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”Sinun pelastavaisen kylvösi ihmeellisinä hedelminä Karjalan maa esiintuo Sinulle, oi Herra, pyhittäjäisäm-

me, jotka ovat sen valistaneet. Heidän esirukouksiensa tähden suo kirkolle ja isänmaallemme rauha, 

oi ylenarmollinen ja ihmisiä rakastava.” (Tropari, 8. sävelmä) 

 

 

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan kuulumisia 
 

Kirkollinen toiminta on vähitellen elpynyt kevään tiukkojen koronarajoitteiden jälkeen. Kuitenkin korona-

pandemia vaikuttaa edelleen elämäämme, joskin eri tavoin eri puolilla Suomea. Seurakunnat ovat joutu-

neet karsimaan toimintamuotoja ja asettamaan rajoituksia esimerkiksi jumalanpalvelusten osallistujamää-

riin. Vaikka epidemian pitkittyminen on ikävää, tilanteessa on jotain hyvääkin: monet tartuntojen ehkäise-

miseen tähtäävät toimet sujuvat sekä seurakunnilta että kirkkokansalta jo rutiinilla. Seurakuntien tapahtu-

mista ei ole lähtenyt liikkeelle yhtään tartuntaketjua. Myös henkilöstö on pysynyt terveenä, joten seurakun-

tien jumalanpalveluselämä on voinut jatkua keskeytyksettä. 

 

Veljeskunnan toimistolla ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten ja missä laajuudessa alaosastot ovat järjestäneet 

toimintaansa syksyn aikana. Veljeskunta ei myöskään anna erillisiä kokoontumisohjeita alaosastoille vaan 

näiden tulee seurata hiippakunnallisia koronaohjeita. 

 

Linkit uusimpiin ohjeisiin: 

https://www.oulunorthiippakunta.fi/post/kasvomaskisuositus-oulun-hiippakuntaan  (14.10.2020) 

https://ort.fi/kuopionjakarjalanhiippakunta/node/983 (21.10.2020) 

https://ort.fi/uutishuone/2020-10-20/uusi-paivitys-helsingin-hiippakunnan-koronaohjeisiin (20.10.2020) 

https://www.oulunorthiippakunta.fi/post/kasvomaskisuositus-oulun-hiippakuntaan
https://ort.fi/kuopionjakarjalanhiippakunta/node/983
https://ort.fi/uutishuone/2020-10-20/uusi-paivitys-helsingin-hiippakunnan-koronaohjeisiin


 

Matkat ja alaosastovierailut 
 

Veljeskunta ei järjestänyt elokuussa perinteistä pyhän Trifonin pyhiinvaellusta pohjoiseen Lappiin. Toimin-

nanjohtaja ei myöskään ole voinut lupautua alaosastovierailuille. Mikäli alaosasto järjestää toimintaa ja 

haluaa kutsua veljeskunnan edustajan paikalle, kannattaa pyytää lähellä asuvaa hallituksen jäsentä vierai-

lulle. Hallituksen jäsenet ovat mielellään käytettävissä, toki mahdollisuuksiensa mukaan.  

 

Tulevia tapahtumia 
 
Vuosikokous Kuopiossa 28.11.2020 
Ennakkosuunnitelmista poiketen veljeskunta ei koronatilanteen vuoksi järjestä vuosijuhlia syksyllä 2020. 
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kuopiossa lauantaina 28.11.2020 ja paikan päälle kokoukseen ote-
taan enimmillään 44 osallistujaa. Vuosikokous myös striimataan, joten sitä voi seurata netin kautta kotona 
tai vaikkapa pienimuotoisessa alaosastokokoontumisessa. 
 
Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään veljeskunnan sääntöuudistus, jonka keskeisim-
mät muutokset ovat tilikauden muutos takaisin kalenterivuodeksi ja muutos kokouksen koolle kutsumiseen, 
koska veljeskunnan julkaisema Aamun Koitto-lehti ilmestyi viimeisen kerran 26.10.2020. 
 

 



  

 
 
 
Kirkkolaulupäivät 2021 
Toukokuussa 2020 Joensuussa pidettäväksi suunnitellut XIX kirkkolaulupäivät on siirretty vuodella eteen-

päin. Uusi ajankohta on 28.–30.5.2021. Kirkkolaulupäivien ohjelma tulee olemaan pitkälti samanlainen kuin 

tämän kevään suunnitelmissa, mutta jotain aivan uuttakin on tiedossa. Teemasäveltäjä on Timo Ruottinen 

ja päivien nuottijulkaisu on käytössä sellaisenaan. Kirkkolaulupäiväsivusto avataan loppuvuodesta, jolloin 

tapahtumaan voi alkaa ilmoittautua. Hotellikiintiöt Joensuussa on jo varattu. 

 

Ristisaatto-teemavuosi 

Myös Ristisaatto-teemavuotta on siirretty eteenpäin vuoteen 2021. Kirkon sivujen yhteydessä on linkki 

ristisaatto-sivustolle https://ort.fi/ristisaatto/ ja sen tapahtumakalenteria täydennetään sitä mukaa kuin 

tapahtumailmoituksia tulee esimerkiksi seurakunnista tai alaosastoilta. Ristisaatto on korona-aikanakin 

turvallinen tapa järjestää toimintaa ja koota ihmisiä yhteen, sillä siinä liikutaan ulkona ja turvavälit on help-

po huomioida. Ristisaatot tulevat olemaan pääasiassa kesän toimintaa, mutta mikään ei estä aloittamasta 

suunnittelua jo talven aikana! 

 

 

 
 

 

 

* * * * 

 

jäsenkirje lähetetään sähköisessä muodossa niille alaosastojen nimeämille yhteyshenkilöille, joilla on 

sähköpostiosoite.  

 

Seuraava jäsenkirje ilmestyy vuosikokouksen jälkeen joulukuussa 2020. 

 

Soili Penttonen 

toiminnanjohtaja 

 

 
 
 

 
 

https://ort.fi/ristisaatto/


 
PSHV ry:n Strategia vuosille 2021–2030  (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 3.9.2020) 

 

YLEISTÄ 

 

PSHV ry:n toiminnan tarkoituksena on vahvistaa jäsentensä hengellistä kasvua, elävää yhteyttä kirkkoon ja 

yhteisöllisyyttä kirkon arvoja noudattaen.  

  

PHSV tukee kaikille avoimella toiminnallaan kirkon ydintehtäviä ja kirkolliskokouksen hyväksymiä päälinja-

uksia.  PSHV korostaa osaamisen jakamista, ihmisten sitouttamista ja yhteisöä vahvistavia toimintatapoja. 

PSHV toimii verkostoituen seurakuntien, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. 

 

Kirkon yhteistyökumppanina PSHV:n strategian ja toimintalinjojen tulee olla sopusoinnussa Kirkon tavoite- 

ja toimintasuunnitelman kanssa. Strategiaa tullaan päivittämään mikäli Kirkon TTS-linjaukset sitä edellyttä-

vät. 

 

VISIO 

PSHV:n tavoitteena on sitouttaa Kirkon jäsenet toimimaan aktiivisesti omassa seurakunnassaan, rohkaista 

heitä palvelemaan seurakuntaa eri tavoin omalla osaamisellaan ja auttamaan heitä palvelemaan lähimmäis-

tä. 

 

TOIMINTALINJAT 

PSHV toteuttaa visiotaan neljän toimintalinjan kautta: 

 

1. Aikuiskasvatus ja katekumeenityö 

Seurakuntien katekumeeni- ja aikuiskasvatustyötä tuetaan valtakunnallisen ohjelman avulla. Tavoitteena 

on sitouttaa ihmisiä seurakunnan aktiivisiksi jäseniksi auttamalla heitä löytämään oman paikkansa seura-

kuntayhteisössä. 

 

2. Perhetyö 

PSHV tukee seurakuntien perhetyötä ja etsii yhteistyössä seurakuntien kanssa työmuotoja, jotka mahdollis-

tavat perheiden osallistumista jumalanpalveluselämään ja muuhun toimintaan. 

 

3. Vapaaehtoistyö 

Rohkaistaan ihmisiä palvelemaan kirkkoa omalla osaamisellaan vapaaehtoistyön kautta. PSHV toimii yhteis-

työssä seurakuntien kanssa ja tarjoaa niille koulutusta vapaaehtoistyön järjestämisessä. 

 

4. Diakoniatyö 

PSHV toimii yhteistyössä seurakuntien kanssa tarjoamalla niille vaihtoehtoja lähimmäisavun toteuttamisek-

si mm. kartoittamalla yhteistyöverkostoja ja etsimällä ulkopuolista rahoitusta. 

 

PSHV valitsee kolmivuotiskausittain 2-3 toimintalinjaa painopistealueiksi. 

 


