkitodellisuutta. Kuinka kirkon
Valamon opisto
sanoma ja kristilliset arvot voivat olla esillä tässä ympäristössä? Millaisia kokemuksia siitä
on? Mitä hyviä käytäntöjä olisi noudatettava? Mikä on yksityistä, mikä julkista? Voiko
Ilmoittautuminen
sieluja hoitaa somessa? Vuorovaikutukselle rakentuva seminaari on tarkoitettu kirkon
30.3. mennessä
piirissä toimiville työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä kaikille näistä kysymyksistä
Hinta
kiinnostuneille. Kansainvälistä ulottuvuutta pohdintaan tuovat keväällä 2015 Ateenassa
94–121 euroa
tästä aiheesta pidetyn kansainvälisen konferenssin raportti.
Ennakkotietoa
25.–29.8.
to–ma

Pyhän Trifonin pyhiinvaellus, Neiden.
Kuopio–Iisalmi–Kajaani–Oulu–Rovaniemi–Nellim–Sevettijärvi–Neiden ja takaisin

9.–11.9.
Valamon opisto

Perhetapahtuma: Valamon opiston, Ortodoksisten Nuorten Liiton ja veljeskunnan yhteinen tapahtuma

14.–16.10. pe–su Veljeskunnan vuosijuhlat: 130 vuotta ensimmäisen tiistaiseuran perustamisesta SortavaJyväskylä
lassa. Tämän seuran toimintaa jatkaa Jyväskylän tiistaiseura!
Valamon opiston muita kursseja – lisätietoja valamo.fi/opisto, kurssit@valamo.fi tai 0701401
4.–13.3.
Ikonimaalauksen peruskurssi: kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia
ikonimaalauksen alkeet tai jotka ovat aloittelijoita ikonimaalauksessa. Kurssilla keskitytään
yksinkertaisen Kristuksen tai Jumalanäidin ikonin maalaamiseen.
11.–13.3.

Virpovitsaperinnekurssi: Kurssiviikonloppuna uppoudutaan virpomaperinteen historiaan
ja nykypäivään ja tehdään yhdessä virpovitsoja palmusunnuntaiksi sekä kangaspäällysteisiä helmiä ja paljeteilla koristeltuja pääsiäismunia virpomispalkaksi.

20.–24.4.

Hiljaisuuden retriitti: retriitissä laskeudutaan täydelliseen hiljaisuuteen, ulkoiset vaikutukset minimoidaan ja tilaa pyritään luomaan Jumalan äänen kuulemiselle sydämessä. Retriitissä on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti papin kanssa ja ripittäytyä.

Seuraa tulevia tapahtumia ja uutisia
veljeskunnan nettisivuilta pshv.fi!

TIEDOT PSHV:N ALAOSASTON VUODEN 2015 TOIMINNASTA
Alaosaston nimi
V.2016 yhdyshenkilön nimi
Puhelin
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Vuosikokous pidettiin

/

2015

Alaosaston puheenjohtaja
Alaosaston sihteeri
Muut toimihenkilöt

Alaosaston jäsenet 31.12.2015
varsinaiset

ainaisjäsenet

kunniajäsenet

kaikki yhteensä

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

Päiväys
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2016

Puheenjohtajan nimi
Olkaa hyvä ja palauttakaa aineisto Veljeskunnan toimistoon Valamoon MA 3.4.2016 mennessä!
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