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Oi pyhittäjäisät, pelastuksemme voitokkaat puoltajat  
ja uskolliset esirukoilijat jumalan edessä,  
me veisaamme teille kiitosvirren;  
ja te, joilla on uskallus Herran edessä,  
päästäkää kaikesta ahdistuksesta meidät, jotka laulamme:  
Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme! 

Akatistoshymni pyhille Sergeille ja Hermanille, 1. kontakki, 8. sävelmä 

 

Hyvät ystävät,  

kirkkovuoden kierrossa lähestymme pyhän Kolminaisuuden juhlaa eli helluntaita. Juhlaa edel-

tävä lauantai on omistettu vainajien muistelulle. Tänä vuonna, kun veljeskunnan toiminnan 

aloittamisesta on kulunut 130 vuotta, on hyvä muistaa rukouksissa kaikkia niitä kanssakulkijoi-

tamme, jotka nyt ovat siirtyneet ajan ja paikan tuolle puolen, tuonilmaisiin.  

Monet ovat antaneet panoksensa Jumalan yhteyteen johdattavan kirkkomme hyväksi veljes-

kunnan toiminnan kautta. On päätä huimaavaa miettiä, miten moni on toiminut tiistaiseuran, 

kuoron, ikonipiirin tai ortodoksiakerhon johdossa. Nämä sisaremme ja veljemme ovat suostu-

neet kantajiksi: he ovat kantaneet eteenpäin yhteisöllisyyden antaman voimavaran perintöä. 

Kantaminen voi sujua helposti ja melkein itsestään, kun kuorma on oikein mitoitettu ja ote on 

sopivan rento. Toisinaan ei kuitenkaan ole mahdollista säätää kantamista tällä tavoin, vaan on 

välttämätöntä ottaa käyttöön kaikki ne resurssit, jotka Jumalan avulla ja pyhien Sergein ja Her-

manin esirukouksien turvin ovat mahdollisia.  

Paras tapa osoittaa kiitoksemme kuluneiden vuosikymmenten aikana ajasta ikuisuuteen siirty-

neiden aherrukselle on esirukous heidän sielujensa saattamiseksi lepoon siellä, missä ei ole ki-

pua, ei surua eikä huokauksia: saata, Herra, lepoon nukkuneiden palvelijaisi sielut! 

Lämmin kiitollisuuden mielentila on myös otollista kasvualustaa omien voimien vahvistamiselle. 

Samalla on aina tarkoituksenmukaista harkita, onko toiminta sellaista, että se kantaa eteenpäin 

juuri tässä ajassa, juuri siinä ympäristössä ja juuri niiden ihmisten keskuudessa, jossa toimim-

me. Asioiden puntaroinnissa on hyvä muistaa pyhiä esirukoilijoitamme, Sergeitä ja Hermania, 

jotka aikanaan hekin selvisivät vaikeista tehtävistä luottaen Korkeimman antamiin voimiin. 

Kaikkien löytöretki kirkkoon -tapahtumat ovat jatkuneet kevään aikana. Veljeskunnan puheen-

johtaja ja allekirjoittanut olemme käyneet Karjalan hiippakunnan Varkaudessa, Helsingin hiip-

pakunnan Porvoossa ja Oulun hiippakunnan Kiuruvedellä viettämässä yhteistä viikonvaihdetta 

seurakuntalaisten kanssa. On ollut suuri ilo kohdata teitä jokaista ja mielenkiintoista uppoutua 

niihin kysymyksiin, jotka olette esittäneet! Porvoossa ja Kiuruvedellä oli lauantai-iltana enim-

mäkseen venäjänkielinen keskustelu teen äärellä. Joka kerran oli liturgian jälkeen tarjoilua, jota 

seurasi kyselytuokiot. Kirkossa keskustelua johti piispa Arseni, seurakuntasalin puolella isä Ser-

gius pohti mitä erilaisimpia kysymyksiä!  

Viime vuosijuhlien teemana oli kohtaaminen. Vuosijuhlissa kerrottiin myös suunnitteilla olevas-

ta julkaisusta. Nyt Auttajan polku -opas on ilmestynyt! Näin on tarjolla työkalu niille, jotka te-

kevät tai harkitsevat tekevänsä koti- tai laitoskäyntejä yksinäisten ihmisten luona. Useissa orto-

doksiseurakunnissa toimii jo tällä hetkellä vapaaehtoisia auttajia. Vuorovaikutuksen puute on 



todettu heikentävän ihmisten hyvinvointia ja altistavan erilaisille terveydentilan häiriöille. Kun 

tämän ymmärtää, selviää myös, että nyt esiteltävän auttamismuodon todellinen merkitys on 

paljon kattavampi kuin ”viihtyisä rupattelu”. 

Auttajan polku -oppaan nimen tarkoituksena on osoittaa, että toinen toistaan seuraavat koh-

taamiset lähimmäisten kanssa on liikettä, jossa tarvitaan tarkkaavaisuutta ja jossa ”maisemat” 

voivat olla hyvinkin vaihtelevia. Vuorovaikutus tapahtuu tietyissä puitteissa autettavan ehdoilla, 

mutta tilanteet ovat aina uusia ja auttajalle kertyy yhä lisää kokemuksia. 

Auttajan polku –opasta on jaettu vapaakappaleina joka seurakuntaan. Se on myös tilattavissa 

hintaan 5 euroa joko veljeskunnan nettisivujen pshv.fi kautta tai puhelimitse ti–to klo 10–14 

numerosta 0206100490. 

Kuopion ikonimaalauspiiri on yksi maamme vanhimpia: se vietti maaliskuun lopulla 50-

vuotisjuhlaansa näyttelyn avajaisten merkeissä. Ortodoksisen kirkkomuseo Riisan aulatiloissa 

oli esillä edustava valikoima piiriläisten maalaamia ikoneita Tuusniemen ja Maaningan kirkoista 

ja Käärmelahden tšasounasta. KP arkkipiispa Leo kunnioitti läsnäolollaan avajaisia ja hän piti 

myös tervehdyspuheen.  

Vihdin-Nummelan ortodoksien pitkäaikainen ja hartaasti ja sinnikkäästi edistämä hanke on nyt 

saatu päätökseen: Nummelassa KP metropoliitta Ambrosius vihki 26.4. käyttöönsä Nummelan 

Neitsyt Marian syntymän rukoushuoneen. Veljeskunnan tervehdyksen toi Tikkurilan tiistaiseu-

ran puheenjohtaja ja veljeskunnan hallituksen jäsen Liisa Karlsson. 

 

Hyvät ystävät, järjestömme toimii ja sen elämä jatkuu. Sadankolmenkymmenen vuoden virs-

tanpylväs on merkittävä, mutta pidän vieläkin merkittävämpänä sitä, että yhä uusia ihmisiä 

kiinnostuu veljeskunnan toiminnasta ja ovat valmiita ottamaan osaa yhteisen asian, ortodoksi-

sen uskomme, kantamisesta eteenpäin niin kauas tulevaisuuteen kuin on Jumalan pyhälle tah-

dolle otollista! 

Seuraattehan nettisivujamme, sieltä löytyvät tulevat tapahtumat, uutiset ja aineistoa: muun 

muassa tämän vuoden alusta jäsenkirjeet! Veljeskunta on myös Facebookissa! 

Ystävällisin terveisin 

Sergius Colliander 

toiminnanjohtaja, rovasti 

  

 

 

Neitsyt Marian syntymän rukoushuone Nummelassa: käyttöön vihkiminen 26.4., kuva Urpo Uotila



 

TULEVIA TAPAHTUMIA  

LOPPUKESÄ JA SYKSY 2015 

 

Pyhiinvaeltajan lauluja – VIELÄ EHDIT! 

22.–24.5. 
Valamon opisto 
Hinta  
164–199 euroa 

Ortodoksisen kirkon jumalanpalveluslaulujen rinnalla on alusta saakka elänyt hengellisten 
laulujen perinne. Viikonlopun aikana tutustutaan laulaen eri perinteiden hengellisiin lau-
luihin nuottikirjan tekijöiden, Jaakko Olkinuoran ja Maria Takala-Roszczenkon johdolla. 
Laulukirja sisältyy hintaan! 

Venäjänkielinen perheleiri – Русскоязычный семейный лагерь 

13.–15.8. to–la 
Pyhäjärvi,  
Verkkoranta. 
Hinta lapset 20 €, 
aikuiset 40 € 

Семейный православный лагерь запланирован в живописном туркомплексе Веркко-
ранта в Pyhäjärvi, приход Киурувеси. Программа лагеря включает в себя как духовное 
общение с русскоязычным священником, так и спортивные, игровые мероприятия 
для всех членов семьи. На субботу запланирована Божественная Литургия. За справ-
ками обратиться к Ирине Трифоновой, тел. 0409633740, эл.почта Iri-
na.trifonova@gmail.com. Suomeksi voi tiedustella leiriä Marja-Leena Maksimaiselta, puh. 
0407088751, s-posti marja-leena.maksimainen@outlook.com. 

Pyhä Trifon kutsuu pyhiinvaellukselle 

20.–24.8. 
to–ma 

Neidenissä merkkipaalu: pyhän Georgioksen kappeli 450 vuotta! Norjan Neidenissä on 
vuosisatoja ollut kolttien pyhäkkö ja kalmisto. Pyhän Trifonin kerrotaan perustaneen kap-
pelin vuonna 1565. Neiden on pohjoisin kohde matkallamme, mutta siihen kuuluu tapah-
tumia myös Nellimissä ja Sevettijärvellä. – Nouse linja-autoon Joensuussa, Kuopiossa, 
Iisalmessa, Oulussa, Kemissä tai Rovaniemellä! Hinta Joensuusta tai Kuopiosta on 390 €, 
Iisalmesta 375 € ja Oulusta 360 €. Katso pshv.fi tai soita 0206100491! 

Päivien kunniavieraita ovat tavalliset seurakuntalaiset, jotka 
kantavat kirkkoa rukouksissaan, laulavat kuoroissa, pitävät 
kerhoja, leipovat myyjäisiin ja jaksavat ottaa luottamushenki-
löinä vastuuta yhteisistä asioista. – Ilmoittaudu verkossa 
ortodoksisetkirkkopaivat.fi tai oman seurakuntasi kautta! 

Kaikkien löytöretki kirkkoon jatkuu taas syyskaudella kolmella paikkakunnalla! 

Mikkeli 
12.–13.9.,  
Pori 19.–20.9. ja 
Kemi  26.–27.9. 

Pohdimme yhdessä, lapset ja aikuiset, mitä tiedämme kirkkorakennuksesta, ikoneista ja 
pyhistä esineistä. Onko jotain, mitä juuri sinä olet ihmetellyt? Nyt voit kysyä! Kaikki ovat 
tervetulleita tutustumaan ortodoksisen pyhäkköön ja kaikkeen mitä se pitää sisällään ja 
ympärillään toiminta mukaan luettuna. Tapahtumat ovat kaikille avoimet ja suunnattu 
erityisesti perheille. 

Veljeskunnan vuosijuhlat Valamossa – tiistaiseurat teemana! 

23.–25.10. pe–su Vuosijuhlia sävyttävät tänä vuonna tiistaiseuratoiminnan tuleva juhlavuosi. Sortavalan 
tiistaiseura perustettiin 1886. Mennyttä, tätä päivää ja tulevaa luotaillaan! Pyhien Sergein 
ja Hermanin vuosikokous on lauantaina 24.10. kello 14. 

Isä Sergius vierailee 

8.9. ti, Lieksa Neitsyt Marian syntymä, liturgia ja tiistaiseuratapahtuma 

4.10., su, Oulu Kempeleen tiistaiseuran 30-vuotisjuhla, liturgia ja tiistaiseuran juhla 

3.11., ti, Kotka Tiistaiseurailta, Karjalan valistajat teemana 

 

Seuraa tulevia tapahtumia ja uutisia veljeskunnan nettisivuilta pshv.fi 
Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo, puhelin 020 6100591, sähköposti pshv@ort.fi

  



 

 

 

 


