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Vuosikokouksen esityslista 28.11.2020   

 

1.  Alkulauluna ”Taivaallinen Kuningas”, minkä jälkeen veljeskunnan hallituksen puheenjohtaja, metropoliitta 

Arseni avaa kokouksen 

2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   LIITE 1 

Säännöt (7 §): Veljeskunnan kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kymmenen päivää ennen 
kokousta veljeskunnan lehdessä julkaistavalla ilmoituksella. – Hallituksen kokouskutsu on 
julkaistu Aamun Koitto -lehden numerossa 5/2020, ilmestymispäivä 26.10.2020. 

4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys   

Hallitus ehdottaa, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi 

5.  Päätetään lähetettävistä tervehdyksistä 

6.  Todetaan läsnä olevat henkilöjäsenet ja oikeushenkilöiden edustajat    LIITE 2        

7.  Esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus   LIITE 3 (s.3) 

8.  Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus   LIITE 4 (s.12-14) 

9.  Vahvistetaan tilinpäätös 

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle 

11. Hyväksytään seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksun 

suuruudesta.      LIITE 5 (s.15-19) 

Hallitus esittää, että jäsenmaksua ei muuteta.  

12. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle kolmivuotiskaudelle erovuoroisten tilalle.  

Erovuorossa oleva Liisa Karlsson on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä.  

Veljeskunnan sääntöjen (9 §) mukaan sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi 
enintään täydeksi kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin.  

Erovuorossa oleva Seppo Salmi on ollut hallituksessa kolme täyttä kautta. 

13. Valitaan tilintarkastaja, jolla tulee olla HTM- pätevyys, ja hänelle varamies, jolla tulee olla vastaava 

pätevyys. 

Tilintarkastajaksi esitetään tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena 
tilintarkastajana toimii Kaisa Lappalainen, HT, JHT, ja varatilintarkastajana Lauri Nikkinen, HT. 

 

14. Hallituksen ehdotus veljeskunnan sääntöjen muuttamiseksi  LIITE 6 (s. 20-23) 

15. Hallituksen ehdotus veljeskunnan johtosäännön muuttamiseksi  LIITE 7 (s. 24-25) 

16. Muut asiat 

Jäsenaloitteita ei ole jätetty hallituksen valmisteltaviksi eikä hallitus esitä kokouksen 
päätettäviksi muita asioita. Kokouksen puheenjohtajan harkinnan mukaan osanottajille 
annetaan tilaisuus keskusteluun. 

17. Päätetään kokous – Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen 

Loppulauluna ”Totisesti on kohtuullista” sekä isä esipaimenen siunaus. 
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VELJESKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2019–30.6.2020 LIITE 3 

 
YLEISTÄ  
 
PSHV ry on vuonna 1885 perustettu ortodoksisen kirkon perinteeseen sitoutunut Suomen ortodoksisen kirkon 
ja sen seurakuntien tukijärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on vahvistaa jäsentensä hengellistä kasvua, 
elävää yhteyttä kirkkoon ja yhteisöllisyyttä. 
 
PHSV toteuttaa omalla toiminnallaan kirkon ydintehtäviä ja kirkolliskokouksen hyväksymiä päälinjauksia, joita 
ovat aktiivisen jumalanpalveluselämän vahvistaminen ja kirkon diakonia- ja kasvatustyö.  
 
Veljeskunnan toiminta pohjaa Kirkon kanssa solmittuun yhteistyösopimukseen. PSHV:n ja sen alaosastojen 
tuottamat palvelut ovat seurakunnille lisäresurssi, joka täydentää kirkon vapaaehtoistyötä. PSHV:n toimintaa 
arvioidaan, raportoidaan ja kehitetään yhdessä kirkon kanssa vuosittain. 
 
Veljeskunta julkaisee Aamun Koitto-lehteä, järjestää pyhiinvaelluksia, kursseja ja hengellisiä tapahtumia, jotka 
ovat avoimia kaikille. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä kirkon johdon, hiippakuntien, seurakuntien, 
ortodoksisten järjestöjen ja Valamon opiston kanssa. 
 
Veljeskunnan toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet vierailevat alaosastoissa mahdollisuuksien mukaan. 
Vierailujen tarkoitus on vahvistaa toimintaa ja rohkaista uusiin toimintamuotoihin. Toiminnanjohtaja on 
alaosastojen ja jäsenten tavoitettavissa kaikissa järjestöön liittyvissä asioissa. 
 
Tilivuonna 2019–2020 hallitus aloitti sääntöuudistuksen ja uuden strategian valmistelun. Tämän lisäksi 
toiminnanjohtaja oli mukana sidosryhmille tarkoitetussa kirkon palvelukeskuksen arvioinnissa sekä oli muiden 
kirkon yhteistyöjärjestöjen kanssa kuultavana kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman valmisteluprosessissa.  
 
Veljeskunta tekee yhteistyötä Agricola-opintokeskuksen kanssa. Yhteistyötä ovat eniten hyödyntäneet 
veljeskunnan ikonimaalauspiirit, jotka saavat tukea opettajien ja luennoitsijoiden palkkakuluihin. 
 
 

JÄRJESTÖN HALLINTO 
 
Vuosikokous 
Veljeskunnan vuosikokous pidettiin Valamossa 19.10.2019. Kokouksessa oli läsnä 44 yhdistyksen äänivaltaista 
jäsentä. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eila Kautto ja sihteerinä toimi veljeskunnan 
toiminnanjohtaja Soili Penttonen. 
 
Kokous vahvisti toimintakauden 1.7.2018–30.6.2019 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. 
Kokous hyväksyi tilikauden 1.7.2019–30.6.2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion. 
 
Erovuorossa olivat hallituksen jäsenet Tuula Jokiranta ja Leena Lomu. Heidät valittiin yksimielisesti jatkamaan 
seuraavalle kolmevuotiskaudelle. 
 

Hallitus 
Hallituksen puheenjohtajana toimi metropoliitta Arseni, varapuheenjohtajana Ioannis Lampropoulos 
Ilomantsista ja jäseninä Tuula Jokiranta Oulusta, Liisa Karlsson Vantaalta, Seppo Salmi Jyväskylästä, Leena 
Lomu Hämeenlinnasta ja Reijo Marjomaa Kajaanista. 
 
Tilikauden aikana hallitus piti kuusi kokousta: 13.10.2019 Kajaanissa, 19.10.2019 Valamossa, 9.12.2019 
Valamossa suunnittelupäivien yhteydessä ja 16.1.2020 Kuopiossa sekä 27.3.2020 ja 25.5.2020 skype-
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kokouksina. Lisäksi hallitus kokoontui kaksipäiväiseen suunnittelutapaamiseen 8.–9.12.2021 Valamon 
luostarissa. 
 

Työjaosto 
Hallituksen apuna on toiminut työjaosto, jonka jäseniä olivat puheenjohtaja metropoliitta Arseni, 
varapuheenjohtaja Ioannis Lampropoulos ja toiminnanjohtaja Soili Penttonen. Jaosto on käynyt sähköposti- ja 
puhelinneuvotteluja. 
 

Tilintarkastajat 
Vuosikokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tilintarkastajana 
toimii Kaisa Lappalainen, HT, JHT ja varatilintarkastajana Heikki Tuomi, KHT. 
 

Henkilöstö ja ulkoistetut hallintotoiminnot 
Toiminnanjohtajana on M.Div. Soili Penttonen ja Aamun Koiton toimitussihteerinä on toiminut 
suoritepalkkapohjaisesti Mari Vainio. 
 
Veljeskunnan kirjanpito, palkanlaskenta, ostolaskujen kirjaus ja suoritus sekä viranomaisraportit hoidettiin 
kirkon taloustoimistossa Kuopiossa. Taloustoimisto valmisteli myös järjestön tilinpäätösasiakirjat. 
Veljeskunnan myyntilaskutus, Aamun Koiton tilaajapalvelu, yhteydenpito lehden kirjapainoon ja jakeluyhtiö 
Postiin hoidettiin Valamon luostarilta ostettavina palveluina. Käytännössä nämä asiat hoiti toimistosihteeri 
Kati Toivanen. 
 

Yhteistyösopimus Suomen ortodoksisen kirkon kanssa 
Yhteistyösopimus kirkon kanssa vuodelle 2020 allekirjoitettiin Helsingissä 10.1.2020. Yhteistyösopimuksen 
arviointitilaisuus vuoden 2019 osalta pidettiin Teamsin välityksellä 15.6.2020. Arviointiin osallistuivat 
kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov ja PSHV:n toiminnanjohtaja. 
 
 

Veljeskunnan talous 
 
Tilikauden tulos on negatiivinen. Tilikauden alijäämä on -1 504,13€.  
 

Vuosi Yli- alijäämä  

2020 -1 504,13€ 

2019 12 146,41€ 

2018 15 987,67€ 

2017 6 799,11€ 

2016 3 340,03€ 

 
Suurin tuloerä on Aamun Koiton tilaus- ja ilmoitustuotot 135.196,48€ (viisi numeroa). Kustannusten jälkeen 
Aamun Koiton puhdas tuotto oli 16.923,47€. Jäsenmaksutuotot ovat 12.910€ ja kirkollishallituksen myöntämä 
avustus 50.000€. 
 
Kirkolta saadun lainan jäljellä oleva lainamäärä 25.000€ maksettiin sopimuksen mukaan vuoden 2019 loppuun 
mennessä. 
 
Kulueristä merkittävimmät ovat henkilöstökulut -83.771,34€ ja hallintokulut -54.617,25€. 
 
Tilikaudella on maksettu palkkaa yhdistyksen toiminnanjohtajalle ja lehden toimitussihteerille. Muita 
vastikkeellisia tai vastikkeettomia etuja ei ole annettu yhdistyksen lähipiirille. Yhdistys ei ole antanut 
lähipiirilleen rahalainoja eikä vastuita tai vastuusitoumuksia heidän puolestaan. 
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PSHV hallinnoi vuodeksi 2020 suunniteltujen Kirkkolaulupäivien sekä Ristisaatto 2020-teemavuoden 
rahaliikennettä ja kulujen seuraamiseksi PSHV:n kirjanpitoon avattiin omat kustannuspaikat Kirkkolaulupäiville 
(kp 150) ja Ristisaatto-hankkeelle (kp 180). 
 
 
Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen 
 
Kirkon päätös siirtyä julkaisemaan kirkon yhteistä lehteä vuonna 2021 merkitsee PSHV:n kustantaman Aamun 
Koitto-lehden lakkaamista numeroon 5/2020. Näin ollen järjestö jää vaille merkittävää osaa rahoituksestaan. 
PSHV:n talous koostuu seuraavana tilivuonna Aamun Koitto-lehden numeroista 4 ja 5/2020, alaosastojen 
jäsenmaksuista ja mahdollisesta kirkon myöntämästä avustuksesta vuodelle 2021. Syksyn 2020 aikana hallitus 
tulee käsittelemään järjestön taloustilannetta ja sen vaikutusta henkilöresursseihin ja tulevaan toimintaan. 
 
 

Veljeskunnan jäsenet 
 
Järjestön sääntöjen mukaan jäseninä voivat olla yksityishenkilöt, veljeskunnan alajärjestöt jäsenineen ja muut 
oikeushenkilöt. Vuoden 2019 jäsenmaksun alaosastojensa kautta suoritti 1291 henkeä. 
  
Tilikaudella 2019–2020 toiminnassa oli 52 tiistaiseuraa, 14 kuoroa, 9 ikonipiiriä ja 2 ortodoksiakerhoa, 
yhteensä 77 alaosastoa. Näistä 64 alaosastoa ilmoitti tietonsa kattojärjestölle tilivuoden loppuun 30.6.2020 
mennessä. 
 
Tiistaiseurojen lukumäärän ja kaikkien alaosastojen jäsenmäärien kehitys vuosina 2017–2020: 
 

Vuosi tiistaiseura jäsenmäärät 

2020 52 1291 

2019 55 1613 

2018 59 1784 

2017 65 1646 

 
Puolet alaosastoista toimii Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa. Alaosastojen toimintamuodot ja jäsenten 
lukumäärä vaihtelevat hyvin paljon. Myönteistä on veljeskunnan jäsenten sitoutuneisuus ja vilpitön toiminta 
kirkon ja lähimmäisten hyväksi.  
 
Alaosastot ovat käyttäneet vuonna 2019 Agricola-opintokeskuksen opintotilaisuuksiin myöntämää tukea 792 
opintotunnille. Tuen yhteenlaskettu määrä on 16.576,45€ eli 20,92€ oppituntia kohti. Alaosastot tekevät 
vuosittain tarvitsemansa vuosikiintiöhakemukset itsenäisesti. 
 
 

TOIMINTA 
 
Toimintavuoden jälkimmäiseen puoliskoon vaikutti lähes lamaannuttavasti koronapandemia. Suuret 
tilaisuudet (mm. kirkkolaulupäivät) peruttiin ja paikallinen alaosastotoiminta pysähtyi. Helsingin ja koko 
Suomen arkkipiispa Leo perusti 12.3.2020 Suomen ortodoksiselle kirkolle kriisi- ja valmiusryhmän, jonka 
tehtävä oli pitää yllä koronavirukseen liittyvää tilannekuvaa ja pohtia, kuinka koronaviruksen tartuntavaara 
minimoidaan kirkon työssä ja elämässä. Ryhmä laati toimintaohjeet, jotka lähetettiin sähköpostitse kaikkiin 
hiippakuntiin, kaikille seurakunnille, luostareille ja kirkon yhteistyöjärjestöille. 
 
Suurin muutos kirkolliseen toimintaan oli se, että jumalanpalvelusten toimittamista jatketaan, mutta kaikista 
muista seurakuntalaisten kokoontumisista, myös kirkkokahveista luovutaan. Erityisesti riskiryhmiä ajatellen 
kirkko alkoi tarjota entistä enemmän verkkolähetyksiä jumalanpalveluksista. 
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Kesäkuun alussa Suomessa alettiin varovasti purkaa valtioneuvoston asettamia kokoontumisrajoituksia. 
12.5.2020 alkaen koronatoimien suunnittelusta ja koordinoinnista vastasivat hiippakuntien piispat ja 
alueellisia suosituksia tarkennettiin. Kesällä jumalanpalveluksia pystyttiin järjestämään ulkona. Myös 
muutamat tiistaiseurat kokoontuivat ulkona. 
 
Toimintavuoden päättyessä erilaiset rajoitukset ovat edelleen voimassa ja PSHV seuraa koronatilannetta 
aktiivisesti. 
 
Veljeskunnan lähimmät yhteistyötahot omien alaosastojen ohella ovat seurakuntien kirkkoherrat ja muut 
toimihenkilöt, kirkon kirkkopalvelukoordinaattori sekä kirkon sopimuspohjaiset yhteistyöjärjestöt 
Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry, Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry 
ja Valamon opisto. 
 
PHSV toteuttaa omalla toiminnallaan kirkon ydintehtäviä ja kirkolliskokouksen hyväksymiä päälinjauksia, joita 
ovat: 

1. Aktiivinen jumalanpalveluselämä, jäsenyyden ja identiteetin vahvistaminen – kirkon 
lähetystehtävä 
2. Lähimmäisvastuu ja eettinen toiminta – kirkon diakoninen tehtävä 
3. Uudistuminen ja kehittyminen – kirkon kasvatuksellinen tehtävä 
Kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman mukaan kirkon ydintehtävät ovat jumalanpalvelus-, 
kirkkomusiikki-, diakonia- ja kasvatustyö. 

 
 

1. Aktiivinen jumalanpalveluselämä, jäsenyyden ja identiteetin vahvistaminen - 
kirkon lähetystehtävä 
 

Ristisaatto 2020-teemavuosi 
 
Ristisaatto on jumalapalvelusmuoto, jolla kirkko julistaa sanomaansa yhteiskunnassa ja toteuttaa tällä tavoin 
lähetystehtäväänsä. PSHV ry:n tavoitteena oli toteuttaa yhdessä kirkon ja muiden yhteistyöjärjestöjen 
(Filantropia ja ONL) kanssa ”Ristisaatto 2020”-teemavuosi. Kirkko myönsi vuonna 2018 talousresurssit 
ristisaattohankkeen tapahtumien järjestämiseen. Hankkeen valmistelu aloitettiin vuonna 2019 ja syksyllä 2019 
hankkeelle valmistui kirkon sivujen yhteyteen omat nettisivut https://ort.fi/ristisaatto/. 
 
Ristisaatto 2020 -teemavuoden sivusto toimii tietopankkina, jossa voi tutustua ristisaattoperinteen 
moninaisuuteen Suomessa ja saada virikkeitä ristisaaton toteuttamiseksi omassa seurakunnassa tai omalla 
paikkakunnalla. Teemavuoden tarkoituksena on kunnioittaa paikallisia tapahtumia ja antaa niille 
valtakunnallista näkyvyyttä. Lisäksi tavoitteena on yhdistää ristisaatot vähemmistöidentiteettiä tukevaksi 
vahvaksi verkostoksi Suomessa. 
 
Ristisaattohanke otettiin seurakunnissa vastaan innostuneena ja useita paikallisia ristisaattoja oli suunnitteilla 
kunnes koronapandemian asettamien kokoontumisrajoitusten vuoksi ristisaattojen toteutus jäi keväällä ja 
kesällä 2020 huomattavasti suunniteltua vaatimattomammaksi. 
 

 

Trifonin pyhiinvaellus 22.–25.8.2019 
 
Ristisaattohankkeen yhtenä muotona oli perinteinen PSHV:n järjestämä 
kolttien asutusalueille suuntautuva pyhän Trifonin pyhiinvaellus elokuussa 
2019. Matkaan lähdettiin Kuopiosta ja pyhiinvaeltajia liittyi mukaan matkan 

varrelta mm. Iisalmesta, Oulusta ja Rovaniemeltä. Rovaniemellä mukaan liittyi pieni pyhiinvaeltajien joukko 
Tampereelta, jotka juhlistivat tällä tavoin Tampereen ortodoksisen seurakunnan pääpyhäkön 120 v 
juhlavuotta. Rovaniemeltä matkaa jatkettiin Sevettijärvelle, sieltä Norjan Neideniin, jossa toimitettiin 
vedenpyhitys Näätämöjoen Kolttakoskella ja edelleen Sevettijärven kautta Nellimiin. 

https://ort.fi/ristisaatto/
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PSHV:n järjestämä pyhiinvaellus koetaan Lapissa tärkeänä tapahtumana, joka tuo kolttaväestölle arvostusta ja 
näkyvyyttä koko Suomen tasolla. Tietoisuus kolttien perinteestä leviää pyhiinvaeltajien kuvien ja 
matkakertomusten kautta seurakuntiin. Myös pitkäaikaisia ystävyyssuhteita on vuosien varrella solmittu 
pyhiinvaeltajien ja paikallisten välille. 
 
Pyhiinvaellusta vietettiin tällä kertaa tavallista juhlavammissa merkeissä, sillä lauantaina 24.8.2019 
Sevettijärvellä vietettiin kolttasaamelaisten uudelleenasuttamisen 70-vuotisjuhlaa. Liturgia toimitettiin 
suuressa juhlateltassa ja paikalla olivat kirkkomme kaikki hiippakuntapiispat. Iltapäivällä oli päiväjuhla, jonka  
jälkeen pyhiinvaeltajat osallistuivat vielä Isänmaan puolesta henkensä antaneille kolttasaamelaisille tehdyn 
 muistomerkin paljastamiseen Sevettijärven kirkon pihalla.  

 
Illalla pyhiinvaeltajat siirtyivät Nellimiin, jonka 
kauniissa kirkossa toimitettiin sunnuntai-aamuna 
lämminhenkinen liturgia. Nellimin 
kyläyhdistyksen tarjoaman lounaan jälkeen 
pyhiinvaeltajat lähtivät kotimatkalle. Matkalle 
osallistui 44 henkeä. Matkan hengellisenä 
johtajana oli metropoliitta Arseni. 
 
 
 
Kuvassa diakoni Erkki Lumisalmi Nellimin kirkossa 
 
 
 
 

 

Kirkkolaulupäivät 2020 
 
Kirkkomusiikki on kiinteä osa jumalapalvelusta ja hyvä kirkkolaulu toimii myös kirkon lähetystyömuotona. 
Kanttorit kehittävät kirkkolaulua paikallisella tasolla kuorojensa kautta. PSHV:n tehtävä on koota yhteen 
kirkkolaulusta kiinnostuneita ja antaa foorumi koulutukselle ja kuorojen esiintymiselle. 
 
XIX valtakunnalliset ortodoksiset kirkkolaulupäivät toteutetaan yhteistyössä Ortodoksisten Kanttorien Liiton, 
Joensuun seminaarin, Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian oppiaineryhmän ja Joensuun 
ortodoksisen seurakunnan kanssa. Koordinointivastuu päivien hallinnosta, taloudesta ja käytännön 
toteutuksesta on PSHV:lla. 
 
Lähes kaikki käytännön järjestelyt olivat valmiina ja ilmoittautuneita noin 500, kun maaliskuussa 2020 tuli 
tieto, että kirkkolaulupäivät Joensuussa 15.–17.5.2020 joudutaan perumaan koronavirusepidemian vuoksi. 
Aluehallintovirasto oli antanut ohjeet, joiden mukaan suuria yleisötilaisuuksia ei saa järjestää toukokuun 
loppuun saakka. Suunnittelutyöryhmä päätti siirtää kirkkolaulupäivät vuodella eteenpäin. Paikkana on 
edelleen Joensuu. 
 
 

2. Lähimmäisvastuu ja eettinen toiminta - kirkon diakoninen tehtävä 
 
PSVH on toteuttanut diakonia- ja vapaaehtoistyötä seurakunnissa alaosastojensa kautta.  Alaosastot vastaavat 
monissa seurakunnissa mm. kirkkokahvitusten tai ruokailuiden järjestämisestä, pyhäkköjen siivouksesta ja 
kaunistamisesta, kirkkokyytien järjestämisestä apua tarvitseville, hautausmaa- ja kirkon pihatalkoista, pienistä 
remonteista ja erilaisten juhlien järjestämisestä. Eikä sovi unohtaa kirkkokuorolaisia, jotka laulavat 
jumalanpalveluksissa ja erilaisissa kirkollisissa toimituksissa. 
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Veljeskunnan tavoitteena on tukea paikallistason toimintaa mm. koulutuksen kautta sekä antamalla foorumin 
käytännön kokemusten jakamiselle. Vertaistukitapaamisten järjestäminen joko hiippakuntien tai seurakuntien 
tasolla on keskeistä toimintaa, jossa kohtaamisten kautta syntyy aitoa ajatusten vaihtoa ja jossa hyviä 
paikallisia käytänteitä voidaan jakaa toisille. 
 
PSHV teetti keväällä 2020 pikaisen seurakuntakyselyn kartoittaakseen millaisia diakoniatyön muotoja 
seurakunnilla on - ja onko jokin seurakunta kenties lähtenyt ideoimaan jotain aivan uutta koronapandemian 
tiimoilta. Tarkoitus oli koota tietoa, jota voi jakaa kaikkien seurakuntien kesken. 
 
PSHV haluaa kiittää kaikkia vastanneita. Vastaukset osoittavat, että seurakunnissa tehdään edelleen paljon 
erilaista diakonia- ja vapaaehtoistyötä, ja että uusia toimintamuotoja on lähdetty rohkeasti kokeilemaan. 
Myös ennakkosuunnitelmia tehtiin tulevan varalle, vaikkei epidemia-tilanne kaikilla alueilla kyselyä tehtäessä 
vielä ollut hälyttävä. 
 
 

3. Uudistuminen ja kehittyminen - kirkon kasvatuksellinen tehtävä 
 
PSHV haluaa toimia laadukkaan koulutuksen järjestäjänä yhdessä Valamon opiston, Filantropian ja 
Ortodoksisten Nuorten Liiton kanssa. Koulutusta tarvitaan kentällä erityisesti diakonian, vapaaehtoistyön, 
monikulttuurisen työn ja ortodoksisen kulttuuriperinteen alueilla. 
 
Toimintakaudella 2019–2020 kirkon, Filantropian ja PSHV:n yhteistyössä järjestämät hiippakunnalliset 
”Luomakunta ja lähimmäinen” -seminaarit pidettiin 30.–31.8.2019 Helsingissä, 6.–7.9.2019 Joensuussa ja 20.–
21.9.2019 Kajaanissa. Seminaareissa käsiteltiin vapaaehtoistyötä, diakoniaa ja monikulttuurisuutta sekä 
annettiin ohjausta vuonna 2020 toteutettavaksi suunniteltuun Ristisaatto 2020 -teemavuoteen. 
 
 

4. Järjestöyhteistyö 
 
Toimintavuonna 2019–2020 järjestöt kokoontuivat kahdeksan kertaa, kaksi kertaa Joensuussa ja kuusi kertaa 
Teamsin välityksellä. Tapaamisissa mm. linjattiin Valamon opiston ja järjestöjen yhteistyökurssien 
järjestämistä, pohdittiin rahoitushankkeita ja keskusteltiin diakonian tarpeesta koronapandemian aikana.  
Lisäksi järjestöt aloittivat kirkkopäivien 2023 suunnittelun. Päävastuun kirkkopäivien 2023 järjestelyistä kantaa 
ONL ry. Järjestöt toteuttivat myös perinteisen kirkolliskokousedustajien kahvituksen Valamon luostarissa 
kirkolliskokouksessa 25.11.2019. 
 
Koronakevättä virkistämään järjestöt ideoivat Parasta kirkossa -kampanjan, joka julkaistiin kirkon sivuilla 
http://www.ort.fi sekä järjestöjen omien kanavien kautta Helluntaina 2020: 
 
”Kirkon järjestöt kutsuvat sinua mukaan iloitsemaan helluntaista ja kertomaan, mikä mielestäsi on kaunista, 
puhuttelevaa ja lämminhenkistä ortodoksisessa toiminnassa ja kirkossa. 
 
Koronakevättä on eletty poikkeuksellisissa oloissa. Monella on ikävä kirkkoon ja jumalanpalveluksiin. 
Pääsiäisestä alkanut ja hiljalleen päättyvä juhlakausi on ollut raskas, mutta myös uutta luova suojatessamme 
toinen toistamme koronavirukselta. "Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen saa 
osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa." (1. Kor. 12:26) 
 
Juhlakauden huipentuessa helluntaihin, Pyhän Hengen vuodattamiseen, kirkon järjestöt kutsuvat sinua 
mukaan iloitsemaan meille annetuista armolahjoista. Kerro, mikä on sinun mielestäsi parasta kirkossa? Ketä 
sinä haluaisit kiittää? Mikä ansaitsee kehuja? Onko mieleesi painunut jokin erityisen mukava muisto 
ortodoksiseen kirkkoon liittyen? 
 
Kutsumme sinua julkaisemaan some-päivityksen, esimerkiksi kuvan tai videon, jonka yhteydessä kerrot, mikä 
mielestäsi on kaunista, hyvää, puhuttelevaa, lämminhenkistä tai vaikuttavaa ortodoksisuudessa, 

http://www.ort.fi/
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ortodoksisessa toiminnassa ja kirkossa. Jotta löydämme ja voimme nostaa esiin kehuttuja asioita, 
suosittelemme käyttämään esim. seuraavia häshtägejä: 
 
#parastakirkossa  
#olenortodoksi 
#kirkkotoimii 
#ortodoksisuussuomessa 

 
 
 

 
 
5. Yhteistyö Valamon opiston kanssa 
 
Venäjänkielisten seurakunta-aktiivien tietojenvaihtopäivät järjestettiin jo kolmannen kerran Valamon 
opistossa 6.–8.12.2019. Tietojenvaihtopäivillä pohdittiin miten tapahtuma kannattaisi toteuttaa jatkossa ja 
mitä sisältöjä kurssille toivottaisiin.  
 

 
6. Vuosijuhlat 
 
Veljeskunta vietti vuosijuhliaan 18.–20.10.2019 Valamon luostarissa. Osallistujia oli kahtena ensimmäisenä 
päivänä 55 ja lisäksi sunnuntaina mukaan tuli lähes 30 pyhiinvaeltajaa Ilomantsin ortodoksisesta 
seurakunnasta. 
 
Vuosijuhlilla kuultiin ajankohtaiset alustukset ristisaattoteemasta ja Suomen ortodoksisen kirkon uusista 
pyhistä, pyhittäjä Johannes Valamolaisesta ja pyhästä Johannes Sonkajanrantalaisesta. Ensimmäisestä 
aiheesta kertoi isä Vesa Takala sanoin ja kuvin. Jälkimmäisestä aiheesta kertoi TT Juha Riikonen. Vuosijuhlille 
osallistuneet saivat aivan tuoreeltaan tiedon luvan saamisesta pyhittäjä Johannes Valamolaisen haudan 
avaamiseen ja pyhäinjäännöksien siirtämiseen niille varattuun reliikkiarkkuun Valamon luostarin Kristuksen 
kirkastumisen kirkkoon. Pyhäinjäännösten avaaminen suoritettiin KP metropoliitta Arsenin siunauksella 18. 
lokakuuta. Vuosijuhlan ohjelmassa oli myös akatistos pyhittäjä Johannes Valamolaiselle sekä luostarin 
uusittuun museoon tutustuminen.   

 
Sunnuntain päiväjuhlassa juhlapuheen piti entinen 
toiminnanjohtaja rovasti Sergius Colliander. Päiväjuhlan 
päätteeksi hänet kutsuttiin PSHV:n kunniajäseneksi. Lisäksi 
päiväjuhlassa kuultiin kaunista kantelemusiikkia Liisa 
Matveisen soittamana. 
 
 
 
 
Kuvassa rovasti Sergius Colliander 

 
 
 

7. Ala-osastovierailut 
 
Jyväskylän tiistaiseura 
Toiminnanjohtaja vieraili Jyväskylän tiistaiseurassa tiistaina 29.10.2019. Kirkkoherra Timo Mäkirinta toimitti 
aluksi rukoushetken, jonka jälkeen nautittiin tiistaiseuralaisten valmistama maukas iltapala. Toiminnanjohtaja 
kertoi veljeskunnan ajankohtaisista asioista, mm. Ristisaatto2020-teemavuodesta ja  IX valtakunnallisista 
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kirkkolaulupäivistä sekä Juha Riikosen toimittamasta Diakoniajulkaisusta ”Kuinka voin auttaa? -Diakonia ja 
lähetys ortodoksisten seurakuntien elämässä”. Tilaisuudessa keskusteltiin vilkkaasti viestinnästä, Aamun 
Koiton tulevaisuudesta ja järjestön talousnäkymistä. 
                

Kotkan tiistaiseura 
Karjalan valistajien juhlaa 2.11.2019 vietettiin 
Kotkassa juhlavasti suurella joukolla. Liturgiaan ja sen 
jälkeisille kirkkokahveille seurakuntasalille osallistui 
Kotkan seurakuntalaisia ja tiistaiseuralaisia sekä 
heidän lisäkseen myös Kouvolan tiistaiseuran jäseniä. 
Kahvittelun lomassa toiminnanjohtaja kertoi 
veljeskunnan ajankohtaisista kuulumisista. 
 
 
 
Kuvassa toiminnanjohtaja Kouvolan tiistaiseuran jäsenien 
kanssa Kotkassa 

 
Kuopion tiistaiseura 
Toiminnanjohtaja oli Kuopion tiistaiseuran vieraana 19.11.2019. Seurakuntasalille oli kokoontunut runsas 
joukko tiistaiseuralaisia kuulemaan ja keskustelemaan veljeskunnan toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä. 
Aamun Koitto-lehti, viestintä ja talouden näkymät saivat aikaan aktiivista keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa. 
 
Helsingin tiistaiseura 
Juuri ennen koronapandemian aiheuttamia kokoontumisrajoituksia toiminnanjohtaja ennätti vierailla 
Helsingin tiistaiseurassa 10.3.2020 ja kertoa ristisaattohankkeesta sekä kesän tulevista tapahtumista. 
 
 

8. Metropoliitta Arsenin ikonikurssit 
 
Metropoliitta Arseni piti ikonimaalauskurssin PSHV:n alaosastona toimivalle Liisa Holstin ikonimaalareille 
Tikkurilassa 27.–29.9.2019. 
 
 

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA 
 

Jäsenkirjeet 
 
Tilikauden aikana veljeskunta lähetti alaosastoilleen kolme jäsenkirjettä sekä sähköisesti että paperiversiona. 
Kirjeissä informoitiin tulevista tapahtumista. Sekä jäsenkirjeet että niiden liitteinä olleet opintomateriaalit 
ovat noudettavissa veljeskunnan nettisivuilta pshv.fi. 
 

Nettisivut 
 
Nettisivuillaan pshv.fi veljeskunta tiedottaa tulevista tapahtumista. Lisäksi nettisivut sisältävät tietoa 
järjestöstä ja alaosastoista. Nettisivuilta voi myös ladata opintoaineistoa asiakirjatiedostoina ja videoina. 
Sivuilla kerrotaan veljeskunnan julkaisuista ja niitä voi myös tilata netin kautta. – Nettisivuja on mahdollista 
käyttää tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla. 
 

Aamun Koitto 
 
Ortodoksista seurakunta- ja aikakauslehti Aamun Koittoa julkaistiin tilikauden aikana viisi 28-sivuista numeroa. 
Lehti leviää kaikkiin ortodoksiin koteihin Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa. Aamun Koiton seurakuntaliitteen 
laajuus on Kuopion ja Karjalan hiippakunnan kahdelle seurakuntaryhmälle, läntisille ja itäisille, 16 sivua 

file:///C:/Users/kirkkoherra/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/1/Attachments/pshv.fi
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kummallekin ryhmälle. Näille sivuille mahtuu seurakuntien paikallisia uutisia, tietoja tulevista tapahtumista, 
jumalanpalvelusilmoitukset ja kuvia. 
 
Aamun Koiton päätoimittaja on veljeskunnan puheenjohtaja, KP Kuopion ja Karjalan hiippakunnan 
metropoliitta Arseni ja toimitussihteerinä Mari Vainio. Lehden toimituskuntaan kuuluivat edellisten lisäksi 
toimittaja Risto Lindstedt, toimittaja Mauri Liukkonen, pastori Harri Peiponen, pastori Tuomas Kallonen ja  
kanttori Aleksi Suikkanen. Toimituskunta piti kokouksia jokaisen numeron ilmestymisen jälkeen. Lehden 
toimitusneuvostoon kuuluvat kaikkien tilaajaseurakuntien edustajat sekä päätoimittaja ja toimitussihteeri. 
 
Aamun Koitto -lehti toteutetaan veljeskunnan solmimien sopimusten nojalla. Graafisesta toteutuksesta vastaa  
ASTE Helsinki Oy ja paino- ja lajittelutyöstä PunaMusta Oy. Jakelusta huolehtii Posti Oy. Valamon luostarin 
kanssa on sopimus tilaajapalvelusta ja -laskutuksesta. 
 
Lehden painosmäärä oli lähes 16 000 kappaletta. Muita kuin seurakuntien tilaajia oli noin 800. Aamun Koitto 
ilmestyy netissä näköislehtenä, www.aamunkoitto.fi. Lehteä myös äänitetään vapaaehtoisin voimin ja 
toimitetaan tilausten mukaan näkövammaisille ja muille lukemisesteisille. Äänityspaikkana on Etelä-Savon 
näkövammaiset ry:n toimisto Mikkelissä. 
 
 

Painojulkaisut 

 
Vuosina 2017–2018  toteutetun diakonian ja lähetyksen seurakuntakiertueen pohjalta veljeskunta tuotti 
syyskuussa 2019 TT Juha Riikosen kirjoittaman nettijulkaisun ”Kuinka voin auttaa? -Diakonia ja lähetys 
ortodoksisten seurakuntien elämässä”. Julkaisussa esitellään hyviksi havaittuja lähimmäisavun toimintatapoja 
eri seurakunnissa. Julkaisussa on useiden toimijoiden haastatteluja ja yhteenvedot siitä, mihin missäkin 
toimintamuodossa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Julkaisu on luettavissa, ladattavissa ja tulostettavissa 
osoitteessa https://pshv.fi/fi/sivu/pyhien-sergein-ja-hermanin-veljeskunnan-julkaisuja 
 

 
 

Opintomateriaalit 
Metropoliitta Arseni on valmistellut Pyhien joukot -opintokokonaisuutta, jossa perehdytään kirkossa 
muisteltaviin pyhiin. Opintokokonaisuus käsittää valmistuttuaan kymmenen osaa. Ensimmäiset viisi osaa on 
julkaistu jäsenkirjeissä ja ovat myös luettavissa osoitteessa https://pshv.fi/fi/sivu/opintomateriaalit 
 
 
 

* * * * * * 
 
 

 

Veljeskunnan hallitus kiittää kaikkia järjestön toimintaan osallistuneita ja sen 

tavoitteita sanoin ja teoin tukeneita ja rohkaisseita! Veljeskunta tekee kirkon 
työtä pyhien Sergein ja Hermanin rukouksien tukemana. Heidän 

esirukouksensa valaiskoot teidän jokaisen tienne! 
 
 

file:///C:/Users/kirkkoherra/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/1/Attachments/www.aamunkoitto.fi
https://pshv.fi/fi/sivu/pyhien-sergein-ja-hermanin-veljeskunnan-julkaisuja
https://pshv.fi/fi/sivu/opintomateriaalit
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       LIITE 5 
 

VELJESKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2020–30.6.2021 
 
YLEISTÄ  
 
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta on ortodoksisen kirkon perinteeseen sitoutunut Suomen 
ortodoksisen kirkon ja sen seurakuntien tukijärjestö, jonka 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 
päälinjauksia.  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. PSHV:n toimintaa arvioidaan, raportoidaan ja kehitetään yhdessä Kirkon kanssa 
vuosittain. 
 
PSHV:n tavoitteena on sitouttaa Kirkon jäsenet toimimaan aktiivisesti omassa seurakunnassaan, rohkaista 
heitä palvelemaan seurakuntaa eri tavoin omalla osaamisellaan ja auttamaan heitä palvelemaan lähimmäistä. 
 
Veljeskunta toimii keskusjärjestönä alaosastoille, joita ovat tiistaiseurat, kirkkokuorot ja muut ortodoksiset 
kuorot, ikonimaalauspiirit sekä ortodoksiakerhot. PSHV:n ja sen alaosastojen tuottamat palvelut ovat 
seurakunnille lisäresurssi, joka täydentää Kirkon vapaaehtoistyötä. 
 
Veljeskunta voi järjestää pyhiinvaelluksia, kursseja ja hengellisiä tapahtumia. Veljeskunnan toiminnanjohtaja 
ja hallituksen jäsenet vierailevat alaosastoissa mahdollisuuksien mukaan. Vierailujen tarkoitus on vahvistaa 
toimintaa ja rohkaista uusiin toimintamuotoihin. Veljeskunta seuraa tarkasti keväällä 2020 alkanutta korona-
pandemiaa ja huomioi toiminnassaan koronarajoitukset.  Elokuussa 2020 ei järjestetty Trifonin pyhiinvaellusta 
Lappiin ja syksyllä 2020 ei järjestetä myöskään vuosijuhlia. Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet myös 
alaosastovierailujen suunnitteluun. 
 
Veljeskunta julkaisee Aamun Koitto-lehteä, joka tavoittaa kaikki Kuopion ja Karjalan hiippakunnan 
seurakuntien ortodoksiset kotitaloudet. Tilivuonna 2020–2021 lehti ilmestyy 2 kertaa. Lehden ilmestyminen 
päättyy numeroon 5/2020, sillä vuonna 2021 siirrytään kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti kirkon 
kustantamaan kirkon yhteiseen lehteen. 
 
Toimintakauden aikana jatkuu veljeskunnan yhteistyö Agricola-opintokeskuksen kanssa. Yhteistyötä ovat 
eniten hyödyntäneet veljeskunnan ikonimaalauspiirit, jotka saavat tukea opettajien ja luennoitsijoiden 
palkkakuluihin. 
 
Toimintasuunnitelman toteutumiseen vaikuttaa järjestön päätökset käytettävissä olevista henkilöresursseista. 
 
 

TOIMINTA 
 
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 
seurakuntayhteisössä. 
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2. Perhetyö 
PSHV tukee seurakuntien perhetyötä ja etsii yhteistyössä seurakuntien kanssa työmuotoja, jotka 
mahdollistavat perheiden osallistumista jumalanpalveluselämään ja muuhun toimintaan. 
 
3. Vapaaehtoistyö 
Rohkaistaan ihmisiä palvelemaan kirkkoa omalla osaamisellaan vapaaehtoistyön kautta. PSHV toimii 
yhteistyössä seurakuntien kanssa ja tarjoaa niille koulutusta vapaaehtoistyön järjestämisessä. 
 
4. Diakoniatyö 
PSHV toimii yhteistyössä seurakuntien kanssa tarjoamalla niille vaihtoehtoja lähimmäisavun toteuttamiseksi 
mm. kartoittamalla yhteistyöverkostoja ja etsimällä ulkopuolista rahoitusta. 
 
PSHV valitsee kolmivuotiskausittain 2-3 toimintalinjaa painopistealueiksi. Toimintakaudella 2020–2021 
veljeskunnan painopistealueita ovat diakonia- ja vapaaehtoistyö. 
 
PSVH toteuttaa diakonia- ja vapaaehtoistyötä seurakunnissa alaosastojensa kautta.  Veljeskunnan tavoitteena 
on tukea paikallistason toimintaa mm. koulutuksen kautta sekä antamalla foorumin käytännön kokemusten 
jakamiselle. Vertaistukitapaamisten järjestäminen joko hiippakuntien tai seurakuntien tasolla on keskeistä 
toimintaa, jossa kohtaamisten kautta syntyy aitoa ajatusten vaihtoa ja jossa hyviä paikallisia käytänteitä 
voidaan jakaa toisille. 
 
PSHV:n tavoitteena toimintakaudella 2020–2021 on järjestää tiistaiseurapäiviä uusien vuoden 2021 alussa 
toimintansa aloittavien uusien seurakuntien alueilla. Päivien tarkoituksena on antaa alaosastoille 
mahdollisuus tutustua toisiinsa ja verkostoitua sekä pohtia vapaaehtoistyön muotoja uudessa 
seurakuntarakenteessa. 
 
KIRKKOLAULUPÄIVÄT JA RISTISAATTO-TEEMAVUOSI 
 
Veljeskunta on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Ristisaatto-hanketta ja Kirkkolaulupäiviä yhdessä 
muiden kirkon yhteistyöjärjestöjen ja vastuutahojen kanssa. 
 
Koronapandemian vuoksi vuodelle 2020 toteutettavaksi suunniteltu Ristisaatto-teemavuosi siirtyy vuodelle 
2021. PSHV ry toteuttaa teemavuoden yhdessä kirkon ja muiden yhteistyöjärjestöjen (Filantropia ja ONL) 
kanssa. Ristisaattohankkeen valmistelu aloitettiin syksyllä 2019, jolloin sille saatiin mm. omat nettisivut, jotka 
odottavat nyt uudelleen aktivointia. Hankkeen koordinointivastuu on PSHV:lla. Teemavuoden keskeisimpänä 
tavoitteena on aktivoida seurakuntia järjestämään omia paikallisia ristisaattoja ja tiedottamaan niistä 
ristisaattosivuston tapahtumakalenterissa. 
 
PSHV:n tehtävä on koota yhteen sekä kirkkolaulun harrastajat että siitä kiinnostuneet ja kouluttaa heitä. Alun 
perin toukokuulle 2020 suunnitellut kirkkolaulupäivät jouduttiin siirtämään vuodella eteenpäin 
koronapandemian vuoksi. Joensuussa 28.–30.5.2021 järjestettävät IX valtakunnalliset kirkkolaulupäivät 
toteutetaan yhteistyössä Ortodoksisten Kanttorien Liiton, Joensuun seminaarin, Itä-Suomen yliopiston 
ortodoksisen teologian oppiaineryhmän ja Joensuun ortodoksisen seurakunnan kanssa. Koordinointivastuu 
päivien hallinnosta, taloudesta ja käytännön toteutuksesta on veljeskunnalla. 
 
 

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA 
 
Jäsenkirjeet 
 
Veljeskunnan alaosastoilleen lähettämien jäsenkirjeiden tarkoituksena on tiedottaa järjestön toiminnasta. 
Jäsenkirjeet jaetaan pääsääntöisesti sähköpostitse alaosastojen yhteyshenkilöille. Jäsenkirjeet löytyvät myös 
veljeskunnan nettisivuilta. Tilikauden aikana ilmestyy 3-4 jäsenkirjettä. 
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Nettisivut 
 
Nettisivujen kautta ilmoitetaan tulevista tapahtumista ja uutisoidaan veljeskunnan toiminnasta kuvin ja sanoi. 
Nettisivuilta löytyy kattava tietopaketti alaosastotoiminnan tueksi. Opintomateriaali-osiota kasvatetaan 
uusilla aineistoilla. Nettisivujen sisältöä voi selailla tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Veljeskunnalla 
on myös oma Facebook -sivusto. 
 
Aamun Koitto 
 
Ortodoksinen seurakunta- ja aikakauslehti Aamun Koitto jaetaan kaikkiin Kuopion ja Karjalan hiippakunnan 
ortodoksisiin talouksiin ja on myös luettavissa netissä osoitteessa aamunkoitto.fi. Lehteä julkaistaan tilikauden 
aikana kaksi numeroa. Lehden ilmestyminen päättyy numeroon 5/2020, sillä vuonna 2021 siirrytään 
kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti kirkon kustantamaan kirkon yhteiseen lehteen. 
 
Veljeskunnan painojulkaisut 
 
Veljeskunnalla ei ole painojulkaisuja tilivuonna 2020–2021. 
 
Opintomateriaalit 
 
Metropoliitta Arseni tekee kymmenosaisen ”Pyhien joukot”-opintokokonaisuuden, joka julkaistaan osina 
jäsenkirjeissä ja kokonaisuudessaan veljeskunnan nettisivuilla. 
 
 

JÄRJESTÖN HALLINTO 
 
Vuosikokous, hallitus 
 
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan hallinto noudattaa yhdistyslakia, yhdistyksen sääntöjä ja 
johtosääntöä. Vuoden 2020 vuosikokous pidetään 28.11.2020 Kuopion ortodoksisella seurakuntasalilla. 
 
Hallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti puhelinkokouksia. Kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Hallitus 
kokoontuu tarvittaessa suunnittelukokouksiin. 
 
Henkilöstö ja ulkoistetut palvelut 
 
Veljeskunnan toiminnanjohtaja on kokopäiväisessä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Aamun 
Koiton toimitussihteeri työskentelee suoritepalkkapohjaisesti. Veljeskunta on ulkoistanut taloushallinnon sekä 
Aamun Koiton tilaajapalvelun ja ilmoitusmyynnin. 
 
Veljeskunnan talous 
 
Veljeskunta esittää vuosikokoukselle marraskuussa 2020 sääntömuutosehdotuksen. Mikäli se hyväksytään, 
tilivuosi muuttuu kalenterivuodeksi. 1.7.2020 alkava tilivuosi on 18 kuukauden mittainen ja päättyy 
31.12.2021. 
 
PSHV:n talous koostuu kirkon avustuksesta, alaosastojen jäsenmaksuista ja Aamun Koitto -lehdestä saadusta 
voitosta. Kirkon päätös siirtyä julkaisemaan kirkon yhteistä lehteä vuonna 2021 merkitsee sitä, että järjestö 
jää vaille merkittävää osaa rahoituksestaan. Syksyn 2020 aikana hallitus tulee käsittelemään järjestön 
taloustilannetta ja sen vaikutusta henkilöresursseihin ja tulevaan toimintaan.  
 
PSHV hallinnoi vuonna 2021 järjestettävien Kirkkolaulupäivien sekä Ristisaatto 2020-teemavuoden taloutta ja 
kulujen seuraamiseksi PSHV:n kirjanpitoon on avattu omat kustannuspaikat Kirkkolaulupäiville 
(kustannuspaikka 150) ja Ristisaatto-hankkeelle (kustannuspaikka 180). 
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       LIITE 5 
 

VELJESKUNNAN TULO- JA MENOARVIO 1.7.2020–30.6.2021 

 

PSHV Budjettiluonnos 19.11.2020   

 Toteuma Budjetti 

 30.6.2020 1.7.2020-30.6.2021 

120 PSHV   

Myyntituotot 725 1000 

Kurssi- ja leirituotot (Trifon) 15205 0 

Avustukset 123 100 

Jäsenmaksut 12910 14000 

Kolehtituotot 1350 1300 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 717 700 

Yleisavustus kirkolta* 50000 50000 

TUOTOT 81030 67100 

   

Henkilöstökulut 61662 53800 

Poistot 23 30 

Materiaalit ja palvelut (sis.Trifon, vuosikokous) 16338 500 

Toimitilakulut 3823 5600 

Kone- ja kalustokulut (ATK-ohjelmien päivitykset  ja ylläpito) 3487 4010 

Matkakulut 3272 1000 

Edustus ja markkinointi 53 100 

Hallintokulut 12929 12000 

Korko- ja rahoituskulut 298 280 

KULUT 101885 77320 

   

130 AAMUN KOITTO**   

Tilaus- ja ilmoitustuotot, muut tuotot 135163 44310 

TUOTOT 135163 44310 

   

Henkilöstökulut 20168 7230 

Materiaalit ja palvelut 49390 19740 

Toimitilakulut 444 185 

Kone- ja kalustokulut 1514 628 

Matkakulut 1080 868 

Hallintokulut 41425 15500 

Muut kulut 4218 1811 

KULUT 118239 45962 

   

150 KIRKKOLAULUPÄIVÄT    

Osallistumismaksut 0 12000 

Myyntituotot 3970 500 

Ilmoitustuotot 27 500 

Avustukset*** 600 20000 

TUOTOT 4597 33000 
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Henkilöstökulut 1940 5000 

Ruokailut  14000 

Hallintokulut 156 500 

Markkinointi 81 4000 

Nuottijulkaisu 1777  

Tilavuokrat  4500 

Muut kulut  5000 

KULUT 3954 33000 

   

170 JULKAISUTOIMINTA   

Myyntituotot 204 1000 

TUOTOT 204 1000 

   

Hallintokulut ja muut kulut 256 200 

KULUT 256 200 

   

180 RISTISAATTOHANKE   

Kirkon myöntämä määräraha 7559 10000 

TUOTOT 7559 10000 

   

Kurssit, seminaarit 1693 2000 

ATK-kulut 4030 500 

Mainos- ja ilmoituskulut, ATK  500 

Matkakulut  3000 

Muut kulut (videoinnit ym)  4000 

KULUT 5723 10000 

   

Kaikki kustannuspaikat   

TUOTOT yhteensä 228553 155410 

KULUT yhteensä 230057 166482 

   

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1504 -11072 

   

   

*7-12/2020 25000e (vuodelle 2020 jo myönnetyn 
avustuksen erät 3 ja 4), vuosi2021 haetun 25000€ mukaan 
 

  

**AK 2 numerot 4/2020 ja 5/2020   

***Myönnetyt avustukset kirkko 15000€ ja Suomen 
kulttuurirahasto 5000€ 
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       LIITE 6 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

PYHIEN SERGEIN JA HERMANIN VELJESKUNTA RY. 

 

VANHAT JA UUDET SÄÄNNÖT/ Veljeskunnan hallituksen kokouksessaan 3.9.2020 hyväksymä ehdotus. 
VANHAT UUDET 

lisäykset/muutokset Lihavoituna ja kurssivoituna 

1 § NIMI JA PAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Pyhien Sergein ja Hermanin 
Veljeskunta ry ja sen kotipaikka on Heinäveden 
kunta. Nimestä käytetään lyhennystä PSHV ja 
yhdistystä kutsutaan veljeskunnaksi. 

 

2 § TARKOITUS 

Veljeskunta on perustettu vuonna 1885. Veljeskunta 
on ortodoksisen kirkon traditioon sitoutunut 
seurakuntien tukijärjestö, jonka tarkoituksena on 
toiminnallaan vahvistaa Kirkon jäsenten hengellistä 
kasvua, elävää yhteyttä seurakuntaan ja 
yhteisöllisyyttä. 

 

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN JA TOIMINNAN 
LAATU 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi veljeskunta 

- vahvistaa toiminnallaan ortodoksiseen kirkkoon 
kuuluvien ja siitä kiinnostuneiden hengellistä kasvua, 
elävää yhteyttä kirkkoon ja yhteisöllisyyttä 

- harjoittaa julkaisutoimintaa 

- harjoittaa opinto- ja kurssitoimintaa 

- harjoittaa diakoniaa 

- toimii ortodoksisten maahanmuuttajien 
integroimiseksi kirkkoon 

- järjestää kirkon yhteisiä kirkkopäiviä, laulupäiviä ja 
muita hengellisiä tilaisuuksia 

- toimii yhteistyössä Suomen ortodoksisen kirkon 
johdon, hiippakuntien, seurakuntien ja muiden 
kirkon piirissä toimivien järjestöjen kanssa. 

Toimintansa tukemiseksi veljeskunta voi hankkia 
omistukseensa ja hallintaansa kiinteää ja irtainta 
omaisuutta. Veljeskunta voi ottaa vastaan 
lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa 
kustannustoimintaa ja muuta elinkeinotoimintaa 

 
4 § JÄSENET 

Veljeskunnan jäseninä voivat olla yksityishenkilöt, 
veljeskuntaan kuuluvien rekisteröityjen yhdistysten 
jäsenet, joiden tulee olla myös veljeskunnan jäseniä, 

1 § NIMI JA PAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Pyhien Sergein ja Hermanin 
Veljeskunta ry ja sen kotipaikka on Kuopion 
kaupunki. Nimestä käytetään lyhennystä PSHV ja 
yhdistystä kutsutaan veljeskunnaksi. 

 

2 § TARKOITUS 

Veljeskunta on perustettu vuonna 1885. Veljeskunta 
on ortodoksisen kirkon traditioon sitoutunut 
seurakuntien tukijärjestö, jonka tarkoituksena on 
toiminnallaan vahvistaa Kirkon jäsenten hengellistä 
kasvua, elävää yhteyttä seurakuntaan ja 
yhteisöllisyyttä. 

 

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN JA 
TOIMINNAN LAATU 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi veljeskunta 

- toimii yhteistyössä Suomen ortodoksisen kirkon 
johdon, hiippakuntien, seurakuntien ja muiden 
kirkon piirissä toimivien järjestöjen kanssa. 

- voi harjoittaa julkaisutoimintaa 

- voi harjoittaa opinto- ja kurssitoimintaa 

- voi koordinoida diakoniatoimintaa järjestämällä 
koulutuksia 

- voi auttaa seurakuntia maahanmuuttajatyössä 

- voi järjestää kirkon yhteisiä kirkkopäiviä, 
laulupäiviä ja muita hengellisiä tilaisuuksia 

Toimintansa tukemiseksi veljeskunta voi hankkia 
omistukseensa ja hallintaansa kiinteää ja irtainta 
omaisuutta. Veljeskunta voi ottaa vastaan 
lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa 
kustannustoimintaa ja muuta elinkeinotoimintaa 

 
 
 
 
4 § JÄSENET 

Veljeskunnan jäseninä voivat olla yksityishenkilöt, 
veljeskuntaan kuuluvien alaosastojen ja 
rekisteröityjen yhdistysten jäsenet, joiden tulee olla 
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sekä muut oikeushenkilöt. Jäseneksi hyväksymisestä 
päättää hallitus. 

 

Kunniajäseneksi veljeskunta voi kutsua henkilön, 
joka on poikkeuksellisen ansiokkaaksi edistänyt 
veljeskunnan tarkoituksen toteutumista tai jota 
kohtaan veljeskunta muutoin haluaa osoittaa 
kunnioitustaan. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

5 § JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla 
siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa 
merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen 
on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta 
tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, 
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai 
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää 
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja 
jäsenyyden ehtoja. 

 

6 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT 

Liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta 
päättää vuosikokous. Liittymismaksu ja jäsenmaksu 
voi olla henkilöjäsenille ja oikeushenkilöille 
erisuuruinen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. 

 

7 § VELJESKUNNAN KOKOUKSET 

Veljeskunnan vuosikokous pidetään vuosittain 1.9. ja 
30.11. välisenä aikana hallituksen määräämänä 
ajankohtana ja määräämässä paikassa. 

Veljeskunnan ylimääräinen kokous pidetään, kun 
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 
viisi (5) prosenttia äänivaltaisista jäsenistä sitä 
hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelemistä 
varten kirjallisesti pyytää. 

Veljeskunnan kokoukset on kutsuttava koolle 
vähintään kymmenen päivää ennen kokousta 
veljeskunnan lehdessä julkaistavalla ilmoituksella. 

Veljeskunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen 
osallistuvalla veljeskunnan jäsenellä on yksi ääni. 
Henkilöjäsenen ääntä on käytettävä 
henkilökohtaisesti. 

 

8 § VUOSIKOKOUS 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

myös veljeskunnan jäseniä, sekä muut 
oikeushenkilöt. Jäseneksi hyväksymisestä päättää 
hallitus. 

Kunniajäseneksi veljeskunta voi kutsua henkilön, 
joka on poikkeuksellisen ansiokkaaksi edistänyt 
veljeskunnan tarkoituksen toteutumista tai jota 
kohtaan veljeskunta muutoin haluaa osoittaa 
kunnioitustaan. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

5 § JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta 
yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen 
on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne 
velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä 
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai 
sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen 
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 

6 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT 

Liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta 
päättää vuosikokous. Liittymismaksu ja jäsenmaksu 
voi olla henkilöjäsenille ja oikeushenkilöille 
erisuuruinen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. 

 

7 § VELJESKUNNAN KOKOUKSET 

Veljeskunnan vuosikokous pidetään vuosittain 31.5. 
mennessä hallituksen määräämänä ajankohtana ja 
määräämässä paikassa. 

Veljeskunnan ylimääräinen kokous pidetään, kun 
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 
viisi (5) prosenttia äänivaltaisista jäsenistä sitä 
hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelemistä 
varten kirjallisesti pyytää. 

Veljeskunnan kokoukset on kutsuttava koolle 
vähintään kymmenen päivää ennen kokousta 
PSHV:n internetsivuilla julkaistavalla ilmoituksella.  

Veljeskunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen 
osallistuvalla veljeskunnan jäsenellä on yksi ääni. 
Henkilöjäsenen ääntä on käytettävä 
henkilökohtaisesti.  

 

8 § VUOSIKOKOUS 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 



22 

 
– avataan kokous 

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

– hyväksytään kokouksen työjärjestys 

– päätetään lähetettävistä tervehdyksistä 

– todetaan läsnä olevat henkilöjäsenet ja 
oikeushenkilöiden edustajat 

– esitetään edellisen vuoden toimintakertomus 

– esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus 

– vahvistetaan tilinpäätös 

– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

– hyväksytään seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään 
liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta.  

– valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas 
vuosi 

– valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten ja 
eronneiden tilalle 

– valitaan tilintarkastaja, jolla tulee olla HTM-
pätevyys, ja hänelle varamies, jolla tulee olla 
vastaava pätevyys 

– käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät 
asiat sekä asiat, jotka veljeskunnan jäsen on 
kirjallisesti vähintään kuukautta ennen 
vuosikokousta hallitukselle esittänyt 
vuosikokouksessa käsiteltäväksi 

– päätetään kokous 

 

9 § HALLITUS 

Veljeskunnan asioita ja taloutta hoitaa ja sen 
toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu 
puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joiden tulee kuulua 
Suomen ortodoksiseen kirkkoon. Vuosikokous 
valitsee puheenjohtajan ja muut jäsenet 
kolmivuotiskaudeksi. Muista jäsenistä on vuosittain 
kaksi erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita 
puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi enintään 
täydeksi kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin. Hallitus 
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Hallituksessa on työjaosto. Työjaostoon kuuluvat 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
toiminnanjohtaja. Hallitus voi tarvittaessa täydentää 
työjaostoa asiantuntijajäsenillä. 

Hallituksen tehtävistä ja päätöksenteosta säädetään 
vuosikokouksen antamassa Pyhien Sergein ja 
Hermanin Veljeskunnan johtosäännössä. 

– avataan kokous 

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

– hyväksytään kokouksen työjärjestys 

– päätetään lähetettävistä tervehdyksistä 

– todetaan läsnä olevat henkilöjäsenet ja 
oikeushenkilöiden edustajat 

– esitetään edellisen vuoden toimintakertomus 

– esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus 

– vahvistetaan tilinpäätös 

– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

– hyväksytään seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään 
liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta.  

– valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas 
vuosi 

– valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten ja 
eronneiden tilalle 

– valitaan tilintarkastaja, jolla tulee olla HTM-
pätevyys, ja hänelle varamies, jolla tulee olla 
vastaava pätevyys 

– käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät 
asiat sekä asiat, jotka PSHV:n jäsen on kirjallisesti 
vähintään kuukautta ennen vuosikokousta 
hallitukselle esittänyt vuosikokouksessa 
käsiteltäväksi. 

– päätetään kokous 

 

9 § HALLITUS 

Veljeskunnan asioita ja taloutta hoitaa ja sen 
toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu 
puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joiden tulee kuulua 
Suomen ortodoksiseen kirkkoon. Vuosikokous 
valitsee puheenjohtajan ja muut jäsenet 
kolmivuotiskaudeksi. Muista jäsenistä on vuosittain 
kaksi erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita 
puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi enintään 
täydeksi kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin. Hallitus 
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

 
 
 
 
Hallituksen tehtävistä ja päätöksenteosta säädetään 
vuosikokouksen antamassa Pyhien Sergein ja 
Hermanin Veljeskunnan johtosäännössä. 
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10 § JOHTOSÄÄNTÖ 

Vuosikokouksen antamassa johtosäännössä 
määrätään veljeskunnan tarkemmasta 
organisaatiosta. Johtosäännössä tai hallituksen 
antamassa ohjesäännössä voidaan veljeskuntaan 
perustaa asiantuntijaelimiä ja toimintayksiköitä, 
jotka toimivat hallituksen alaisuudessa näiden 
sääntöjen, johtosäännön ja hallituksen antamien 
ohjesääntöjen tai määräysten mukaisesti. 

 

11 § OMAISUUDEN MYYMINEN, VAIHTAMINEN JA 
KIINNITTÄMINEN 

Yhdistyksen kokous päättää veljeskunnan kiinteän 
omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta, 
kiinnittämisestä ja panttauksesta. 

 

12 § NIMENKIRJOITTAMINEN 

Veljeskunnan nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä 
toiminnanjohtajan tai hallituksen siihen määräämän 
muun toimihenkilön kanssa. 

 

13 § TILIVUOSI JA TILINTARKASTUS 

Veljeskunnan tilikausi on 1. heinäkuuta – 30. 
kesäkuuta. Vuoden 2013 tilikausi päättyy 30.6.2014. 
Tilit on jätettävä tilintarkastajille vuosittain syyskuun 
loppuun mennessä. Heidän on annettava 
kertomuksensa hallitukselle lokakuun loppuun 
mennessä. 

 

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA VELJESKUNNAN 
PURKAMINEN 

Näiden sääntöjen muuttamista tai veljeskunnan 
purkamista koskeva hallituksen esitys käsitellään 
vuosikokouksessa. Esityksen on tullakseen 
hyväksytyksi saatava vuosikokouksessa vähintään 
kolmen neljäsosan kannatus annetuista äänistä. 

 

15 § Muutoin noudatetaan voimassaolevaa 
yhdistyslakia. 

 

Hyväksytty vuosikokouksessa 27.4.2013. 

 

 

10 § JOHTOSÄÄNTÖ 

Vuosikokouksen antamassa johtosäännössä 
määrätään veljeskunnan tarkemmasta 
organisaatiosta. Johtosäännössä tai hallituksen 
antamassa ohjesäännössä voidaan veljeskuntaan 
perustaa asiantuntijaelimiä ja toimintayksiköitä, 
jotka toimivat hallituksen alaisuudessa näiden 
sääntöjen, johtosäännön ja hallituksen antamien 
ohjesääntöjen tai määräysten mukaisesti. 

 

11 § OMAISUUDEN MYYMINEN, VAIHTAMINEN JA 
KIINNITTÄMINEN 

Yhdistyksen kokous päättää veljeskunnan kiinteän 
omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta, 
kiinnittämisestä ja panttauksesta. 

 

12 § NIMENKIRJOITTAMINEN 

Veljeskunnan nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä 
toiminnanjohtajan tai hallituksen siihen määräämän 
muun toimihenkilön kanssa. 

 

13 § TILIVUOSI JA TILINTARKASTUS 

Veljeskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Vuoden 
2020–2021 tilikausi päättyy 31.12.2021. Tilit on 
jätettävä tilintarkastajille vuosittain helmikuun 
loppuun mennessä. Heidän on annettava 
kertomuksensa hallitukselle maaliskuun loppuun 
mennessä. 

 

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA VELJESKUNNAN 
PURKAMINEN 

Näiden sääntöjen muuttamista tai veljeskunnan 
purkamista koskeva hallituksen esitys käsitellään 
vuosikokouksessa. Esityksen on tullakseen 
hyväksytyksi saatava vuosikokouksessa vähintään 
kolmen neljäsosan kannatus annetuista äänistä. 

 

15 § Muutoin noudatetaan voimassaolevaa 
yhdistyslakia. 

 

Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2020. 
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       LIITE 7 

PSHV:n johtosääntö 
 

VANHA JA UUSI JOHTOSÄÄNTÖ/Veljeskunnan hallituksen kokouksessaan 3.9.2020 hyväksymä ehdotus. 

VANHAT UUDET 
Lisäykset/muutokset lihavoituna ja kurssivoituna 

 

1 § Hallituksen tehtävät ja päätöksenteko 

Veljeskunnan hallitus 

- johtaa ja valvoo veljeskunnan toimintaa 

- vastaa veljeskunnan varainhoidosta ja taloudesta 

- ottaa ja erottaa veljeskunnan toiminnanjohtajan ja 

muut toimihenkilöt 

- antaa toiminnanjohtajan toimenkuvan ja 

määrittelee muiden työntekijöiden tehtävänkuvan. 

- myöntää työvapaat toiminnanjohtajalle ja 

palkkaamilleen toimihenkilöille 

- nimittää ja erottaa Aamun Koitto -lehden 

päätoimittajan 

- asettaa Aamun Koitto -lehden toimituskunnan 

- valmistelee vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 

- delegoi valmisteltavia tai päätösten 

täytäntöönpanoa edellyttäviä asioita työjaostolle 

- perustaa alaisuuteensa asiantuntijaelimiä ja 

toimintayksiköitä 

- hoitaa muut veljeskunnan säännöissä, tässä 

johtosäännössä tai muissa veljeskunnan toimintaa 

koskevissa määräyksissä mainitut tai muutoin 

hallituksen toimivaltaan kuuluvat asiat. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen 

estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 

Hallitus on kutsuttava koolle, milloin kaksi 

hallituksen jäsentä sitä ilmoittamaansa asiaa varten 

kirjallisesti pyytää.  

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on 

läsnä. 

 

Hallituksen päätökset tehdään esittelystä. 

Esittelijänä toimii toiminnanjohtaja, paitsi häntä 

koskevissa asioissa hallituksen puheenjohtajan 

erikseen määräämä toimi- tai luottamushenkilö. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 

ääni paitsi henkilövaalissa, jossa ratkaisee arpa. 

 

 

1 § Hallituksen tehtävät ja päätöksenteko 

Veljeskunnan hallitus 

- johtaa ja valvoo veljeskunnan toimintaa 

- vastaa veljeskunnan varainhoidosta ja taloudesta 

- ottaa ja erottaa veljeskunnan toiminnanjohtajan ja 

muut toimihenkilöt 

- antaa toiminnanjohtajan toimenkuvan ja 

määrittelee muiden työntekijöiden tehtävänkuvan. 

- myöntää työvapaat toiminnanjohtajalle ja 

palkkaamilleen toimihenkilöille 

- nimittää ja erottaa Aamun Koitto -lehden 

päätoimittajan 

- asettaa Aamun Koitto -lehden toimituskunnan 

- valmistelee vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 

- delegoi valmisteltavia tai päätösten 

täytäntöönpanoa edellyttäviä asioita työjaostolle 

-  voi perustaa alaisuuteensa asiantuntijaelimiä ja 

toimintayksiköitä 

- hoitaa muut veljeskunnan säännöissä, tässä 

johtosäännössä tai muissa veljeskunnan toimintaa 

koskevissa määräyksissä mainitut tai muutoin 

hallituksen toimivaltaan kuuluvat asiat. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen 

estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 

Hallitus on kutsuttava koolle, milloin kaksi 

hallituksen jäsentä sitä ilmoittamaansa asiaa varten 

kirjallisesti pyytää. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on 

läsnä. 

 

Hallituksen päätökset tehdään esittelystä. 

Esittelijänä toimii toiminnanjohtaja, paitsi häntä 

koskevissa asioissa hallituksen puheenjohtajan 

erikseen määräämä toimi- tai luottamushenkilö. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 

ääni paitsi henkilövaalissa, jossa ratkaisee arpa. 
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2 § Toiminnanjohtaja 

Toiminnanjohtajan ottaa ja erottaa veljeskunnan 

hallitus. 

Toiminnanjohtajan kelpoisuudesta, tehtävistä ja 

työsuhteesta määrätään hallituksen antamassa 

toiminnanjohtajan toimenkuvassa. 

 

3 § Jaostot 

Hallituksessa on työjaosto, johon kuuluvat 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 

toiminnanjohtaja. Hallitus 

delegoi työjaostolle valmisteltavia tai päätösten 

täytäntöönpanoa edellyttäviä asioita. 

 

4 § Aamun Koitto 

Veljeskunta julkaisee ortodoksista Aamun Koitto -

lehteä, joka on perustettu vuonna 1896. 

 

Aamun Koiton kehittämisestä vastaa toimituskunta, 

johon kuuluvat tarvittaessa hallituksen edustaja, 

päätoimittaja, toimitussihteeri, kaksi tiedottamisen 

ja journalistiikan asiantuntijaa sekä seurakuntien 

edustajia. Toimituskunnan asettaa hallitus. 

Toimituskunnan puheenjohtajana toimii 

päätoimittaja ja 

esittelijänä toimitussihteeri. Toimituskunnan 

toimikausi on kolme vuotta. 

 

 

5 § Rahastot 

Veljeskunnalla voi olla rahastoja, joiden säännöt 

antaa hallitus. 

 

6 § Talous 

Taloudenhoidosta ja sen vastuusuhteista hallitus voi 

antaa ohjesäännön, jota kutsutaan taloussäännöksi. 

 

7 § Johtosäännön muuttaminen 

Veljeskunnan vuosikokous voi hallituksen esityksestä 

muuttaa tätä johtosääntöä. 

 

 

Hyväksytty Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan 

vuosikokouksessa 27.4.2013. 
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Toiminnanjohtajan ottaa ja erottaa veljeskunnan 

hallitus. 

Toiminnanjohtajan kelpoisuudesta, tehtävistä ja 

työsuhteesta määrätään hallituksen antamassa 

toiminnanjohtajan toimenkuvassa. 

 

3 § Jaostot 

Hallituksessa on työjaosto, johon kuuluvat 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 

toiminnanjohtaja. Hallitus 

delegoi työjaostolle valmisteltavia tai päätösten 

täytäntöönpanoa edellyttäviä asioita. 

 

4 § Aamun Koitto 

Veljeskunta julkaisee ortodoksista Aamun Koitto -

lehteä, joka on perustettu vuonna 1896. 

 

Aamun Koiton kehittämisestä vastaa 

toimituskunta, johon kuuluvat tarvittaessa 

hallituksen edustaja, 

päätoimittaja, toimitussihteeri, kaksi tiedottamisen 

ja journalistiikan asiantuntijaa sekä seurakuntien 

edustajia. Toimituskunnan asettaa hallitus. 

Toimituskunnan puheenjohtajana toimii 

päätoimittaja ja 

esittelijänä toimitussihteeri. Toimituskunnan 

toimikausi on kolme vuotta. 

 

5 § Rahastot 

Veljeskunnalla voi olla rahastoja, joiden säännöt 

antaa hallitus. 

 

6 § Talous 

Taloudenhoidosta ja sen vastuusuhteista hallitus voi 

antaa ohjesäännön, jota kutsutaan taloussäännöksi. 

 

7 § Johtosäännön muuttaminen 

Veljeskunnan vuosikokous voi hallituksen 

esityksestä muuttaa tätä johtosääntöä. 

 

 

Hyväksytty Pyhien Sergein ja Hermanin 

Veljeskunnan vuosikokouksessa 28.11.2020. 

 

 


