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Kajaani 15.5.2019 

 

Kristus nousi kuolleista - Totisesti nousi! 
 
Toukokuu on puolessa välissä ja suurin osa veljeskunnan alaosastoista on jo lopettelemassa kevätkauden 
säännöllistä toimintaansa. Tänä vuonna pääsiäisen juhlakausi jatkuu kuitenkin pitkälle kevääseen ja sen pää-
tyttyä alkaa kesän praasniekkakausi. Kirkollinen elämä jumalanpalveluksineen ei jää kesätauolle. Monessa 
seurakunnassa vapaaehtoiset jatkavat kirkkokahvitusten ja praasniekkaruokailuiden järjestämistä sekä pyhäk-
köjen kaunistamista. Kesäkausi huipentuu elokuussa veljeskunnan järjestämään perinteiseen pyhän Trifonin 
pyhiinvaellukseen, jota vietetään tällä kertaa erityisen juhlavissa tunnelmissa Kolttien asuttamisen 70-
vuotisjuhlan merkeissä. Kesäkauden tapahtumista löytyy varmasti jokaiselle jotain, niin läheltä kuin kauem-
paakin! 
 
* * * * 
Kiitos kaikille alaosastoille jäsentietojen palauttamisesta! Veljeskunnan tilivuosi lähenee loppuaan ja pian al-
kavat vuosijuhlien ja vuosikokouksen valmistelut. Vuosikokouksessahan ovat äänivaltaisia henkilöjäseniä kaik-
ki alaosastojen jäsenet. Vuosijuhlat pidetään Valamossa 18.-20.10.2019. Olisi mukavaa, jos mahdollisimman 
moni alaosasto lähettäisi edustajansa Valamoon - tai tekisi yhteisen syysretken vuosijuhlille tapaamaan mui-
den alaosastojen jäseniä. Veljeskunnalla on tällä hetkellä 80 alaosastoa. 
 
Kiitos myös aktiivisesta kyselylomakkeisiin vastaamisesta. Saimme teiltä arvokasta palautetta. Vastausten 
analysointi on vielä kesken, mutta kesäkuun alussa palautteista on tarkoitus keskustella veljeskunnan hallituk-
sen suunnittelupäivillä. Tuolloin pohdimme myös kirkon kanssa solmittavan uuden yhteistyösopimuksen sisäl-
töä. Monissa palautteissa toivottiin toiminnanjohtajan vierailua. Kutsuja on tullutkin ja mielellään vierailen 
alaosastoissa aina kun se on mahdollista.  
 
Viime jäsenkirjeessä mukana ollut uusi opintomateriaali ”Pyhien joukot” saa jatkoa syksyn ensimmäisessä 
jäsenkirjeessä, joka ilmestyy sopivasti uuden toimintakauden alkupuolella. Opintomateriaalin valmistuttua 
kokonaisuudessaan se laitetaan veljeskunnan nettisivuille (loppuvuodesta). 
 
Elokuussa ilmestyy veljeskunnan uusi diakonia- ja lähetysjulkaisu, jonka TT Juha Riikonen on koonnut seura-
kuntiin ja järjestöille lähetetyn kyselyaineiston pohjalta. Julkaisussa esitellään myös joidenkin seurakuntien 
alueilla toteutettuja vapaaehtoistyön hankkeita. Julkaisu tulee olemaan nettijulkaisu. 
 
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta tekee jatkuvasti yhteistyötä Filantropian, Ortodoksisten Nuorten Lii-
ton ja Valamon opiston kanssa. 
Elo-syyskuussa Filantropia ja PSHV järjestävät yhdessä kirkon kanssa kolme hiippakunnallista seminaaria 
”Luomakunta ja lähimmäinen”-teemalla. Näissä seminaareissa puhutaan seurakuntien vapaaehtoistyöstä ja 
monikulttuurisesta työstä sekä pohditaan, mitä on olla kristittynä luomakunnassa. Seminaareissa esitellään 
myös järjestöjen ja kirkon seuraavaa yhteistyöhanketta, joka on ”Ristisaatto 2020”. Ristisaattohankkeesta 
uutisoidaan tarkemmin kirkon sivuilla www.ort.fi syksyn aikana. Hiippakuntaseminaarien ohjelmat löytyvät 
tämän kirjeen liiteosiosta. Seminaarit, jotka järjestetään Helsingissä, Joensuussa ja Kajaanissa, ovat avoimia 
kaikille. Tervetuloa runsain joukoin mukaan! 
 
Ristisaattohankkeen lisäksi veljeskunta suunnittelee parastaikaa kevään 2020 kirkkolaulupäiviä yhteistyössä 
Ortodoksisten Kanttorien Liiton, Itä-Suomen yliopiston, Ortodoksisen seminaarin ja Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan kanssa. Kirkkolaulupäivistä uutisoidaan tarkemmin syksyn kirkollisissa lehdissä sekä kirkon sivuil-
la. Nyt kaikki kirkkokuorot suunnittelemaan yhteistä retkeä kirkkolaulupäiville, jossa on tarjolla monipuolista 
ohjelmaa sekä virkistävää yhdessäoloa! 
 
Menneestä toimintakaudesta kiittäen ja rentouttavaa kesää toivottaen toiminnanjohtaja 

Soili Penttonen 



 

     

TULEVIA TAPAHTUMIA 
Seuraa pshv.fi! 

puhelin 050 031 4680 
sähköposti pshv@ort.fi 

Pyhä Trifon kutsuu pyhiinvaellukselle! (Katso ohjelma LIITE 1) 

 

to–su 22.–25.8. 

Lähdemme linja-autolla liikkeelle Kuopiosta ja kuljemme Siilinjärven, Lapinlahden, Ii-

salmen, Oulun ja Rovaniemen kautta Sevettijärvelle ja Norjan Neideniin. Paluumatkalla 

käymme Nellimissä.  Matkanjohtajana on toiminnanjohtaja Soili Penttonen. 

Tervetuloa mukaan! 

 

Ilmoittautuminen 10.6. mennessä puh. 050 031 4680 tai pshv@ort.fi 

Yhteistyössä Suomen ortodoksisen kirkon ja Filantropian kanssa (Katso ohjelmat LIITE 2) 

Hiippakuntasemi-

naarit ”Luomakunta 

ja lähimmäinen”-

teemalla 

30.-31.8.  Helsingin hiippakunta / Helsinki 

6.-7.9.      Kuopion ja Karjalan hiippakunta / Joensuu 

20.-21.9.  Oulun hiippakunta / Kajaani 

 

Ilmoittautuminen avataan kesäkuussa.  

Yhteistyössä Valamon opiston kanssa 

 

Valamo 

pe–su 20.–22.9. 

Venäjänkielisten seurakunta-aktiivien tietojenvaihtopäivät  

Päivien tarkoitus on tuoda esille hyviä ja vähemmän toimiviksi osoittautuneita työmuo-

toja. Pääosassa ovat toimintaa pyörittävät henkilöt. Tapahtuman kieli on venäjä. Tämä 

on kolmas tämänmuotoinen kokoontuminen, jonka innoituksen lähteenä on viime vuo-

den osallistujien antama myönteinen palaute. 

 

Ilmoittautuminen 6.9. mennessä kurssit@valamo.fi tai 017 570 1401 

 

Valamo 

pe-su 18. - 20.10. 

Vuosijuhlat ja vuosikokous 

Tule mukaan rukoilemaan, keskustelemaan ja olemaan yhdessä! Vuosijuhlat on kaikille 

avoin tapahtuma! Ohjelmassa on sekä hengellistä että tietopuolista antia. 

Vuosikokous, joka on vain PSHV:n jäsenille, pidetään la 19.10. 

 

Ilmoittautuminen 4.10. mennessä kurssit@valamo.fi tai 017 570 1401 

Veljeskunta vierailee 

Ti 1.10. Sotkamo: Jumalanäidin suojeluksen kirkon praasniekka ja päiväjuhla 

Ti 29.10. Jyväskylä: Vierailu tiistaiseurassa 

La 2.11. Kotka: Karjalan valistajien juhla (liturgia ja kirkkokahvit) 

Ti 19.11. Kuopio: Vierailu tiistaiseurassa 

 Lisäksi syyskaudella suunnitteilla vierailut Ouluun, Ilomantsiin ja Siilinjärvelle  

 
 

 



   

LIITE 1 
Pyhän Trifonin pyhiinvaellus  to-su 22. - 25.8.2019 

 

          
 
Tule sinäkin mukaan perinteiselle pyhiinvaellukselle Sevettijärvelle, Norjan Neideniin ja Nellimiin! 
 
Pyhän Trifonin pyhiinvaellusta vietetään tavallista juhlavammissa merkeissä, sillä kuluva vuosi on kolttien 
asuttamisen 70-vuotisjuhlavuosi. Pääjuhla pidetään Sevettijärvellä la 24.8. liturgian jälkeen. 
.  

 
Pyhiinvaelluksen aikana kävellään muutaman kilometrin matka ristisaa-
tossa keskellä Lapin kaunista luontoa, ja siihen voivat osallistua kaikki 
halukkaat kuntonsa mukaan. Kannattaa varata hyvät jalkineet ja iloista 
retkeilymieltä mukaan! 
 

 
Matkaan osallistuu veljeskunnan puheenjohtaja, metropoliitta Arseni ja matkanjohtajana toimii toimin-
nanjohtaja Soili Penttonen. 
 
Lähdemme linja-autolla liikkeelle Kuopiosta ja kuljemme Siilinjärven, Lapinlahden, Iisalmen, Oulun ja Ro-
vaniemen kautta Sevettijärvelle ja Norjan Neideniin. Paluumatkalla käymme Nellimissä. 
 
Junayhteydet etelän suunnasta Ouluun ja/tai Rovaniemelle huomioidaan mennen tullen. 
 
Hinnat: 
Kuopio, Siilinjärvi ja Lapinlahti 400 €, Iisalmi 390 € Oulu 380 € ja Rovaniemi 355 €. 
Hintaan sisältyy bussikuljetus, majoitukset, ohjelmaan merkityt ateriat ja matkanjohtajan palvelut. Mat-
kavakuutuksen jokainen hoitaa itse! 
 

Tiedustelut ja sitovat iImoittautumiset ma 10.6. mennessä: 
sähköposti: pshv@ort.fi tai puhelin: 050 031 4680. 

 
Peruutusehdot: 
Mikäli matka peruutetaan ma 22.7. mennessä, matkan hinta palautetaan; ke 7.8. mennessä veloitetaan 
50 % matkan hinnasta; tätä myöhemmin veloitetaan koko hinta paitsi äkillisissä sairaustapauksissa lääkä-
rintodistusta vastaan. 
 



Ohjelma 
 
TORSTAI 22.8.    Kuopio–Siilinjärvi–Iisalmi–Oulu–Rovaniemi 
08.30 Lähtö Kuopion linja-autoasemalta 
08.50 Lähtö Siilinjärven linja-autoasemalta  
10.00 Lähtö Iisalmen Marjahaan ABC-liikenneasemalta 
13.00 Lounas Oulussa, ortodoksinen seurakuntasali 

Tutustuminen Oulun ortodoksiseen katedraaliin 
14.30 Lähtö Oulusta kohti Rovaniemeä 
18.00 Saapuminen Rovaniemelle 

Iltapala/ ilta-ateria 
Majoittuminen: Santa Claus Holiday Village, Napapiiri (paritalo-
majoitus sis. aamiaisen ja saunat)  

  
PERJANTAI 23.8.    Rovaniemi - Ivalo - Sevettijärvi - Neiden - Sanila 
08.00 Aamiainen 
08.30 Matka jatkuu aamiaisen jälkeen kohti Ivaloa 
12.30 (noin) Buffet-lounas, hotelli Kultahippu, Ivalo 

Matka jatkuu Sevettijärvelle Porotila Sanilaan, jossa majoittumi-
nen, päivällinen, iltapala ja mahdollisuus saunomiseen  

Iltapäivä /ilta Käynti Neidenissä, tutustuminen pyhän Georgioksen kappeliin 
 
 
LAUANTAI 24.8.   Sanila - Sevettijärvi - Nellim 
 (Aamiainen ei sisälly matkan hintaan) 
09.00 Lähtö Sanilasta Sevettijärvelle  
10.00 Liturgia Sevettijärvellä 
Noin 12.00 Lounas Sanilassa 
 Päiväjuhla Sevettijärvellä 
 Lähtö Nellimiin, jossa majoittuminen (Erähotelli 2 hh) 
 Päivällinen Erähotellin seisovasta pöydästä  
 
    

     
SUNNUNTAI 25.8.  Nellim – Rovaniemi - Oulu - Iisalmi - Siilinjärvi - 
Kuopio 
 
 (Aamiainen ei sisälly matkan hintaan) 
08.30 (matkatavarat bussiin!) 
09.00   Aamupalvelus ja liturgia  

Lounas 
Noin 12.45  Kotimatkalle lähtö, rukoushetki bussissa 
Noin 17.30 Rovaniemelle, josta junayhteys Helsinkiin klo 18.00     
 
Paluumatkalla omakustanne ruokailu, paikka varmistuu myöhemmin 
 
Noin 24.00 Kuopiossa 
 
 
 
 
HUOM! Muutokset ohjelmaan ja aikatauluun mahdollisia! 
 

 
 
 



   

Luomakunta ja lähimmäinen    LIITE 2 

”Toisenlaista paastoa minä sinulta odotan” Jes. 59:6 

Seminaari Helsingissä 30.–31.8. (Helsingin hiippakunta) 

 

Perjantai 30.8. 

Teema: Monikulttuurisen yhteisön rakentaminen 

 

Kahvit tarjolla klo 14 alkaen 

14:15 Seminaarin avaus, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo 

14:30-16:00 Osa I: Vapaaehtoistoiminta ortodoksisissa seurakunnissa – paikallisia kokemuksia: Porin seu-

dun tiistaiseura, Haminan, Helsingin, Lahden ja Lappeenrannan yhteishanke ja toiminnanjohtaja Soili 

Penttonen PSHV:sta 

Tauko 

16:15:-17:00 Osa II: Työkaluja vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen, vapaaehtoistoiminnan koordinaatto-

ri Kristiina Aminoff 

17:00 Akatistos luomakunnalle 

17:30 Päivällinen + iltatee 

18:00-19:30 Osa III: Pappi ja maallikko monikulttuurisen työn parissa, pastori Teemu Toivonen Helsingin 

ortodoksisesta seurakunnasta ja Filantropian projektipäällikkö Minna Rasku 

 

Lauantai 31.8. 

Teema: Luomakunta ja kristitty 

 

8:00 Aamupalvelus ja aamupala 

9:00-10:30 Osa IV: Luomakunta ja kristitty, pastori Andrei Verikov Lappeenrannan ortodoksisesta seura-

kunnasta – Hiilijalanjälki: mitä meistä jää jälkeen? Filantropian toiminnajohtaja Riina Nguyen 

Tauko 

10:45-11:30 Osa V: Kirkkoliput kaupungilla: Ristisaatto hengelliskulttuurisena perinteenä, pastori Petri 

Korhonen Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta 

11:30-12:00 Lounas 

12:00-13:30 Osa VI: Ristisaatto 2020 – ideasta käytäntöön + palaute  

 

Paikka: perjantaina seurakuntasali (Unioninkatu 39, sisäpiha), lauantaina Kotikirkko ja Mirolybov-sali (Lii-

sankatu 29, 4.krs) 

 

Seminaari on avoin kaikille kirkon ja seurakuntien työntekijöille, vapaaehtoisille ja aiheesta kiinnostuneil-

le. Vapaaehtoinen ruokamaksu. Ilmoittautuminen avataan kesäkuussa. 

 

Järjestäjät: Suomen ortodoksinen kirkko, Filantropia ry ja PSHV ry. Seminaaria tukee myös Agricola Opin-

tokeskus. 

 

Tiedustelut: riina.nguyen@ort.fi 

 

HUOM! Muutokset ohjelmaan ja aikatauluun ovat mahdollisia. 

 

 
 



Luomakunta ja lähimmäinen 
”Toisenlaista paastoa minä sinulta odotan” Jes. 59:6 
Seminaari Joensuussa 6.–7.9. (Kuopion ja Karjalan hiippakunta) 
 

Perjantai 6.9. 
Teema: Luomakunta ja kristitty  
 
Kahvit tarjolla klo 14 alkaen 
 
14:15 Seminaarin avaus, Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni 
14:30-16:00 Osa I: Luomakunta ja kristitty, pastori Tuomas Kallonen Taipaleen ortodoksisesta seurakun-
nasta – Hiilijalanjälki: mitä meistä jää jälkeen? Filantropian toiminnanjohtaja Riina Nguyen 
 
Tauko 
 
16:15:-17:00 Osa II: Kirkkoliput kylän raitilla: Ristisaatto hengelliskulttuurisena perinteenä, rovasti Vesa 
Takala 
17:00 Ehtoopalvelus 

17:30 Päivällinen + iltatee 

18:00-19:30 Osa III: Ristisaatto 2020 – ideasta käytäntöön  

 
Lauantai 7.9. 
Teema: Monikulttuurisen yhteisön rakentaminen 
 
8:00 Aamurukoukset ja aamupala 
9:00-10:30 Osa IV: Vapaaehtoistoiminta ortodoksisissa seurakunnissa – paikallisia kokemuksia: pastori 
Ioannis Lampropoulos Ilomantsin ortodoksisesta seurakunnasta, Pirkko Tenkama Solina-hankkeesta 
Kuopiosta ja Juha Riikonen, PSHV 

Tauko 

10:45-11:30 Osa V: Työkaluja vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Kristiina Aminoff 

11:30-12:00 Lounas 

12:00-13:30 Osa VI: Pappi ja maallikko monikulttuurisen työn parissa, pastori Alexander Roszczenko ja 
rovasti Stefan Holm Joensuun ortodoksisesta seurakunnasta + palautekahvit 

Paikka: Seurakuntasali (Kirkkokatu 32) 
 
Seminaari on avoin kaikille kirkon ja seurakuntien työntekijöille, vapaaehtoisille ja aiheesta kiinnostuneil-
le. Vapaaehtoinen ruokamaksu. Ilmoittautuminen avataan kesäkuussa. 
 
Järjestäjät: Suomen ortodoksinen kirkko, Filantropia ry ja PSHV ry. Seminaaria tukee myös Agricola Opin-
tokeskus. 
 
Tiedustelut: riina.nguyen@ort.fi 
 
HUOM! Muutokset ohjelmaan ja aikatauluun ovat mahdollisia. 
 

 
 

 
 



   
Luomakunta ja lähimmäinen 

”Toisenlaista paastoa minä sinulta odotan” Jes. 59:6 

Seminaari Kajaanissa 20.–21.9. 

Oulun hiippakunta 

 

Perjantai 20.9. 

Teema: Monikulttuurisen yhteisön rakentaminen 

 

Kahvit tarjolla klo 14 alkaen 

14:15 Seminaarin avaus, Oulun metropoliitta Elia 

14:30-16:00 Osa I: Vapaaehtoistoiminta ortodoksisissa seurakunnissa – paikallisia kokemuksia: Ira Matsi 

Oulun ortodoksisesta seurakunnasta, pastori Simo Haavisto Vaasan ortodoksisesta seurakunnasta ja 

PSHV:n toiminnanjohtaja Soili Penttonen 

Tauko 

16:15:-17:00 Osa II: Työkaluja vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen, vapaaehtoistoiminnan koordinaatto-

ri Kristiina Aminoff 

17:00 Ehtoopalvelus 

17:30 Päivällinen + iltatee 

18:00-19:30 Osa III: Pappi ja maallikko monikulttuurisen työn parissa, rovasti Jyrki Penttonen Kajaanin 

ortodoksisesta seurakunnasta ja Filantropian projektipäällikkö Minna Rasku 

 

Lauantai 21.9. 

Teema: Luomakunta ja kristitty 

 

8:00 Aamurukoukset ja aamupala 

9:00-10:30 Osa IV: Luomakunta ja kristitty, rovasti Rauno Pietarinen Lapin ortodoksisesta seurakunnasta 

– Hiilijalanjälki: mitä meistä jää jälkeen? Filantropian toiminnanjohtaja Riina Nguyen 

Tauko 

10:45-11:30 Osa V: Kirkkoliput kylän raitilla: Ristisaatto hengelliskulttuurisena perinteenä, rovasti Vesa 

Takala 

11:30-12:00 Lounas 

12:00-13:30 Osa VI: Ristisaatto 2020 – ideasta käytäntöön + palautekahvit  

 

Paikka: Seurakuntasali (Väinämöisenkatu 29) 

 

Seminaari on avoin kaikille kirkon ja seurakuntien työntekijöille, vapaaehtoisille ja aiheesta kiinnostuneil-

le. Vapaaehtoinen ruokamaksu. Ilmoittautuminen avataan kesäkuussa. 

 

Järjestäjät: Suomen ortodoksinen kirkko, Filantropia ry ja PSHV ry. Järjestämistä tukee myös Agricola 

Opintokeskus. 

 

Tiedustelut: riina.nguyen@ort.fi 

 

HUOM! Muutokset ohjelmaan ja aikatauluun ovat mahdollisia. 

 

 

 


