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Kristus syntyy – kiittäkää!  
 

Saamme taas Jumalan armosta viettää Vapahtajanne Jeesuksen Kristuksen syntymän valoisaa juhlaa ja toi-

vottaa sen tuomaa iloa yllä olevin sanoin. Joulua kutsutaan usein rauhan juhlaksi. Psalmien kirjoittaja opas-

taa: ”Karta pahaa ja tee hyvää, pyri sopuun, rakenna rauhaa!” (Ps. 34:15). Luolassa syntynyt ja seimessä 

maannut Jeesus Kristus puolestaan kehottaa: ”Eläkää sovussa toinen toisenne kanssa” (Mark. 9:50). Yksilöi-

den, yhdistysten, työyhteisöjen ja perheenjäsenten keskinäisestä rauhasta riippuu niin yhteiskunnallinen 

kuin myös koko maailman rauha. 

Harvoin tulemme ajatelleeksi, kuinka suuri siunaus ja Jumalan lahja rauha kaikissa asteissaan oikeastaan on. 

Kristus itse lupasi antaa meille rauhan ja sanoi: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, 

en sellaista, jonka maailma antaa.” (Joh. 14:27) Säilyttääksemme rauhan läheistemme kesken meidän tulee 

noudattaa Kristuksen antamaa rauhan käskyä ja seurata psalmien kirjoittajan ohjetta: ”Karta pahaa ja tee 

hyvää, pyri sopuun, rakenna rauhaa!” (Ps. 34:15) 

Toivotan kaikille Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry:n jäsenille rauhaisaa Vapahtajamme syntymän 

juhlaa ja parasta menestystä tulevaan toimintavuoteen 2020. 

 

+Arseni 

Kuopion ja Karjalan metropoliitta 

 
 

 

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan kuulumisia 
 

Kulunut syksy on ollut täynnä tapahtumia sekä ensi vuoden Ristisaatto2020-hankkeen ja Kirkkolaulupäivien 

suunnittelua. 

 

Elokuussa järjestettiin perinteinen Pyhän Trifonin pyhiinvaellus, joka suuntautui Sevettijärvelle, Neideniin ja 

Nellimiin. Kolttien asuttamisen 70-vuotisjuhla teki pyhiinvaelluksen tavanomaista juhlavammaksi ja paikalla 

olivat kirkkomme kaikki hiippakuntapiispat. Ensi vuoden pyhiinvaelluksen suunnittelu alkaa jo alkuvuodesta 

ja siitä tiedotetaan alaosastoja heti kun ajankohta ja matkan raamit ovat selvillä. 

 

Elo- ja syyskuussa Filantropia ja PSHV toteuttivat yhdessä kirkon kanssa kolme hiippakunnallista ”Luoma-

kunta ja lähimmäinen” -seminaaria, jotka pidettiin Helsingissä, Joensuussa ja Kajaanissa. Seminaareissa 

alustettiin ja keskusteltiin seurakuntien vapaaehtoistyöstä, monikulttuurisuudesta ja kristityn vastuusta 

luomakunnasta sekä monista erilaisista tavoista toteuttaa ristisaatto. 

 

Ristisaattosivustolla https://ort.fi/ristisaatto/  voi käydä lukemassa matkapäiväkirjoja tai hakea ohjeita ris-

tisaaton järjestämiseksi.  Paikallisista ristisaatoista voi ilmoittaa osoitteessa https://ort.fi/ristisaatto/ilmoita-

tapahtuma/. Nyt kaikki joukolla mukaan ideoimaan ja toteuttamaan paikallisia tapahtumia! 

 

https://ort.fi/ristisaatto/
https://ort.fi/ristisaatto/ilmoita-tapahtuma/
https://ort.fi/ristisaatto/ilmoita-tapahtuma/


Joulukuun alussa PSHV järjesti jo kolmannen kerran kurssin venäjänkielisille seurakunta-aktiiveille yhteis-

työssä Valamon opiston kanssa. Kurssin vetäjänä toimi Anatoli Lappalainen Lahdesta. Tällä kertaa pohdittiin 

myös kurssin tulevaisuutta, ja se päätettiin järjestää seuraavan kerran syksyllä 2021 opiston kurssina. 

 

PSHV:n vuosijuhlat pidettiin tänä vuonna 18.-20.10.2019 Valamon luostarissa. Osallistujia oli kahtena en-

simmäisenä päivänä 55 ja lisäksi sunnuntaina mukaan tuli lähes 30 pyhiinvaeltajaa Ilomantsin ortodoksises-

ta seurakunnasta. Rovasti Vesa Takala kertoi suomalaisesta ristisaattoperinteestä sanoin ja kuvin. TT Juha 

Riikonen puolestaan luennoi Suomen ortodoksisen kirkon uusista pyhistä, pyhittäjä Johannes Valamolaises-

ta ja pyhästä Johannes Sonkajanrantalaisesta. Sunnuntain päiväjuhlassa juhlapuheen piti entinen toimin-

nanjohtaja rovasti Sergius Colliander. Lisäksi kuulimme ilomantsilaisen kansanmuusikko Liisa Matveisen 

kaunista kanteleensoittoa. 

 

Järjestön vuosikokous pidettiin lauantaina 19.10.2019 ja siihen osallistui 44 yhdistyksen äänivaltaista jäsen-

tä.  Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua järjestön taloudesta ja järjestön merkityksestä kirkon kentällä. 

Monien mieltä askarrutti erityisesti epätietoisuus Aamun Koiton tulevaisuudesta. 

Veljeskunnan jäsenmaksu päätettiin säilyttää entisellään 10 euroa/ jäsen/ vuosi. 

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Tuula Jokiranta Oulusta ja Leena Lomu Hämeenlinnasta valittiin yksimieli-

sesti jatkamaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle. 

 

Vuosikokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma 2019-2020 on luettavissa tämän jäsenkirjeen lopussa. 

 

 

Alaosastovierailut 
 

PSHV:n toiminnanjohtaja vieraili lokakuussa Jyväskylän tiistaiseurassa ja marraskuussa Kotkassa sekä Kuo-

pion tiistaiseurassa. Alaosastovierailut ovat mieluista ja mielekästä toimintaa, mutta haasteena on niiden 

sovittaminen kalenteriin erityisesti kevätkaudella 2020. 

 

Hallituksen jäsenet ovat mielellään käytettävissä ja lähellä asuvaa hallituksen jäsentä kannattaakin pyytää 

vierailulle kertomaan PSHV:n ajankohtaisista kuulumisista tai jostakin alaosastoa - tai hallituksen jäsentä - 

kiinnostavasta aiheesta. 

 

Hallituksen jäsenien esittely (jatkuu seuraavassa jäsenkirjeessä): 

 

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispa, metropoliitta Arseni 

”Ensikosketukseni Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskuntaan ajoittuu 1970-luvulle. Jo sieltä saakka olen 

lukenut yhdistyksen julkaisemaa Aamun Koittoa ja olin nuorena mukana Suolahden tiistaiseurassa. Nyt olen 

saanut toimia piispallisen työni ohessa yhdistyksen puheenjohtajana ja Aamun Koiton päätoimittajana.” 

 

Ioannis Lampropoulos 

Nimeni on Ioannis Lampropoulos, Ilomantsista. Olen toiminut PSHV:n hallituksessa reilun vuoden. Järjes-

tömme toiminta on minulle tuttu Ilomantsin tiistaiseuran ja kirkkokuoron kautta. Tulevaisuutta ajatellen 

PSHV:n tärkeimmät tehtävät mielestäni ovat: 

1. Seurakuntien tukeminen vapaaehtois- ja diakoniatoiminnan kehittämisessä. 

2. Eri projektien haku ja toteutus yhdessä muiden tahojen kanssa. 



  

3. Järjestömme verkostoituminen ja  

4. Kirkkolaulupäivien järjestäminen” 

 

Leena Lomu 

”Olen Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan pitkäaikainen kanttori. Kuoron harjoittamisen lisäksi toi-

menkuvaani kuuluu monia tehtäviä (lapsityö, virasto, tiedotus, tapahtumien järjestäminen), joita hoidan 

työn ohella mahdollisuuksien mukaan. Joku onkin sanonut, että minä olen meidän seurakunnan kulttuu-

risihteeri.  Ikonimaailma on minulle erittäin tärkeä ”henkireikä”, jos niin voidaan sanoa - ikonien maalaami-

sessa sielu lepää ja se myös rauhoittaa mieltä. Asun perheeni ja karvajalkaisten ystävieni kanssa vanhassa 

omakotitalossa, joten siellä riittää puuhastelua. Seurakuntamme on vielä pieni, mutta aktiivinen. Kohta 

olemme osa Helsingin seurakuntaa, joten elämme mielenkiintoisia aikoja – mitä se tuo tullessaan?” 

 

 

               
Kuvassa hallituksen jäsenet tammikuussa 2019. 

 

Vasemmalta Ioannis Lampropoulos, (Sergius Colliander), Tuula Jokiranta, toiminnanjohtaja Soili Penttonen, metropo-

liitta Arseni, Seppo Salmi, Leena Lomu, Liisa Karlsson ja Reijo Marjomaa 

 

 

Huomionosoitukset 
 

Veljeskunnan hallitus on vuoden 2019 aikana myöntänyt seuraavat huomionosoitukset: 

 

Kultainen ansiomerkki 

Erja Kovaljeff, Järvenpään ortodoksinen kirkkokuoro 

Viktor Porokara, Järvenpään Ystäväpiiri 

Aila Eskelinen ja Katri Jeskanen, Ilomantsin tiistaiseura 

 



Hopeinen ansiomerkki 

Eero Mantsinen, Helena Punkki ja Aino Taskinen, Lapinlahden tiistaiseura 

Veljeskunnan viiri 

Erja ja Sven Wessman, Hämeenlinnan tiistaiseura 

Kultainen laulajamerkki 

Eeva Poutanen, Pyhän Ristin kuoro, Kouvola 

Hannu Lappalainen ja Yngve Lostedt, Ilomantsin ortodoksinen kirkkokuoro 

Hopeinen laulajamerkki 

Pirjo Turunen, Ilomantsin ortodoksinen kirkkokuoro 

Kunniajäsenyys 

Rovasti Sergius Colliander 

 

Monia armorikkaita vuosia kaikille huomionosoituksen saaneille! 

 

 

Huomionosoitusten hakeminen 

 

Veljeskunnan alaosastot voivat esittää huomionosoitusten myöntämistä ansioituneille jäsenilleen. Veljes-

kunnan hallitus voi myös oma-aloitteisesti myöntää huomionosoituksia järjestön hyväksi toimineille henki-

löille. 

Huomionosoituksia ovat 

- kannustuskirja 

- pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki 

- pronssinen, hopeinen ja kultainen laulajamerkki kirkkokuorolaisille 

- veljeskunnan viiri 

 

Hallitus rohkaisee alaosastoja hakemaan huomionosoituksia. Erityisesti Kirkkolaulupäivien alla kuorot voisi-

vat muistaa sitoutuneita kuorolaisiaan, jotka tekevät arvokasta vapaaehtoistyötä seurakunnassa! 

 

Lisätietoa huomionosoituksista alla olevasta osoitteesta sekä tämän jäsenkirjeen liitteistä: 

https://pshv.fi/fi/sivu/alaosastot#Veljeskunnan%20huomionosoitukset 

 

 

HUOM! Tästä jäsenkirjeestä eteenpäin jäsenkirje lähetetään ainoastaan sähköisessä muodossa niille 

alaosastojen nimeämille yhteyshenkilöille, joilla on sähköpostiosoite.  

 

   * * * 

 

Tämän kirjeen myötä haluan kiittää veljeskunnan hallituksen jäseniä ja kaikkia alaosastojen toiminnassa 

mukana olleita kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhallista Kristuksen syntymän juhlaa ja hyvää tulevaa 

uutta vuotta 2020! 

 

Soili Penttonen 

toiminnanjohtaja 

 

https://pshv.fi/fi/sivu/alaosastot#Veljeskunnan%20huomionosoitukset


  

Veljeskunnan toimintasuunnitelma 1.7.2019–30.6.2020 
 
YLEISTÄ  
 
PSHV ry on vuonna 1885 perustettu ortodoksisen kirkon perinteeseen sitoutunut Suomen ortodoksisen 

kirkon ja sen seurakuntien tukijärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on vahvistaa jäsentensä hengellistä 

kasvua, elävää yhteyttä kirkkoon ja yhteisöllisyyttä. PHSV toteuttaa omalla toiminnallaan kirkon ydintehtä-

viä ja kirkolliskokouksen hyväksymiä päälinjauksia, joita ovat aktiivisen jumalanpalveluselämän vahvistami-

nen ja kirkon diakonia- ja kasvatustyö.  

 

Veljeskunnan toiminta pohjaa Kirkon kanssa solmittuun yhteistyösopimukseen. PSHV:n ja sen alaosastojen 

tuottamat palvelut ovat seurakunnille lisäresurssi, joka täydentää Kirkon vapaaehtoistyötä. PSHV:n toimin-

taa arvioidaan, raportoidaan ja kehitetään yhdessä Kirkon kanssa vuosittain. 

 

Veljeskunta järjestää pyhiinvaelluksia, kursseja ja hengellisiä tapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille. Toi-

mintaa toteutetaan yhteistyössä kirkon johdon, hiippakuntien, seurakuntien, ortodoksisten järjestöjen ja 

Valamon opiston kanssa. Veljeskunnan toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet vierailevat alaosastoissa 

mahdollisuuksien mukaan. Vierailujen tarkoitus on vahvistaa toimintaa ja rohkaista uusiin toimintamuotoi-

hin. Toiminnanjohtaja on alaosastojen ja jäsenten tavoitettavissa kaikissa järjestöön liittyvissä asioissa. 

 

Veljeskunta julkaisee  Aamun Koitto-lehteä, joka tavoittaa kaikki Kuopion ja Karjalan hiippakunnan seura-

kuntien ortodoksiset kotitaloudet. Vuonna 2020 lehti ilmestyy viisi kertaa. 

 

Toimintakauden aikana jatkuu veljeskunnan yhteistyö Agricola-opintokeskuksen kanssa. Yhteistyötä ovat 

eniten hyödyntäneet veljeskunnan ikonimaalauspiirit, jotka saavat tukea opettajien ja luennoitsijoiden 

palkkakuluihin. 

 

 

TOIMINTA 
 
1. Aktiivinen jumalanpalveluselämä, jäsenyyden ja identiteetin vahvistaminen – kirkon lähetystehtävä  

Ristisaatto on jumalapalvelusmuoto, jolla kirkko julistaa sanomaansa yhteiskunnassa. Vuonna 2020 PSHV ry 

toteuttaa yhdessä kirkon ja muiden yhteistyöjärjestöjen (Filantropia ja ONL) kanssa ”Ristisaatto2020”-

teemavuoden. Koordinointivastuu on PSHV:lla. Kirkko on myöntänyt vuonna 2018 talousresurssit ristisaat-

tohankkeen tapahtumien järjestämiseen. Hankkeen valmistelu on aloitettu jo vuonna 2019. Ristisaatto-

hankkeen yhtenä muotona on PSHV:n järjestämä kolttien asutusalueille suuntautuva pyhän Trifonin pyhiin-

vaellus elokuussa. Ristisaattohankkeelle tehdään nettisivut syksyn 2019 aikana. 

 

Kirkkomusiikki on kiinteä osa jumalapalvelusta. Hyvä kirkkolaulu toimi lähetystyömuotona. Kanttorit kehit-

tävät kirkkolaulua paikallisella tasolla kuorojensa kautta. PSHV:n tehtävä on koota yhteen kirkkolaulusta 

kiinnostuneet ja kouluttaa heitä. I9.valtakunnalliset kirkkolaulupäivät Joensuussa 15.-17.5.2020 toteutetaan 

yhteistyössä Ortodoksisten Kanttorien Liiton, Joensuun seminaarin, Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen 

teologian oppiaineryhmän ja Joensuun ortodoksisen seurakunnan kanssa. Koordinointivastuu päivien hal-

linnosta, taloudesta ja käytännön toteutuksesta on PSHV:lla. Kirkkolaulupäiviä varten haetaan kirkon tuen 

lisäksi myös ulkopuolista rahoitusta. 



2. Lähimmäisvastuu ja eettinen toiminta – kirkon diakoninen tehtävä  

PSVH toteuttaa diakonia- ja vapaaehtoistyötä seurakunnissa alaosastojensa kautta.  Veljeskunnan tavoit-

teena on tukea paikallistason toimintaa mm. koulutuksen kautta sekä antamalla foorumin käytännön ko-

kemusten jakamiselle. Vertaistukitapaamisten järjestäminen joko hiippakuntien tai seurakuntien tasolla on 

keskeistä toimintaa, jossa kohtaamisten kautta syntyy aitoa ajatusten vaihtoa ja jossa hyviä paikallisia käy-

tänteitä voidaan jakaa toisille. PSHV:n tavoitteena on vuonna 2020 etsiä ja hakea ulkopuolista rahoitusta 

diakoniatyön tukemiseksi. 

 

3. Uudistuminen ja kehittyminen – kirkon kasvatuksellinen tehtävä 

PSHV haluaa toimia laadukkaan koulutuksen järjestäjänä yhdessä Valamon opiston, Filantropian ja Orto-

doksisten Nuorten Liiton kanssa. Koulutusta tarvitaan kentällä erityisesti diakonian, vapaaehtoistyön, moni-

kulttuurisen työn ja ortodoksisen kulttuuriperinteen alueilla. Veljeskunnan tavoitteena on tehdä vapaaeh-

toistyön, paikallisen diakonian ja monikulttuurisen työn koulutustarpeen kartoittaminen koko kirkon tasol-

la. Veljeskunta haluaa auttaa erityisesti niitä seurakuntia, joilla ei ole omia resursseja toimintaan. 

 

4. Järjestöyhteistyö 

Järjestöjen ja Valamon opiston johtajat kokoontuvat 2-3 kertaa vuodessa suunnittelemaan yhteistyötä.  

 

Toimintakaudella 2019-2020 jo toteutuneet Kirkon, Filantropian ja PSHV:n yhteistyössä järjestämät hiippa-

kunnalliset ”Luomakunta ja lähimmäinen” -seminaarit on pidetty 30.-31.8.2019 Helsingissä, 6.-7.9.2019 

Joensuussa ja 20.-21.9.2019 Kajaanissa. Seminaareissa käsiteltiin vapaaehtoistyötä, diakoniaa ja monikult-

tuurisuutta  sekä annettiin ohjausta vuonna 2020 toteutettavaan ”Ristisaatto2020” -teemavuoteen. 

 

5. Yhteistyö Valamon opiston kanssa 

PSHV:n vuosijuhlat järjestetään Valamon opiston kurssina 18.-19.10.2019. Vuosijuhlien yhteydessä pide-

tään veljeskunnan vuosikokous.Venäjänkielisten seurakunta-aktiivien tietojenvaihtopäivät järjestetään jo 

kolmannen kerran Valamon opistossa 6.-8.12.2019. 

 

6. Metropoliitta Arsenin ikonikurssit 

Metropoliitta Arseni on pitänyt kuluvalla toimintakaudella ikonikurssin Tikkurilassa 27.-29.9.2019. 

 

 

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA 

 

Jäsenkirjeet 

Veljeskunnan alaosastoilleen lähettämien jäsenkirjeiden tarkoituksena on tiedottaa järjestön toi-

minnasta. Jäsenkirjeet jaetaan sekä sähköpostiliitteinä että paperiversioina kirjeitse. Jäsenkirjeet 

löytyvät myös veljeskunnan nettisivuilta. Tilikauden aikana ilmestyy neljä jäsenkirjettä. 

 

Nettisivut 

Nettisivujen kautta ilmoitetaan tulevista tapahtumista ja uutisoidaan veljeskunnan toiminnasta 

kuvin ja sanoi. Nettisivuilta löytyy kattava tietopaketti alaosastotoiminnan tueksi. Opintomateriaa-

li-osiota kasvatetaan uusilla aineistoilla. Nettisivujen sisältöä voi selailla tietokoneella, tabletilla tai 

älypuhelimella. Veljeskunnalla on myös oma Facebook-sivusto. 



  

Aamun Koitto 

Ortodoksista seurakunta- ja aikakauslehti Aamun Koittoa julkaistaan tilikauden aikana viisi nume-
roa, kaksi syksyllä ja kolme keväällä. Se jaetaan kaikkiin Kuopion ja Karjalan hiippakunnan ortodok-
sisiin talouksiin.  
Aamun Koitto on luettavissa netissä osoitteessa aamunkoitto.fi muutamia päiviä lehden ilmesty-
misen jälkeen. 
 
Veljeskunnan painojulkaisut 

Vuosina 2017-2018 toteutetun diakonian ja lähetyksen seurakuntakiertueen tietoja hyödyntäen 
veljeskunta tuotti syyskuussa 2019 TT Juha Riikosen kirjoittaman nettijulkaisun, jossa esitellään 
hyviksi havaittuja lähimmäisavun ja lähetyksen toimintatapoja. Julkaisussa on toimijoiden haastat-
teluja ja yhteenvedot siitä, mihin missäkin toimintamuodossa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. 
 
Opintomateriaalit 
Metropoliitta Arseni tekee kymmenosaisen ”Pyhien joukot”-opintokokonaisuuden, joka julkaistaan osina 
jäsenkirjeissä ja kokonaisuudessaan veljeskunnan nettisivuilla. 
 

 

JÄRJESTÖN HALLINTO 

 
Vuosikokous, hallitus, työjaosto 

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan hallinto noudattaa yhdistyslakia, yhdistyksen sääntöjä ja johto-

sääntöä. Vuosikokous kokoontuu hallituksen kutsusta syys-marraskuun aikana hallituksen määräämässä 

paikassa. 

Hallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti puhelinkokouksia. Kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Hallitus 

kokoontuu syksyllä ja keväällä kaksipäiväisiin suunnittelukokouksiin. 
Työjaosto, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä veljeskunnan toiminnan-

johtaja, toimii hallituksen asioita valmistelevana elimenä sekä hallituksen erikseen antamin rajatuin val-

tuuksin. 

 
Henkilöstö ja ulkoistetut palvelut 

Veljeskunnan toiminnanjohtaja on kokopäiväisessä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. 

Aamun Koiton toimitussihteeri työskentelee suoritepalkkapohjaisesti. Veljeskunta on ulkoistanut 

taloushallinnon sekä Aamun Koiton tilaajapalvelun ja ilmoitusmyynnin. 

 

Veljeskunnan talous 

PSHV:n talous koostuu kirkon avustuksesta, alaosastojen jäsenmaksuista ja Aamun Koitto -lehdestä saadus-

ta voitosta. Kirkon avustus käytetään työntekijän palkkaamiseen ja jäsenmaksut ja lehden voitto osittain 

työntekijän sivukuluihin ja toiminnan järjestämiseen. 

 

Kirkolta saatua lainaa on tilivuoden alussa jäljellä 25 000€. Sopimuksen mukaan laina maksetaan kokonai-

suudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä. 

PSHV hallinnoi vuonna 2020 järjestettävien Kirkkolaulupäivien sekä Ristisaatto 2020-teemavuoden taloutta 

ja kulujen seuraamiseksi PSHV:n kirjanpitoon on avattu omat kustannuspaikat Kirkkolaulupäiville (kustan-

nuspaikka 150) ja Ristisaatto-hankkeelle (kustannuspaikka 180). 

 


