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Me ylistämme sinua,  
joka olet astunut maan syvyyksiin  
ja pelastanut ihmiset.  
Kunniakkaalla taivaaseen astumisellasi  
sinä olet ylentänyt meidät taivaaseen. 
Kristuksen taivaaseen astumisen kanonista 

 

Hyvät ystävät,  

kevään edistyminen on ollut oikullista ja tavallista hitaampaa. Tiedämme kuitenkin, että luonto 
aivan näinä päivinä puhkeaa täyteen kukoistukseen. Pohjoisen valo ja luonnon runsaus on omi-
aan täyttämään mielemme kiitollisuudella, luottamuksella ja elämänilolla. 

Toisinaan sydämemme on raskas. Saattaa tuntua, ettei sen kevät edisty. Kuitenkin siinäkin on 
Jumalan kylvämä siemen, joka – jos turvaamme Herran antamaan kasvuvoimaan – kehittyy ja 
saa meidät tuntemaan myös sisimmästämme kumpuavaa elämäniloa! 

Kristuksen taivaaseen astuminen on erityisen suuri juhla: se jatkaa ylösnousemuksen ilon sa-
nomaa. Herra Jeesus syntyi ihmiseksi, opetti ja teki ihmeitä, kärsi ja kuoli, nousi ylös kuolleista 
ja nousi Jumalana ja ihmisenä ylös taivaaseen. Kaikessa tässä on uskon salaisuutta, sellaista, mi-
tä ajatuksemme ei tavoita. Mutta sielumme yhtyy hymninsepittäjän sanoihin: ” Kunniakkaalla 
taivaaseen astumisellasi sinä olet ylentänyt meidät taivaaseen”.  

* * *  

Kevättalven aikana on allekirjoittanut yhdessä Filantropia ry:n toiminnanjohtajan Riina Nguye-
nin kanssa vieraillut kirkkomme seurakunnissa seurakuntaryhmittäin. Näiden ”työiltojen” ai-
heena oli Diakonia ja lähetys ja aihepiiriä käsiteltiin sekä kirkon kehitysohjelman että seurakun-
tien käytännön kokemusten pohjalta. Osanottajat kertoivat kokemuksistaan, sekä onnistuneista 
hankkeista, että vähemmän menestyksekkäistä. Ideoita ja miettimisen aiheita sinkoili ilmassa! 
Samalla pohdittiin myös, mitä tarkoitetaan käsitteillä ’diakonia’ ja ’lähetys’ sekä nimenomaan 
sitä, miten nämä toiminnan alueet voisivat tulla yhä keskeisemmäksi osaksi seurakuntien elä-
mää. Oli hienoa nähdä, miten samojen asioiden parissa toimivat henkilöt eri seurakunnista tu-
tustuivat toisiinsa ja vaihtoivat puhelinnumeroita. Tähän kiertueeseen oli kutsuttu kaikki seura-
kunnat Helsingin seurakuntaa lukuun ottamatta. Helsingin seurakunnan kanssa pohdimme näi-
tä aiheita syksyllä, samoin niiden kolmen seurakunnan kanssa, jotka eivät voineet osallistua ta-
paamisiin. Kiertueesta on laadittu ensimmäinen raportti, joka on lähetetty seurakunnille. 

Veljeskunnan vuosijuhlien ohjelman suunnittelu on viimeistelyvaiheessa. Vuosijuhlat vietetään 
teemalla Juuret ja monikulttuurisuus ajalla pe–su 13.–15.10. Valamon luostarissa. Perjantaina 
ovat puheenjohtajan tervehdyssanat ja illan päättää kirkossa toimitettava Kiitosakatistos. Lau-
antaina käsittelemme alustusten pohjalta karjalaisuutta, Suomen venäläisiä ja Suomen ruotsa-
laisia ortodokseja. Lisäksi saamme kuulla ”Mikä hämmästyttää, kummastuttaa maahantulijaa 
tänään”. Lauantaina on myös veljeskunnan vuosikokous. Sunnuntain liturgian ja lounaan jäl-
keen on päiväjuhla, jossa puhujana isä Ioannis Lampropoulos. – Maamme on vuosisatojen ajan 
ollut monien kulttuurien ja kansojen vaikutuksen alaisena. Ajatus yhtenäisestä kansakunnasta 
oli voimakkaimmillaan itsenäisyytemme parin ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Sotien jäl-



keen on sitten vähin erin syntynyt karjalaisten ja saamelaisten keskuuteen uutta itsearvostusta, 
joka on myös saanut tunnustusta niin sanotulta valtaväestöltä. Chileläispakolaiset ja vietnami-
laiset venepakolaiset olivat vuosikymmeniä sitten ensimmäisiä kaukaa saapuneita turvaa hake-
via ihmisiä. Tilanteet ympäröivässä maailmassa muuttuvat ja myös oma pohjoinen maakolk-
kamme on monien muutosten alaisena. Tällaisessa tilanteessa vuorovaikutus toisaalta juurien 
ja toisaalta täällä tähän mennessä tuntemattomien äänten välillä on hedelmällistä. 

Veljeskunnan uusi julkaisu on maaliskuussa ilmestynyt Ortodoksinen usko ja elämännäkemys. 
Kirja sisältää vajaalla viidelläkymmenellä sivulla ortodoksisen uskomme helppotajuisen, mutta 
tinkimättömän asiallisen esityksen. Kirjan tekijä on kirjailija, teologian kunniatohtori Tito Col-
liander ja käsillä on nyt teoksen neljäs suomenkielinen ja ruotsinkielinen painos. Kirja on näet 
nyt ilmestynyt samanlaisena alkukielellä nimellä Ortodox tro och livssyn. Kirjan kuvituksena on 
taiteilija Ina Collianderin grafiikkaa. Piispa Arseni on valinnut kokoelmastaan kannen ja kuuden 
luvun alkukuvat. Kirjan koko on 17 x 24 cm ja yksittäisen kirjan hinta on 10 euroa veljeskunnalta 
tilattuna. Alennusta annetaan, kun tilataan useita kappaleita. Hintaan lisätään postituskulut. 
Soittakaa numeroon 0400 361190 tai tilatkaa netistä pshv.fi. – Kirja sopii hyvin opintomateriaa-
liksi tiistaiseuroille. 

Hyvät ystävät, kun kesä koittaa jatkavat monet veljeskunnan alaosastot toimintaansa, kuitenkin 
eri muodossa kuin syksystä kevääseen. Nyt koittaa praasniekkojen, retkien ja pyhiinvaellusten 
aika! Usein veljeskunnan ahertajat ovat näissä mukana, mistä Jumala heitä palkitkoon! 

 

Herran valo olkoon aina kirkkaasti säteilevänä sydämessänne! 

Sergius Colliander 
toiminnanjohtaja, rovasti 

 

Vihannin tiistaiseura vietti 35-vuotisjuhlaansa viikonvaihteessa 6.–7.5. 
Kuvassa ristisaaton ikoninkantajat ovat vedenpyhityksen ajaksi pysähtyneet kaivon luokse. 

Katso uutinen http://pshv.fi/fi/uutinen/vihannissa-kev%C3%A4isen-valoisat-juhlat 



 

TULEVIA TAPAHTUMIA 
Seuraa pshv.fi! 

Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo 
puhelin 0500  314680, sähköposti pshv@ort.fi 

 

Iisalmessa tiistaiseuran, kirkon ja sielunpaimenen juhla 
Iljan praasniekka 

ke–to 19.–20.7. 

Seurakunnan pääkirkon vihkimisestä on kulunut 60 vuotta. Lisäksi on Iisalmen 
tiistaiseura toiminut 70 vuotta! Eikä siinä kaikki: seurakunnan ensimmäisen sie-
lunpaimenen isä Olavi Petsalon syntymästä on 100 vuotta. Tiistaiseura on kut-
sunut isä Sergius Collianderin juhlapuheen pitäjäksi. 

Venäjänkielinen perheleiri Haminassa 
pe–la 11.–13.8. 
Ilmoittautumiset ti 
20.6. mennessä 
Anna Liukko 
p. 040 685 0079 
liukko.anna@gmail.com 

Ohjelmassa leikkejä, pelejä, alustuksia, jumalanpalveluksia ja yhdessäoloa. Leiri on 
tarkoitettu ensi sijassa venäjänkielisille lapsiperheille mutta tarpeen tullen myös 
suomenkieliset voivat tulla mukaan. Leiri pidetään Markkulan leirikeskuksessa 
(Merkniemi 2, Hamina). – Leiripappina ja leirinjohtajana toimii isä Sergius Colliander 
ja kanttorina leirillä toimii Kari Päivinen. – Leirin hinta on: aikuinen 35 euroa, lapsi (3–
12-vuotias) 15 euroa, lapsi (0–3-vuotias) ilmaiseksi. 

Pyhä Trifon kutsuu! 
to–ma 17.–21.8. 
Ilmoittautuminen 
9.6. mennessä  
p. 0500 314680  
tai pshv@ort.fi 

Tänä vuonna lähdemme linja-autolla liikkeelle Jyväskylästä ja kuljemme Äänekosken, 
Pyhäjärven, Kärsämäen, Oulun, Rovaniemen, Ivalon, Keväjärven ja Nellimin kautta Se-
vettijärvelle ja Norjan Neideniin ja takaisin. Matkanjohtajana on isä Sergius Colliander. 
— Vielä on tilaa! Tutustu matkaesitteeseen netissä pshv.fi tai tilaa tuloste! 

Valamon opiston kanssa yhteistyössä 
 

 
Ilmoittautuminen 
ja tiedustelut  
kurssit@valamo.fi  
puh. 0175701401 

 

Kultaisen iän leiri 6.–8.9. ke–pe ● Leiri seurakuntien iäkkäille pyhiinvaeltajille 

Venäjänkielisten seurakunta-aktiivien tietojenvaihtopäivät 22.–24.9. pe–su 

Useisiin seurakuntiin on syntynyt venäjänkielisten seurakuntalaisten aktivoimaa toimin-
taa. On kuoroja, kerhoja ja keskustelupiirejä. Tapahtuman tarkoitus on jakaa kokemuk-
sia ja hyviä työmuotoja. Pääosassa ovat toimintaa pyörittävät henkilöt. 

Veljeskunnan vuosijuhlat ”Juuret ja monikulttuurisuus” 13.–15.10. pe–su 

Teema koskettaa meitä jokaista omakohtaisesti, mutta myös ympärillämme olevien 
ihmisten kautta! Kuten useina vuosina aikaisemmin, niin nytkin monipuolista ohjelmaa 
on perjantaista sunnuntaihin. Lauantaina pidetään myös veljeskunnan vuosikokous.  

Isä Sergius vierailee 
la–su 30.9.–1.10.  Sotkamon Jumalanäidin suojeluksen kirkon praasniekka ja tiistaiseuran 70-vuotisjuhla 

ti 14.11. klo 14 Lappeenranta: Lappeenrannan, Imatran ja Simpeleen seudun tiistaiseurojen yhteinen 
kokoontuminen 

 



 


