PAINOPISTESUUNNITELMA 2017–2019
1. YLEISTÄ
1.1 Veljeskunnan tehtävä
Veljeskunta on ortodoksisen kirkon traditioon sitoutunut seurakuntien tukijärjestö, jonka tarkoituksena on toiminnallaan vahvistaa Kirkon jäsenten hengellistä kasvua, elävää yhteyttä seurakuntaan ja yhteisöllisyyttä. Veljeskunta on myös sitoutunut Kirkon vuoden 2010 arvoihin, jotka ovat rakkaus, totuus, vapaus, yhteisöllisyys ja luovuus. Veljeskunta painottaa toiminnassaan
avoimuutta: kaikki ovat tervetulleita osallistumaan, ortodoksisen tradition kunnioittaminen pysyy kuitenkin aina yhteisenä nimittäjänä.
1.2 Nykytilanne
Veljeskunnan toiminnan aktiivisuus kuvastuu paljolti sen alaosastojen toiminnan aktiivisuudesta. Jokaisessa kirkkomme seurakunnassa toimii yksi tai useampia PSHV:n alaosastoja. Alaosastoja on noin sata, enin osa Tiistaiseuroja, lisäksi kuoroja, ikonipiirejä ja ortodoksiakerhoja. Alaosastoja on sekä seurakuntien keskuspaikkakunnilla että seuduilla, joissa ortodokseja on vähän.
Seurakuntakeskusten ulkopuolella Veljeskunnan alaosastojen merkitys ortodoksisen toimintaympäristön tarjoajina on erityisen suuri.
Veljeskunta julkaisee Aamun Koitto -aikakauslehteä, jota ilmestyy viisi numeroa vuodessa. Lehti
on ortodoksinen kulttuuri- ja seurakuntalehti, joka tällä hetkellä tavoittaa kaikki Karjalan hiippakunnan sekä Hämeenlinnan seurakunnan kotitaloudet. Peruslehti sisältää 28 sivua ja seurakuntaliitteet eli 16 sivua Karjalan hiippakunnan läntisiä, 16 sivua itäisiä ja 4 sivua Hämeenlinnan
seurakuntaa varten. Aamun Koitto tavoittaa noin 1000 muualla asuvaa tai ei-ortodoksista tilaajaa ja kokonaispainos on noin 17000 kappaletta.
Veljeskunnan talous on vakaa. Yhteistyösopimus ja jatkuva keskusteluyhteys Kirkon kanssa ovat
Veljeskunnan kehityksen kannalta ratkaisevan myönteisiä tekijöitä. Kirkon avustuksen turvin
luodaan edellytykset järjestön dynaamiselle toiminnalle.
Veljeskunnan toimisto sijaitsee Valamon luostarissa. Yhteistyö Valamon luostarin ja Valamon
opiston kanssa on hedelmällistä ja osapuolia hyödyttävää.
2. VELJESKUNNAN KOKONAISTAVOITE
Alaosastoissa syntyneiden hyvien käytäntöjen ja kokemuksen siirtäminen eteenpäin ja järjestössä toimivien aktiivien keskinäisen elävän vuorovaikutuksen edistäminen ovat keskeisiä tavoitteita myönteisen toimintakulttuurin siirtämisessä eteenpäin. Samalla Veljeskunta on nykyhetkessä elävä ja ajankohtaisia tarpeita ja erityispiirteitä huomioon ottava avoin toimintaympäristö.
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Veljeskunta ja sen alaosastot ovat läheisessä yhteydessä seurakuntiin: vain niin on mahdollista
tehokkaasti toimia seurakuntien tukijärjestönä. Hengellisten arvojen pohjalta nouseva yhteisöllisyys ja oikein suunnattu ja tarkoituksenmukaisesti toteutettu vapaaehtoistoiminta sekä avoimuus eri kieli- ja kulttuuritaustaisille vaikutteille ovat pitkälle tulevaisuuteen Veljeskunnan painopistealueita.
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta osallistuu aktiivisesti verkostotyyppisen yhteistoiminnan kehittämiseen Kirkon muiden tukijärjestöjen kanssa. Näitä ovat Filantropia ry., Ortodoksisten Nuorten Liitto ry., Ortodoksinen seminaari ja Valamon opisto.
3. KOLMEN SEURAAVAN VUODEN TOIMINTA
3.1 Alaosastotyö
Veljeskunta tukee alaosastoja neuvonnalla, vierailuilla ja jäsenkirjeillä. Toiminnanjohtaja vierailee yhden vuoden aikana useissa alaosastoissa. Jäsenkirjeitä lähetetään noin neljä kertaa vuodessa. Uutisia, tietoa tulevista tapahtumista ja opintomateriaalia julkaistaan Veljeskunnan nettisivuilla pshv.fi. Nettisivuja on helppo selailla myös älypuhelimella.
Veljeskunta rohkaisee muodostamaan alaosastoja, joissa on useita toimintaryhmiä. Tämän rinnalla tuetaan saman seurakunnan alueella toimivien alaosastojen yhteistyötä ja kokemusten
vaihtoa.
3.2 Vapaaehtoinen lähimmäispalvelu
Tiistaiseuroja ja seurakuntien toimintaryhmiä rohkaistaan tavoitteelliseen vapaaehtoiseen diakoniatyöhön eli lähimmäispalveluun. Yhteistyö eri toimijoiden kesken pidetään esillä tavoiteltavana toimintamallina.
Veljeskunnan vuonna 2015 julkaisema Auttajan polku -opas on hyvänä tukiaineistona, kun
suunnitellaan ja toteutetaan yksinäisten ja vammaisten luona käyntejä yhtenä vapaaehtoistoiminnan muotona.
Lähimmäispalvelussa painotetaan vuorovaikutteisuutta: sekä avun antaja että avun käyttäjä
ovat saavia osapuolia. Avun saajan elämäntilanne helpottuu joissakin tietyissä suhteissa ja vähentää yksinäisyyden ja avuttomuuden kokemista. Avun antaja saa hyödyn antamalla itseään
tavalla, joka hyödyttää toista ihmistä. Näin avun antaja saa tilaisuuden syventää ihmistuntemustaan ja myös itsetuntemustaan.
Vapaaehtoinen diakonia ei voi korvata ammattiauttamista. Vapaaehtoisen diakoniatyön ohjauksessa korostetaan omien rajojen tuntemisen tärkeyttä ja valmennetaan yhteiskunnan tarjoamien palveluiden tuntemiseen.
Työn edetessä kerätään kokemuksia hyvistä käytännöistä. Tiedot näistä käytetään koulutuksessa ja julkaistaan helposti hyödynnettävässä muodossa.
3.3 Monikielinen seurakunta
Veljeskunta edistää määrätietoisesti inklusiivista1 toimintamallia erikielisten ortodoksien tai kirkosta kiinnostuneiden osallistuttamisessa. Tämä tarkoittaa sen tilanteen tavoittamista, että
kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet toimia seurakunnissa. Kohtaaminen tapahtuu samoista
1

inkluusio merkitsee jokaisen henkilön suoraa ja täysivaltaista osallistumista.
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periaatteellisista lähtökohdista käsin kaikkien ihmisten kesken. Yhteydenpidossa saattaa olla
joitakin käytännön hankaluuksia, mutta ne eivät ole esteitä aidolle kohtaamiselle.
Erikielisten seurakuntalaisten taustat ovat moninaiset. Ikäjakautuma on suuri. Toiset ovat asuneet maassamme pitkään, toiset ovat vastikään saapuneet. Tällä on vaikutusta siihen, miten
edellä esitettyä tavoitetta käytännössä toteutetaan. Joustavuus ja välittäminen ovat avainsanoja.
Ikääntyneinä maahan tulleita vaivaa usein yksinäisyys, koska lähellä ei ole ihmistä, jolla olisi
samantapaista taustaa ja joka ymmärtäisi kuulemaansa – vaikka kielen ymmärtäisikin. Työikäisinä maahan tulleet joutuvat usein sekä kotona että työpaikalla pinnistämään suomen tai ruotsin kielen kanssa. He kaipaavat vapaata keskustelua äidinkielellään. Maassamme kasvaneilla ulkomaalaistaustaisilla lapsilla ja nuorilla on taipumus samaistua kantaväestöön, jolloin he vieraantuvat luonnollisesta taustastaan. Heille on hyväksi löytää ja hyväksyä juurensa, iloita ja
ammentaa voimia niistä.
Veljeskunnan panokset erikielisten hengellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi kohdistuvat hyvien ratkaisujen löytämiseen edellä kuvattuihin tilanteisiin.
Veljeskunta jatkaa yhteydenpitoa erikielisten seurakuntalaisten kanssa. Veljeskunta rohkaisee
erikielisten toimintaryhmien perustamista tiistaiseurojen ja ortodoksiakerhojen yhteyteen, jos
siihen ilmenee luontevaa tarvetta, esimerkiksi jos vapaaehtoistyö tai keskustelukerho omalla
kielellä on toivottua.
Veljeskunta tuottaa aineistoa ja levittää valmista erikielistä ortodoksista aineistoa ulkomaalaistaustaisten käytettäväksi. Erityistä huomiota kiinnitetään Suomen kirkon hengellisen perinteen,
historian, hallinnon ja käytäntöjen valottamiseen.
3.4 Aamun Koitto ja muut julkaisut
Aamun Koiton julkaisemista jatketaan. Veljeskunta tarjoaa lehden seurakuntaliitteen peruslehdeksi uusille seurakunnille. Järjestö tutkii mahdollisuuksia lisätä lehden sivumäärää. Ilmestymiskertojen tihentäminen voi toisessa vaiheessa tulla kysymykseen: lehden postitus ja jakelu
on varsin merkittävä kustannustekijä. Lehti ilmestyy näköisversiona netissä, aamunkoitto.fi.
Seurakuntaliitteiden ja myös peruslehden avustajakaartin kasvattamiseksi ja taitojen kehittämiseksi veljeskunta jatkaa kurssiyhteistyötä Valamon opiston kanssa. Paikallisten avustajien tekstit ja kuvat lähentävät sisältöä lukijoihin.
Veljeskunta julkaisee 1–2 julkaisua vuosittain. Julkaisut tukevat osaltaan järjestön tavoitteita.
3.5 Tapahtumat
3.5.1

Vuosijuhlat
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan vuosijuhlat ovat kirkkomme vuoden kierron merkkitapahtuma. Järjestö käyttää riittävästi voimavaroja vuosijuhlien suunnitteluun ja valmisteluun,
jotta ne olisivat vastauksena jäsenten odotuksiin. Vuosijuhlat sisältävät jumalanpalveluksia,
hengellistä ja tiedollista osuutta, kulttuuria ja yhdessäoloa. Vuosijuhlien yhteydessä pidetään
myös järjestön vuosikokous.
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2.5.2

Monikulttuurinen perheleiri
Veljeskunta järjestää vuosittain yhden monikulttuurisen perheleirin. Sen suunnittelussa hyödynnetään PSHV:n monivuotista kokemusta perheleirien järjestäjänä.

2.5.3

Pyhiinvaellukset
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta on vuosia järjestänyt pyhiinvaelluksia pyhille paikoille,
jotka ovat ortodokseille merkityksellisiä.
Perinteeksi on tullut järjestää pyhän Trifonin pyhiinvaellus Nellimiin, Sevettijärvelle ja Norjan
Neideniin elokuun viimeisenä viikonvaihteena. Näitä matkoja aiotaan jatkossakin toteuttaa.
Pyhän Trifonin pyhiinvaelluksen lisäksi veljeskunta järjestää vuosittain 1–2 pyhiinvaellusmatkaa
tai yhdistettyä pyhiinvaellus- ja opintomatkaa.

2.5.4

Yhteistyötä muiden tapahtumajärjestäjien kanssa
Veljeskunta suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen osallistua erikseen sovittavalla tavalla
muiden toimijoiden – esimerkiksi seurakuntien tai kirkon piirissä toimivien järjestöjen – suunnittelemien tapahtumien toteutukseen.

4. KATSE EDEMMÄS
On ratkaisevan tärkeää, että Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta elää ajassa. Eläminen
merkitsee kasvua ja avoimuutta muutoksille ja uusille toimintatavoille ja -malleille. Toiminnan
tavoitteiden selkeys on terveen ja dynaamisen kehityksen tärkeä voimanlähde. Samalla käytetään harkintaa, jottei tapahtuisi etääntymistä siitä pohjasta, mistä järjestömme toiminta on lähtenyt liikkeelle ja mistä se edelleen saa vakautta.
Veljeskunta ei palvele raamejaan, ei muotoutuneita käytäntöjä, vaan ennen muuta ihmisiä.
PSHV on viittana ortodoksiseen hengellisyyteen ja inhimilliseen yhteisöllisyyteen.

Veljeskunnan hallitus hyväksyi painopistesuunnitelman kokouksessaan 11.8.2016.

