
Jäsenkirje 2/2018 

Uusi Valamo 22.5.2018 

 

 

 

Me näimme todellisen valkeuden,  
otimme vastaan taivaallisen Hengen,  
löysimme todellisen uskon,  
kumarramme jakaantumatonta Kolminaisuutta,  
sillä hän on meidät pelastanut. 

 

Pyhän Kolminaisuuden päivän stikiira 

 

Hyvät ystävät,  

 yllä oleva laulu on meille kovin tuttu: se toistuu joka liturgiassa pääsiäiskautta lukuun ottamat-

ta. Arvelen, että moni ei siihen ole kiinnittänyt juurikaan huomiota: kuoro laulaa sen iloisesti ja 

vauhdilla, kuten riemuisa sisältö ohjaa. Muutamalla sanalla on kirkkorunoilija ilmentänyt olen-

naisia asioita uskosta ja elämästä Kristuksen seuraajana Pyhän Hengen ohjauksessa. Tämän 

vuoksi onkin kirkko ottanut tämän helluntain juhlaksi sepitetyn säkeistön niin yleiseen käyt-

töön.  

Osallisuus Pyhään Kolminaisuuteen on meille annettu kasteen ja mirhallavoitelun kautta, tuol-

loin olemme liittyneet Kristukseen ja meihin on painettu Pyhän Hengen lahjan sinetti. Liturgian 

lopussa, kun olemme saaneet uudistaa ajattoman armolahjan nauttimalla Herran pyhää ehtool-

lista, avautuu jälleen sama näkymä kuin kasteen jälkeen: saamme olla Herran kanssa!  

Tätä on tuona hetkenä hyvää kätkeä sydämeen ja pysähtyä yhtymään kuoron lauluun: Me 

näimme todellisen Valkeuden, otimme vastaan taivaallisen Hengen – – 

 

* * *  

Vuoden tässä vaiheessa suuri osa veljeskunnan alaosastoista on jo päättäneet kevätkauden 

säännöllisen toimintansa. Myös ”sesonkitalkoot” eli pyhäkköympäristöjen ja kirkkomaiden sii-

voukset ovat jo takanapäin. Kesäkausi on monelle vapaaehtoiselle myös vastuunkantamisen ai-

kaa: pyhien paikkojen istutuksista on huolehdittava, pyhäkköjä näytettävä vieraille, praasniek-

koja valmisteltava ja käytännön järjestelyt toteutettava. Jumala palkitkoon teitä jokaista, joka 

tukee kirkkomme työtä tällä olennaisella ruohonjuuritasolla! 

Talvi- ja kevätkausi on merkinnyt uusia yhteistyön muotoja kirkon järjestöjen kesken. Muistu-

tan, että näitä ovat veljeskunnan ohella Valamon opisto, Filantropia ja Ortodoksisten nuorten 

liitto. Tänä vuonna toteutamme neljä perhetapahtumaa, joista kaksi on nyt takanapäin: Kajaa-

nin tapahtuma Lasaruksen lauantaina 24.3. ja Mikkelin tapahtuma 29.4. Nämä tapahtumat on 

suunnattu kaiken ikäisille: pienokaisille ja nuorille, heidän vanhemmilleen ja isovanhemmilleen 

ja muille kiinnostuneille. Ikäryhmillä on omat tekemisensä ja keskustelun aiheensa. Pikkulapset 

askartelevat ja temmeltävät pomppulinnassa, nuoret tekevät tube-videoita ja vanhemmat ja 

isovanhemmat paneutuvat siihen, mikä on hyvä ja terveellistä kehon ja mielen ja hengellisen 

ulottuvuuden kannalta. Liikunnallisuuttakaan ei ole unohdettu! 



Edellisessä kirjeessä kerroin jo julkaistavista tietoiskuvideoista. Pyhä ikoni -videon lisäksi on nyt 

julkaistu Risti-video (katso pshv.fi/opintomateriaalit). Aivan kohta julkaistaan myös Kirkkora-

kennus-video. 

Veljeskunnan kesään kuuluu perinteisesti Pyhän Trifonin pyhiinvaellus elokuun viimeisenä vii-

konvaihteena. Linja-auto on miltei täynnä, tällä hetkellä on vielä kolme vapaata paikkaa! Viime 

vuosien tapaan myös venäjänkieliset perheleirit ovat ohjelmassa, Haminassa pe–su 17.–19.8. ja 

Kemissä pe–su 31.8.–2.9. 

Vuosijuhlat ovat tänä vuonna Tampereella 12.–14.10. Ohjelma on muutamaa piirtoa vaille val-

mis ja rakentuu samalla tavalla kuin edellisvuosien vuosijuhlat. Jatkamme teemalla Juuret ja 

monikulttuurisuus ja kuulemme viime aikoina maahamme asettuneiden ortodoksien puheen-

vuoroja. Sunnuntain päiväjuhlassa FT Paula Tuomikoski puhuu pappismunkki Paavalista Aamun 

Koiton päätoimittajana. Paula Tuomikoski on laajasti tutustunut myöhemmin arkkipiispana 

toimineen ja laajaa kunnioitusta saavuttaneen Paavalin elämään lapsuudesta piispaksi vihkimi-

seen saakka. Tervetuloa Tampereelle! 

 

Hyvät ystävät,  

hyvillä mielin ja pyhiä Sergeitä ja Hermania esirukouksista kiittäen veljeskunta jatkaa taivaltaan 

rohkaisten kaikkia ihmisiä valitsemaan yhdessä toimimisen muodon, jota välistä kuvaillaan py-

hien Martan, Marian ja Lasaruksen perheen jatkeeksi! 

Erityisesti kesän kuukausina on helppo tuntea luontoa Kaikkivaltiaan läsnäolon ilmentymänä: 

Kunnia olkoon sinulle, Jumala, iankaikkisesti! 

Sergius Colliander 

toiminnanjohtaja, rovasti 

 

 

Herran toista tulemista odottava valtaistuin 

Mikkelin pyhän ylienkeli Mikaelin kirkon alttarin itäseinä  



 
 

TULEVIA TAPAHTUMIA 

Seuraa pshv.fi! 

 

Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo 

puhelin 0500 314680, sähköposti pshv@ort.fi 

 

Veljeskunnan vuosijuhlat Juuret ja monikulttuurisuus 

Tampere 

pe–su 12.–14.10. 

Ilmoittaudu srk:an  

alkaen 4.9.  

puh. 040 034 6089  

ti–pe klo 9–13 

Vuosijuhlat alkavat perjantaina rukoushetkellä, iltapalalla ja yhteislaululla. Lauantaina 

kuulemme viime vuosina Suomeen asettuneiden puheenvuoroja, kuulemme asiakirjojen 

valokuvien ”oikeasta kohtelusta”, pidämme vuosikokousta ja osallistumme vigiliaan. 

Sunnuntaina on pyhän liturgian, lounaan ja päiväjuhlan vuoro! – Jumalanpalvelukset 

pidetään pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän Nikolaoksen kirkossa, ohjelma ja ateriat 

ovat viereisessä Nikolainsalissa.  

ONL:n ja Filantropian ja Valamon opiston kanssa yhteistyössä 

Oulu la 29.9. 

Turku la 17.11. 

Perhetapahtuma, jossa herätetään ajatuksia ja sukelletaan toimintaan kaikille ikäryhmil-

le sopivasti! Veljeskunta vastaa aikuisosiosta, jossa pohditaan kehon, mielen ja hengen 

tasapainoa 

Valamo  

pe–su 23.–25.11. 

kurssit@valamo.fi 

tai 017 570 1401 

Diakonian ja lähetyksen tietojenvaihtopäivät, jossa pohdimme nykytilanteen vahvoja 

puolia ja kehittämistarpeita. Lisäksi: miten ovat lähteneet liikkeelle hankkeet, joille kirk-

ko on myöntänyt avustusta, keskustelemme kokemuksista eri seurakunnista. Puhumme 

myös vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä ja viemisestä digiaikaan. 

Veljeskunta vierailee 

Hamina  

pe–su 17.–19.8. 

Venäjänkielinen perheleiri, Haminan, Kotkan ja Lahden seurakunnat; isä Sergius palve-

lee leiripappina; leiri on jo täyttynyt 

Kemi 

pe–su 31.8.–2.9. 

Venäjänkielinen perheleiri, Oulun seurakunta järjestää, mutta muualtakin saa tulla! Isä 

Sergius palvelee leiripappina 

Yhteistyössä Valamon opiston kanssa 

Valamo 

pe–su 21.–23.9. 

kurssit@valamo.fi 

tai 017 570 1401 

Venäjänkielisten seurakunta-aktiivien tietojenvaihtopäivät – Päivien tarkoitus on tuoda 

esille hyviä ja vähemmän toimiviksi osoittautuneita työmuotoja. Pääosassa ovat toimin-

taa pyörittävät henkilöt. Tapahtuman kieli on venäjä. Tämä on toinen tämänmuotoinen 

kokoontuminen, jonka innoituksen lähteenä on viime vuoden osallistujien antama 

myönteinen palaute. 

Kulttuurimatka Pietariin, järjestäjänä Ortodoksisen kirkkomuseon ystävät ry.  

ma–to 17.–20.9. 

 

Pietarin laajasta taide- ja kulttuuritarjonnasta saa tämän matkan aikana mieliin painuvan 

elämyksen! Matkaoppaana toimii veljeskunnan puheenjohtaja piispa Arseni, jonka Pieta-

rin-tuntemus ylittää tavanomaiset mitat! – Yhteydenotot ja tiedustelut: Sirpa Okulov s-

posti sirpa.okulov@ort.fi tai Rauni Kaakinen, s-posti rauni.kaakinen@dnainternet.net, 

puh 040 546 5530 

 



 



   
 


