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Oi pyhä, puhdas Neitsyt,  
enkelten joukot taivaissa ja me ihmissuku maan päällä  
ylistämme puhdasta syntymääsi,  
sillä Sinä tulit kaikkien Luojan, Kristus Jumalan, äidiksi.  

Me pyydämme:  
älä lakkaa rukoilemasta häntä meidän edestämme,  
sillä sinuun me Jumalan jälkeen olemme toivomme panneet 
oi ylistetty ja aviota tuntematon Jumalansynnyttäjä. 

Neitsyt Marian syntymän esijuhlan stikiiroista 

 

Hyvät ystävät,  

Kun saatte tämän kirjeen on uusi kirkkovuosi jo aluillaan ja lähestymme ensimmäistä suurta 

juhlaa, Neitsyt Marian syntymää (8.9.). Tämä on ilon ja toivon juhla, joka rohkaisee meitä ja 

edeltä ilmoittaa suuria salaisuuksia: neitseen kautta tapahtuu Jumalan ihmiseksi tuleminen. 

Kaikkeinpyhin Jumalansynnyttäjä on ihmissuvun puhtainta hedelmää ja vasta näin viattoman 

ihmisen kautta saattoi Jumalan kaitselmus tulla täytetyksi. Samalla pyhä Neitsyt on yksi meistä, 

ihminen ihmisten joukossa, jonka esirukouksiin ja armon suojaan kristityt ovat alkukirkon ajois-

ta lähtien turvautuneet. – Vain muutamia päiviä myöhemmin kirkko ohjaa katseemme kohdis-

tumaan ristiin, jonka juuressa Neitsyt Maria ja pyhä Johannes Teologi olivat murehtineet. Mutta 

ristin ylentämisen juhlana (14.9.) häväistyksen puu on tyhjä ja siitä on tullut uskovien joukkojen 

kumarrettava voiton merkki, sillä ristin kautta tuli ilo kaikkeen maailmaan, kuten ylös-

nousemuslaulun sanojen mukaan riemuitsemme. 

Kirkkovuoden mukaan edeten huomaamme, miten monella tapaa meille tarjotaan tukea, loh-

tua, rauhaa ja iloa sukupolvesta toiseen siirtyneiden pyhien runojen ja laulujen sisällön kautta. 

On hyvä, jos seuraamme kirkkovuotta ja otamme talteen edes joitakin runsaista armon pisa-

roista, joita kirkko meille vihmoo! 

* * *  

Lukuisten vapaaehtoisten kesäiset praasniekka- ja ristisaattokiireet ovat nyt takanapäin. Vaikka 

sää on ollut vaihteleva, Jumalan huolenpito on ja pysyy aina kanssamme. Sateessakin hymy voi 

olla herkässä ja sydän lämmin, kun toimimme yhdessä ja sovussa! Pyhän Trifonin pyhiinvaelluk-

sella elokuun puolivälissä oli tästä esimerkkinä sateen säestämät rukoukset elävien ja edes-

menneiden puolesta Neidenissä: kolttakalmistolla, Näätämöjoella ja pyhän Georgioksen kappe-

lin luona.  

Nyt toiminnan syyskauden alkaessa on hyvä muistaa pyytää Jumalan siunausta toimillemme. 

Niinpä veljeskunnan useimpien alaosastojen syksyn kokoontumiset alkavat pienellä rukoushet-

kellä työhön ryhdyttäessä. Veljeskunnan työn tukena ovat vuosikymmenestä toiseen sen suoje-

luspyhät, pyhittäjät Sergei ja Herman Valamolaiset. Veljeskunnan työssä voimme kääntyä Her-

ran puoleen vedoten näiden pyhien esirukouksiin, esimerkiksi näin: Pyhittäjäisiemme Sergein ja 

Hermanin esirukouksien tähden, Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. 

Aamen. 



Kevätkauden aikana kirkkomme on saanut kymmeniä uusia aikuisia jäseniä, jotka nyt hakevat 

paikkaa uudessa hengellisessä kodissaan. Toivon, että tiistaiseurojen, kuorojen, ikonipiirien ja 

muiden alaosastojen aktiiviset jäsenet hienovaraisesti lähestyisivät näitä sisariamme ja vel-

jiämme ja osoittaisivat, että he ovat tervetulleita tutustumaan ja ehkä antamaan oman panok-

sensa meidän keskuudessamme eläen ja toimien.  

Syksyn aikana ovat edessä Diakonian ja lähetyksen illat niissä seurakunnissa, jotka eivät olleet 

tilaisuudessa osallistua näihin tapahtumiin keväällä. Tapahtumat toteutetaan yhteistyössä seu-

rakuntien ja Filantropia ry:n kanssa. Niihin toivotaan osallistuvan henkilöitä, jotka ovat aktiivisia 

näillä toiminnan alueilla. Diakonian ja lähetyksen ilta on Lahdessa perjantaina 15.9. kello 17, 

Lappeenrannassa lauantaina 16.9. kello 14 ja Nurmeksessa perjantaina 5.10. kello 17.30 alka-

van ehtoopalveluksen jälkeen. 

 

Hyvät ystävät, tämän kirjeen liitteenä on veljeskunnan vuosijuhlien ohjelma. Olette sydämelli-

sesti tervetulleita osallistumaan, keskustelemaan, seurustelemaan ja rukoilemaan yhdessä! Jot-

kut ovat jo ehtineet ilmoittautua, mutta vielä ehtii! 

 

Rauhan Kuninkaan ja sielujemme Pelastajan armo olkoon aina kanssanne! 

Sergius Colliander 
toiminnanjohtaja, rovasti 

 

Veljeskunta järjesti tänäkin kesänä perheleirin, jonka pääkielenä oli venäjä.  

Leiri pidettiin Haminassa, luterilaisen seurakunnan leirikeskuksessa.  

Mukana oli 17 aikuista ja 24 lasta, ikähaitari 3 kk – 17 vuotta!  

Osallistujia oli Kouvolasta, Lahdesta, Helsingistä ja Porvoosta. Katso uutinen pshv.fi! 

 Kuva Anna Liukko



 

TULEVIA TAPAHTUMIA 
Seuraa pshv.fi! 

Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo 

puhelin 0500  314680, sähköposti pshv@ort.fi 

 

Valamon opiston kanssa yhteistyössä 

Ilmoittautuminen 

ja tiedustelut  

kurssit@valamo.fi  

puh. 0175701401 

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.  

Ikonien piirroskurssi, Kuopio 

la 21.10. klo 9–12 

su 22.10. klo 12–17 

Piispa Arseni pitää ikonien piirroskurssin Kuopiossa, tiedustelut ja ilmoittautuminen: 

Kirsi Jonninen, puhelin 040 5154020 

Veljeskunta vierailee 

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

isä Sergius, juhlapuhe 

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

kokoontuminen, isä Sergius 

la–su 2.–3.12. Järvenpään ystäväpiirin juhla: vigilia, liturgia ja muuta ohjelmaa!  

Piispa Arseni ja isä Sergius 

Huomaa tämä Valamon opiston kurssi! 

Ilmoittautuminen 

ja tiedustelut  

kurssit@valamo.fi  

puh. 0175701401 

”Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi” 29.9. - 1.10. 2017  

Kristinuskossa kyse on yhteyksistä. Ihminen on luotu yhteyteen Luojansa, toisen ihmi-

sen ja luomakunnan kanssa. Syntiinlankeemuksen seurauksena ihminen on osittain 

kadottanut aidot ja alkuperäiset yhteytensä, ja samalla menettänyt oman elämänsä 

kontekstin. Menetettyjen yhteyksien palauttaminen ja uusien yhteyksien luominen 

tapahtuu aina kohtaamisen kautta. Voiko Jumalan kohdata? Minkälaisia muutoksia 

tämä kohtaaminen saa aikaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyhiinvaeltajat Neidenin 

kalmistossa muistopalve-

luksen aikana 19.8.2017 – 

Kuva Seppo Salmi 



 

  



  
 

JULKAISUJA 
 

 

 

 

Tilaa itsellesi ja ystävällesikin! 
 

”Vain rakkaus tuntee totuuden”,  
kirjoittaa Tito Colliander 
Ortodoksinen usko ja elämännäkemys on teos, joka 
antaa keskeistä tietoa idän kirkon oppirakenteesta 
ja hengellisyydestä. Kirjailija Tito Colliander (1904–
1989) käsittelee aihetta täsmällisesti, mutta käyttää 
samalla hyväkseen tekstin muotoilussa hienovarai-
sia taitojaan: on sanottu, että hänen kielensä on 
kuin tuohuksen elävä liekki. 

Kirja sopii kaikille, jotka haluavat asiallista tietoa 
sille tavalle tarkastella elämää, joka on ortodokseille 
ominainen. Vaikka kirjan ensi ilmestymisestä on 
kulunut jo vuosikymmeniä, teksti on yhä ajankoh-
tainen, niin – ajaton. 

Kirjan kuvituksena on käytetty kirjoittajan puolison, 
taiteilija Ina Collianderin (1905–1985) puupiirroksia. 

Teos on saatavana samanlaisena myös ruotsiksi: 
Ortodox tro och livssyn.  

Koko on 17  24 cm, 48 sivua. Kummankin kieliver-
sion hinta on 10 euroa/kappale, johon lisätään lähe-
tyskulut. Yli kymmenen kappaleen eriä myydään 
alennettuun hintaan! 

 

Kuulkaamme –  
ohjeita Raamatun lukijalle 
Tämä kirjanen on hyvä olla aina ulottuvilla! – Pyhä 
Raamattu on uskomme peruspilareita ja sen itsenäi-
sen tutkimisen tulisi kuulua ortodoksin arkeen. Isä 
Thomas Hopkon laatima opas johdattaa tutustu-
maan Raamattuun ja antaa viittauksia raamatun-
kohtiin, jotka koskevat tavallista elämää. Kirjanen 
sopii jokaisen käteen henkilökohtaista Raamatun 
tutkistelua varten. Se soveltuu myös erinomaisesti 

esimerkiksi raamattupiirien, katekumeenikerhojen 
tai kristinoppikoulujen käyttöön.  

Suoramyyntihinta on 3,50 euroa 1–9 kpl ja 2,50 
euroa 10 kappaleesta ylöspäin, toimituskulut lisä-
tään.  

 

Pyhiinvaeltajan lauluja –  
lämmin tuulahdus ortodoksimaista 
Ortodoksimaiden hengellisten laulujen perinnettä 
sisältävä kokoelmaan kuuluu 96 laulua, jotka käsit-
televät Raamattua ja pyhää traditiota, luostareita ja 
kilvoitusta, hengellistä elämää ja kirkkovuoden kier-
toa.  

Kokoelma on saatavana kahdessa muodossa: toinen 
on taskukokoinen yksiääninen nuotinnettu laulukir-
ja, toinen taas neli- ja kolmiääninen nuottijulkaisu. 
Lauluja voidaan laulaa yhteislauluna kodeissa, seu-
rakuntien kerhoissa, tiistaiseuroissa, perhe- ja kris-
tinoppikoululeireillä ja tietysti myös pyhiinvaellus-
matkoilla.  

Laulut ovat usean vuoden ajan koonneet kaksi suo-
malaista alan asiantuntijaa, teologian tohtorit Maria 
Takala-Roszczenko ja munkki Damaskinos (Ol-
kinuora). Heidän ansiostaan lauluja on laajalta alu-
eelta, kuten Georgiasta, Kyprokselta, Kreikasta, Ser-
biasta, Ukrainasta ja Venäjältä.  

Pyhiinvaeltajan lauluja: yksiääninen nuotinnettu 
laulukirja, sidottu, kovat kestävät kannet, 208 sivua: 
hinta 10 euroa/kpl 

Pyhiinvaeltajan lauluja: useampiääninen nuottijul-
kaisu, wire-sidottu, jäykät kannet, 184 sivua: hinta 
18 euroa/kpl.

 

Tilaa kirjoja nettisivujen kautta pshv.fi tai soita 0400 361190 (ti–to klo 10–14)!  

 Hintoihin lisätään lähetyskulut. Noutamisesta tulee sopia!

Kirjoja myyvät myös Valamon Tuohus, Lintulan matkamuistomyymälä ja Filokalia-kauppa.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta 
Vuosijuhlat 

13.–15.10.2017 

 

 

 

”Juuret ja monikulttuurisuus” 

Vuosijuhlat 13.–15.10.2017 

 

Punaisena lankana kulkevat Suomen historiassa  
moninaisten juurien ja monikulttuurisuuden ilmentymi-
set. Välillä ne ovat olleet piilossa, välillä taas näkyvissä. 
Erilaiset Suomessa asuvien ihmisten taustat ja kasvot 

rikastuttavat ja voivat antaa uusia oivalluksia!  
Vuosijuhlien aikana kuulemme eritaustaisten ortodoksien 

puheenvuoroja. Lisäksi meitä kutsutaan pohtimaan  
kysymyksiä, joita tuoreet maahantulijat kohtaavat.  

Sunnuntain päiväjuhlan puhujana on  
isä Ioannis Lampropoulos.

 

 

Vuosijuhlien hinta on  

majoitusvaihtoehdosta riippuen: 

210 € opistohotelli 1hh,  

190 €/hlö 2hh  

Hinta sisältää myös ateriat 
 

Ilmoittautumiset 22.9.2017 mennessä sekä lisätiedot: 

kurssit@valamo.fi tai 017- 570 1401 

 

mailto:kurssit@valamo.fi


 

 
 
 

15.00 Päiväkahvi Trapesa 

15.30 Vuosikokous Kulttuurikeskus 

16.30 Näyttelyihin tutustuminen Kulttuurikeskus 

18.00 Vigilia Kirkko 

20.00 Valamolainen teepöytä 
Trapesa sulkeutuu klo 21.30 

Trapesa 

   

Su 15.10. Nikean VII kirkolliskokouksen (787) isien muisto 

09.00 III hetki ja liturgia Kirkko 

11.00 Lounas Trapesa 

13.00 Päiväjuhla Kulttuurikeskus 

14.30 Juhlakahvit Trapesa 

 
 
 
Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin 
kahvila-ravintola Trapesassa. Ilmoittautumisen yhteydessä on 
hyvä mainita mahdolliset ruoka-aineallergiat. 
Osanottajia pyydetään pitämään esillä nimikorttia Trapesan 
kassalla asioidessaan. 
 
Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa klo 12.00 mennessä. Avain 
jätetään lähdettäessä luostarin vastaanottoon. 

 
 
 
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

 

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta 
Vuosijuhlat 13.–15.10.2017 

”Juuret ja monikulttuurisuus” 
 

Ohjelma   

Pe 13.10.  

 Saapuminen Valamoon, 
majoittuminen klo 16 alkaen 

Vastaanotto 

18.00 IX hetki, ehtoopalvelus ja 
iltarukoukset 

Kirkko 

19.45 Tervetuloa – piispa Arseni 
Iltapala 

Trapesa 
Punainen kabinetti 

21.00 Kiitosakatistos Kirkko 

   

La 14.10.   

06.00 Aamupalvelus ja liturgia Kirkko 

07.00– Aamiainen Trapesa 

09.15 Juuret karjalaisuudessa kodin 
perintönä – Anna Blinnikka 

Kulttuurikeskus 

10.00 Venäläiset juuret – Marianna 
Flinckenberg-Gluschkoff 

 

11.00 Suomen ruotsalaiset ortodoksit 
– Sergius Colliander 

 

12.00 Moleben, rukouspalvelus Kirkko 

12.30 Lounas Trapesa 

14.00 Katja Ikonen, Filoksenia ry 
Mikä hämmästyttää, 
kummastuttaa maahantulijaa 
tänään? 

Kulttuurikeskus 

 


