
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VUOSIJUHLAT VALAMOSSA  
23.–25. lokakuuta 2015 

 

VUOSIKOKOUSAINEISTO 

 



Kiuruveden pyhän Nikolaoksen kirkon kattoa koristavat tähdet ja pääsiäiskaudella punaiset munat 

Esityslista 

1. Alkulauluna ”Taivaallinen Kuningas”, minkä jälkeen veljeskunnan hallituksen pu-

heenjohtaja, KS Joensuun piispa Arseni avaa kokouksen 

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

ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Säännöt (7 §): Veljeskunnan kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 

kymmenen päivää ennen kokousta veljeskunnan lehdessä julkaistavalla 

ilmoituksella. – Hallituksen kokouskutsu on julkaistu Aamun Koitto -

lehden numerossa 4/2015, ilmestymispäivä 15.9.2015.  

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

 Hallitus ehdottaa, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestyk-

seksi 

5. Päätetään lähetettävistä tervehdyksistä 

6. Todetaan läsnä olevat henkilöjäsenet ja oikeushenkilöiden edustajat 

7. Esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus 

8. Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 

9. Vahvistetaan tilinpäätös 

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle 

11. Hyväksytään seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä pää-

tetään jäsenmaksun suuruudesta. – Hallitus esittää, että jäsenmaksua ei 

muuteta. 

12.1 Valitaan veljeskunnan puheenjohtaja seuraavalle kolmivuotiskaudelle, Piispa 

Arseni on ilmoittanut olevansa edelleen käytettävissä. 

12.2 Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle kolmivuotiskaudelle erovuoroisten tilal-

le. – Isä Mikko Sidoroff on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä jatko-

kaudelle. Sen sijaan isä Reijo Marjomaa on edelleen käytettävissä. 

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

tulee olla vastaava pätevyys 

 Tilintarkastajaksi esitetään KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuul-

lisena tilintarkastajana toimii Eeva Hiltunen, KHT ja varatilintarkastajana 

Kaisa Tschokkinen, KHT. 

14. Muut asiat 

Jäsenaloitteita ei ole jätetty hallituksen valmisteltaviksi eikä hallitus esitä 

kokouksen päätettäviksi muita asioita. Kokouksen puheenjohtajan har-

kinnan mukaan osanottajille annetaan tilaisuus keskusteluun. 

15. Päätetään kokous – Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen 

Loppulauluna ”Totisesti on kohtuullista” sekä isä esipaimenen siunaus. 
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VELJESKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS  

1.7.2014–30.6.2015 

Yleistä  

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta on Suomen ortodoksisen kirkon ja sen seu-

rakuntien tukijärjestö, joka toimii kattavasti aikuisväestön piirissä. Tiistaiseurat, 

kirkkokuorot, ikonipiirit ja ortodoksiakerhot tarjoavat väylän kiinnittyä kirkon perin-

teeseen opiskelun, yhdessä tekemisen ja keskinäisen kanssakäymisen kautta. Vel-

jeskunnan tärkeä tehtävä on tukea alaosastojaan ja niiden esille tuomia ehdotuksia 

voimavarojensa puitteissa. 

Toiminta Suomen ortodoksisen kirkon tukijärjestönä pohjaa kirkon kanssa solmit-

tuun yhteistyösopimukseen. Yhteistyön tavoitteiden toteutumista ja rahoitusta tar-

kastellaan vuosittain. Veljeskunnan toiminnan painopistealueet määritellään kolmi-

vuotiskausittain. Vuoden 2013 kirkolliskokous hyväksyi painopistesuunnitelman 

vuosiksi 2014–2016. Sen mukaan järjestö edistää vapaaehtoista diakoniaa sekä ma-

daltaa kynnystä erikielisten ortodoksien osallistumiselle seurakuntien toimintaan. 

Sääntömuutoksen vuoksi tätä tilikautta edeltävä tilikausi oli 18 kuukauden mittai-

nen, 1.1.2013–30.6.2014. Päättynyt tilikausi oli vuoden mittainen eli 1.7.–30.6. Ver-

tailuissa tilikausien kesken on tämä seikka otettava huomioon. 

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta on perustettu vuonna 1885 ja ensimmäinen 

tiistaiseura on aloittanut toimintansa vuonna 1886. Veljeskunnan julkaisema aika-

kauslehti Aamun Koitto alkoi ilmestyä vuonna 1896. 

Järjestön hallinto 

Vuosikokous 

Veljeskunnan vuosikokous pidettiin Valamon luostarin kulttuurikeskuksen auditori-

ossa lauantaina 27.9.2014. Kokoukseen osallistui 74 veljeskunnan alaosastojen jä-

sentä. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heljä-Marja Surcel ja sihteerinä 

toimi veljeskunnan toiminnanjohtaja Sergius Colliander. 

Kokous vahvisti toimintakauden 1.12013–30.6.2014 tilinpäätöksen ja myönsi tilivel-

vollisille vastuuvapauden. Kokous hyväksyi myös tilikauden 1.7.2014–30.6.2015 

toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen esityksen tätä seuraavan toi-

mintakauden toiminnan päälinjoiksi.  

Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Seppo Salmi Jyväskylästä ja Marjatta Viirto 

Vihdistä. Seppo Salmi valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle ja Marjatta Viirron esityk-

sestä valittiin hänen tilalleen yksimielisesti seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Liisa 

Karlsson Vantaalta. 
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Veljeskunnan päiväjuhlasta Valamossa 28.9.2014 

Hallitus 

Hallituksen puheenjohtajana toimi KS Joensuun piispa Arseni, varapuheenjohtajana 

Seppo Salmi Jyväskylästä ja jäseninä Tuula Jokiranta Oulusta, Liisa Karlsson Vantaal-

ta, isä Reijo Marjomaa Kajaanista, kanttori Kari Päivinen Kouvolasta ja isä Mikko Si-

doroff Joensuusta. 

Tilikauden aikana hallitus on pitänyt kuusi kokousta, kaikki puhelinkokouksia. Li-

säksi hallitus on kokoontunut kahteen kaksipäiväiseen suunnittelutapaamiseen, 

syksyllä Lintulan luostarissa 21.–22.11.2014 ja keväällä Valamon luostarissa 12.–

13.6.2015. 

Työjaosto 

Hallituksen apuna on toiminut työjaosto, jonka jäseniä olivat puheenjohtaja piispa 

Arseni, varapuheenjohtaja Seppo Salmi ja toiminnanjohtaja Sergius Colliander. Jaos-

to on käynyt lukuisia sähköposti- ja puhelinneuvotteluja. 

Tilintarkastajat 

Vuosikokouksen valitsemana varsinaisena tilintarkastajana toimi Seppo Åkerlund, 

HTM, ja varatilintarkastajana Eeva Hiltunen, HTM, molemmat Joensuun Tilintarkastus 

Oy:stä. 

Henkilöstö ja ulkoistetut hallintotoiminnot 

Toiminnanjohtaja rovasti Sergius Colliander työskenteli veljeskunnan palveluksessa 

toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen nojalla. 

Aamun Koiton toimitussihteerinä toimi suoritepalkkapohjaisesti Mari Vainio. 

Veljeskunnan kirjanpito, palkanlaskenta, ostolaskujen kirjaus ja suoritus sekä viran-

omaisraportit hoiti hoitaa kirkon taloustoimisto. Taloustoimisto valmistelee myös 

järjestön tilinpäätösasiakirjat. Veljeskunnan myyntilaskutus, Aamun Koiton tilaaja-

palvelu, yhteydenpito lehden kirjapainoon ja jakeluyhtiö Itellaan hoidetaan Valamon 
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luostarilta ostettavina palveluina. Käytännössä asiat hoiti toimistosihteeri Kati Toiva-

nen. 

Veljeskunnan talous 

Tilikauden aikana on veljeskunnan talous ollut vakaa. Tilikauden ylijäämä on 

2.868,74 euroa. Tämä on kolmas peräkkäinen ylijäämäinen tilikausi (vuoden 2012 

ylijäämä oli +7.121,26 euroa ja tilikauden 1.1.2013–30.6.2014 ylijäämä oli 

+26.402,34). Järjestön edellisten vuosien varrelta kertynyt alijäämä on edelleen su-

pistunut ja on nyt –114.041,88 euroa. Veljeskunnan peruspääoma on 131.055,37 

euroa eikä sen saavuttaminen samanaikaisesti aktiivista toimintaa harjoittaen tule 

olemaan helppoa. 

Suurimmat tuloerät ovat Aamun Koiton tilaus- ja ilmoitustuotot 149.079,79 euroa 

(viisi numeroa) ja jäsenmaksutuotot 17.620,00 euroa. Kirkollishallituksen myöntämä 

vuotuinen avustus on 50.000,00 euroa. Vuoden 2014 kohdalla tästä maksettiin eril-

linen julkaisutuki 5.000,00 euroa, joten yleisavustuksen määräksi jää tälle tilikau-

delle 47.500,00 euroa. – Kulueristä merkittävimmät ovat henkilöstökulut –82.117,94 

euroa ja ulkopuoliset palvelut –68.257,66 euroa. 

Veljeskunnan jäsenet 

Järjestön sääntöjen mukaan jäseninä voivat olla yksityishenkilöt, veljeskuntaan kuu-

luvien rekisteröityjen yhdistysten jäsenet, joiden tulee olla myös veljeskunnan jäse-

niä, sekä muut oikeushenkilöt. Vuoden 2015 jäsenmaksuja on laskutettu 1795 hen-

kilöltä. Tiistaiseuroista on 67, kuoroista 17, ikonipiireistä 11 ja muista alaosastoista 

neljä ilmoittanut toiminnastaan. Tämän mukaan aktiivisia alaosastoja on 99. Ala-

osastoja on jokaisessa Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnassa. Alaosastojen 

toimintamuodot ja jäsenten lukumäärä vaihtelevat. Myönteistä on veljeskunnan jä-

senten aktiivisuus ja vilpitön toiminta kirkon ja lähimmäisten hyväksi. 

Hallitus on hyväksynyt jäseneksi Alavuden Karjalan Valistajien tiistaiseuran. Pieksä-

mäen, Puijonsarven ja Tampereen tiistaiseurojen toiminta on tilikauden aikana la-

kannut. Lappeenrannan ortodoksinen kuoro jatkaa seurakunnan kerhona. Ikonipii-

reistä Helsingin ortodoksisen seurakunnan alueella toimivat saavat opintotukensa 

suoraan Agricola-opintokeskuksesta. Näistä ikonipiireistä suurin osa ei ole enää 

veljeskunnan jäseniä. 

Alaosastot ovat käyttäneet vuonna 2014 Agricola-opintokeskuksen opintotilaisuuk-

siin myöntämää tukea 2 479 opintotunnille. Tukea saavia opintokerhoja oli puoles-

taan 4, oppitunteja 137. 
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Viestintä ja julkaisutoiminta 

Jäsenkirjeet 

Tilikauden aikana veljeskunta lähetti alaosastoilleen neljä jäsenkirjettä sekä sähköi-

sesti että paperiversiona. Kirjeissä informoitiin tulevista tapahtumista. Lisäksi olivat 

liitteinä muun muassa veljeskunnan huomionosoitusten kuvasto ja tarkennettu hin-

nasto. 

Nettisivut 

Nettisivuillaan pshv.fi veljeskunta tiedottaa tulevista tapahtumista. Etusivun uutiset 

antavat käsityksen siitä, missä kaikessa veljeskunta on mukana. Lisäksi nettisivut 

sisältävät tietoa järjestöstä ja alaosastoista. Nettisivuilta voi myös ladata opintoai-

neistoa ja niissä kerrotaan veljeskunnan julkaisuista. – Nettisivut on mahdollista 

käyttää erilaisilla laitteilla, toisin sanoen sekä tietokoneilla, tableteilla että älypuhe-

limilla.  

Esimerkki veljeskunnan nettisivupäivityksestä 

Nettisivujen graafinen ulkoasu on Miika Immosen käsialaa ja teknisestä ylläpidosta 

vastaa diakoni Juhana Sirén.  

Aamun Koitto 

Ortodoksista seurakunta- ja aikakauslehti Aamun Koittoa julkaistiin tilikauden aika-

na viisi 28-sivuista numeroa. Lehti leviää kaikkiin ortodoksikoteihin Karjalan hiippa-

kunnassa sekä Hämeenlinnan seurakunnassa.  

Aamun Koiton seurakuntaliitteen laajuus on Karjalan hiippakunnan kahdelle seura-

kuntaryhmälle, läntisille ja itäisille, 16 sivua kummallekin ryhmälle. Hämeenlinnan 

seurakunnan liite on nelisivuinen. Näille sivuille mahtuu seurakuntien paikallisia uu-

tisia, tietoja tulevista tapahtumista, jumalanpalvelusilmoitukset ja kuvia. 



PSHV vuosikokousaineisto 24.10.2015  7 

 

Aamun Koiton päätoimittajana on jat-

kanut veljeskunnan puheenjohtaja, KS 

Joensuun piispa Arseni ja toimitussih-

teerinä Mari Vainio. Lehden toimitus-

kuntaan kuuluivat koko tilikauden ajan 

piispa Arseni, toimittaja Risto Lind-

stedt, toimituspäällikkö Mauri Liukko-

nen sekä pastorit Tuomas Järvelin, 

Tuomas Kallonen, pappismunkki Jo-

hannes (Parviainen) ja pastori Bogdan 

Grosu. Toimituskunta piti kokouksia 

jokaisen numeron ilmestymisen jäl-

keen. Näissä kokouksissa tarkasteltiin 

ja arvioitiin ilmestynyttä numeroa sekä 

suunniteltiin seuraavan numeron sisäl-

töä. Lehden toimitusneuvostoon kuu-

luvat kaikkien seurakuntien edustajat 

sekä päätoimittaja ja toimitussihteeri. 

Vuoden 2014 marraskuussa kokoontu-

nut toimitusneuvosto ilmaisi, että lehti on löytänyt linjansa ja muotonsa. Toivottiin, 

että lehden sivukokoa suurennettaisiin A4-kokoon.  

Aamun Koitto -lehti toteutetaan veljeskunnan solmimien sopimusten nojalla. Sopi-

mukset on solmittu graafisesta toteutuksesta ASTE Helsinki Oy:n kanssa, paino- ja 

lajittelutyöstä Scanweb Oy:n kanssa ja jakelusta Itella Oyj:n kanssa. Valamon luosta-

rin kanssa on sopimus tilaajapalvelusta ja -laskutuksesta. Tämä toimintamalli toimii 

hyvin. 

Kuluvan vuoden kolmannen numeron painos oli 17 105 kappaletta. Muita kuin seu-

rakuntien tilaajia on tässä vaiheessa 1 007 kappaletta. Aamun Koitto ilmestyy myös 

netissä pdf-muotoisena muutamia päiviä painetun lehden jakelun jälkeen, katso 

aamunkoitto.fi. 

Pyhiinvaeltajan lauluja 

Veljeskunta julkaisi marraskuussa 2014 pidettyjen kirkkolaulupäivien yhteydessä 

ortodoksimaiden hengellisten laulujen perinnettä sisältävän kokoelman, johon kuu-

luu 96 laulua. Nämä käsittelevät Raamattua ja pyhää traditiota, luostareita ja kilvoi-

tusta, hengellistä elämää ja – laajimpana osiona – kirkkovuoden kiertoa.  
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Kokoelma on saatavana kahdessa muodossa: toinen on taskukokoinen yksiääninen 

nuotinnettu laulukirja, toinen taas neli- ja kolmiääninen nuottijulkaisu. Lauluja voi-

daan näin laulaa yhteislauluna kodeissa, seurakuntien kerhoissa, tiistaiseuroissa, 

perhe- ja kristinoppikoululeireillä ja tietysti myös pyhiinvaellusmatkoilla. Useampi-

ääninen julkaisu soveltuu kuoron tai lauluryhmän esityksiin. Näin vaikkapa kirkko-

kuoro voi laajentaa ohjelmistoaan, kun se laulaa jumalanpalvelusten ulkopuolella eri 

tilaisuuksissa. 

Pyhiinvaeltajan lauluja esitettiin kirkkolaulupäivien päiväjuhlassa Tampereella 16.11.2014. Oikealla toinen kirjan 

tekijöistä, Jaakko Olkinuora 

Lauluja ovat usean vuoden ajan koonneet kaksi suomalaista alan asiantuntijaa, teo-

logian tohtori Maria Takala-Roszczenko ja teologian tohtori ja musiikin maisteri 

Jaakko Olkinuora. Heidän ansiostaan lauluja on laajalta alueelta – muun muassa 

Georgiasta, Kyprokselta, Kreikasta, Serbiasta, Ukrainasta ja Venäjältä. 

Vanhojen, kansanlauluja tai kirkkomusiikkia muistuttavien sävelmien lisäksi koko-

elmassa on myös meidän aikamme lauluja, kuten pappismunkki Romanin (Matjušin) 

ja nunna Julianian (Denisova). Joitakin lauluja on myös mukautettu Suomen oloihin. 

Näin on Lintulan ja Valamon luostarille ja Petsamon pyhittäjämarttyyreille omistettu-

jen laulujen kohdalla.  

Veljeskunta iloitsee, kun näiden laulujen myötä avautuu lukuisia ikkunoita kristilli-

seen perinteeseen, jota Suomessa on tunnettu heikosti tai ei ollenkaan. – Suomen 

Kulttuurirahasto myönsi julkaisun tekemistä varten 3.000,00 euron suuruisen apu-

rahan. 
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Auttajan polku – ortodoksisen lähimmäisavun opas 

Keväällä 2015 ilmestyi veljeskunnan toimittama ja julkaisema opaskirjanen, jolla 

järjestö haluaa edistää vapaaehtoisten tekemää koti- ja laitoskäyntitoimintaa. Useis-

sa ortodoksisissa seurakunnissa toimii jo tällä hetkellä vapaaehtoisia auttajia, jotka 

käyvät yksinäisten ihmisten luona. Yksinäisyyttä on kodeissa ja palvelulaitoksissa. 

Usein kyse on ikäihmisistä tai toimintara-

joitteisista henkilöistä. Vuorovaikutuksen 

puute on todettu heikentävän ihmisten 

hyvinvointia ja altistavan erilaisille tervey-

dentilan häiriöille.  

Auttajan polku -oppaan nimen tarkoituk-

sena on osoittaa, että toinen toistaan seu-

raavat kohtaamiset lähimmäisten kanssa 

on liikettä, jossa tarvitaan tarkkaavaisuutta 

ja jossa ”maisemat” voivat olla hyvinkin 

vaihtelevia. Vuorovaikutus tapahtuu tie-

tyissä puitteissa autettavan ehdoilla, mutta 

tilanteet ovat aina uusia ja auttajalle kertyy 

yhä lisää kokemuksia. 

Auttajan polku -opas on B5-kokoinen 32-

sivuinen nidottu kirjanen. Teksti sisältää 

paljon asiaa tiiviissä mutta helposti omak-

suttavassa muodossa.  

Tapahtumat 

Kohtaaminen – vuosijuhlat Valamossa 26.–28.9.2014 

Veljeskunnan jäseniä saapui perjantai-iltana ja piispa Arseni järjestön puheenjohta-

jana toivotti väen tervetulleeksi iltapalan aikana. Harras ja juhlallinen hetki koettiin 

yhdessä myöhäisillasta, kun isä esipaimenen johdolla toimitettiin Kiitosakatistos 

yhteislauluna Sirpa Aution ohjauksessa. 

Lauantain aamupäivän luennot käsittelivät vapaaehtoista auttamista puhujina isä 

Reijo Marjomaa, Hannele Järvinen ja isä Sergius Colliander. Iltapäivällä Heljä-Marja 

Surcel kertoi, että suurin osa Pohjois-Suomen pyhäköistä on saanut ikoninsa Oulun-

seudun ikonimaalareiden toiminnan ansiosta. Ikonimaalaus on sitouttava harrastus 

ja monet taitajat ovat jääneet siihen koukkuun ja jatkaneet pyhien kuvien maalaa-

mista syvään vanhuuteen.  

Sunnuntain piispa Arsenin johdolla toimitetussa liturgiassa lauloi pyhiinvaeltajien 

kuoro eli veljeskunnan vuosijuhliin kokoontuneita eri puolilta maata olevia kirkko-

kuorolaisia. Kuoroa johti kauniiseen sointuun Sirpa Autio. – Vuosijuhlien päiväjuhlis-

sa kuultiin Valamon luostarin johtajan, arkkimandriitta Sergein tervehdyssanat. 

Luostariin hankittu uusi flyygeli soi täyteläisesti pianotaiteilija Kirsti Huttusen osaa-
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vissa käsissä. Tilaisuuden juontajana jouhevasti toiminut Ahti Pyörnilä totesikin, että 

hyvän musiikin kuuntelulla on tutkitusti terapeuttisia vaikutuksia. Juhlapuheessaan 

isä Mikko Sidoroff pohti lähimmäispalvelua äiti Teresan elämään peilaten. Pyyteetön 

työ hädänalaisten hyväksi ei voi korjata kaikkia puutteita. Äiti Teresan mielestä tär-

keintä on, että toiminta on rakkauden kyllästämä ja tapahtuu Jumalan nimissä, hä-

nen kunniakseen. 

18. ortodoksiset kirkkolaulupäivät Tampereella 

Pyhien Nikolaoksen ja Aleksanteri Nevskin kirkko oli sunnuntain liturgian aikana ääriään myötä täynnä innokkaasti 

laulavaa seurakuntaa. Lisätilana toimi Nikolainsali, jonne välittyi kirkosta kuva ja ääni. 

Tampereella pe–su 14.–16.11.2014 vietettiin 18. ortodoksiset kirkkolaulupäivät 

teemalla Laulava kirkko. Teema osoittautui osuvaksi: liki 400 laulajaa, kanttoria ja 

kuoronjohtajaa kirkkomme eri seurakunnista ja pyhäköistä huolehtivat siitä, että 

kuva kirkosta laulavana yhteisönä vahvistui. 

Tapahtuman suunnittelu käynnistyi jo syksyllä 2013. Laulupäivien suunnitteluun ja 

toteutukseen osallistuivat Ortodoksisten Kanttorien Liitosta Varvara Merras-

Häyrynen ja Riikka Patrikainen, Tampereen ortodoksisesta seurakunnasta kanttorit 

Heikki Hattunen ja Jenni Hakkarainen sekä hankkeen vetovastuullisena järjestäjänä 

veljeskunta ja sen toiminnanjohtaja Sergius Colliander. Tapahtuman talkoolaisten 

ohjaajana toimi Elina Pyöli.  

Jumalanpalvelukset, kuorokonsertit, sävelhartaus ja viisi toimintakanavaa muodosti-

vat runsaan ohjelmatarjonnan. Kirkollishallituksen ja järjestäjien taloudellinen tuki 

mahdollisti sen, että laulajapassin hinta oli varsin kohtuullinen (30 euroa). – On 

syystä korostaa, miten joustavasti ja hyvin yhteistyö sujui varsin vaativan tapahtu-

man aikaansaamiseksi. 
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Seurakuntatapahtumat ja vierailut 

Seurakuntatapahtumia järjestettiin yhdessä kunkin seurakunnan kanssa kuusi, kol-

me syys- ja kolme kevätkaudella. Tapahtumien otsikkona oli Kaikkien löytöretki 

kirkkoon ja veljeskunnan puolesta niihin osallistuivat puheenjohtaja, piispa Arseni ja 

toiminnanjohtaja Sergius Colliander. Lauantai-illan vigilian ja sunnuntain liturgian 

lisäksi oli ohjelmassa vuorovaikutteinen tutustuminen kirkkoon, sen sisustukseen, 

ikoneihin ja sakraaliesineistöön piispa Arsenin johdolla. Isä Sergius keskusteli sa-

maan aikaan seurakuntasalissa hengelliseen elämään liittyvistä kysymyksistä ja 

myös veljeskunnan toiminnasta. – Tapahtumia oli Iisalmessa 6.–7.9.2014, Hämeen-

linnassa 18.–19.10.2014, Rovaniemellä 29.–30.11.2014, Varkaudessa 14.–

15.2.2015, Porvoossa 11.–12.4.2015 ja Kiuruvedellä 25.–26.4.2015. 

Toimintavuoden aikana oli veljeskunnan useilla alaosastoilla aihetta juhlaan: Kuu-

samon tiistaiseura juhli 30-vuotista taivaltaan 25.10.2014. Liturgian toimitti piispa 

Arseni, joka myös jakoi veljeskunnan ansiomerkkejä seuran tukipilareina pitkään 

toimineille. Keskellä Suomea toimii jo kolmen vuosikymmenen ajan kolme tiistaiseu-

raa, Pyhäjärven, Haapaveden ja Kalajokilaakson tiistaiseurat. Tapaamiset, tempauk-

set ja talkoot luovat yhteyttä hajallaan asuvien ortodoksien kesken. Mukana toimin-

nassa ovat, kuten niin monessa muussakin veljeskunnan alaosastossa, muutkin kuin 

ortodoksit; useimmiten kyse on perheenjäsenistä ja ystävistä. – Sekä Lieksan että 

Turun tiistaiseurat viettivät tammikuussa 85-vuotisjuhliaan. Lieksassa veljeskunnan 

tervehdyksen toi 18.1.2015 puheenjohtaja piispa Arseni ja Turussa veljeskunnan 

onnittelut lausui hallituksen jäsen Liisa Karlsson.  

Kuopion ikonimaalauspiiri on toiminut 

50 vuotta ja yksi maamme vanhimmista 

ikonipiireistä. Juhlavuotta vietettiin luen-

tosarjan ja näyttelyn merkeissä. Näytte-

lyn avajaiset oli kirkon keskustalolla 

25.3.2015 ja veljeskunnan tervehdyksen 

esitti isä Sergius Colliander. 

Vapaaehtoistoiminta on ollut avainase-

massa Nummelan rukoushuoneen ra-

kennushankkeessa. Sunnuntaina 26.4. 

2015 Neitsyt Marian syntymän juhlalle 

pyhitetty rukoushuone vihittiin ortodok-

siseksi pyhäköksi. Vapaaehtoistoimintaa 

on koordinoinut Vihdin-Nummelan orto-

doksit ry, joka on veljeskunnan jäsenjär-

jestö. Yhdistys on perustettu vuonna 

1997 ja se on alusta saakka tavoitteelli-

sesti toiminut rukoushuonehankkeen edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Veljeskunnan 

tervehdyksen esitti hallituksen jäsen Liisa Karlsson. 
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Venäjänkielinen perheleiri Puroniemessä 

Venäjänkielinen perheleiri 6.–9.8.2014 oli osallistujien mieleen: kesäiset leikit ja 

uinti, sauna ja laulut iltanuotiolla sekä jatkuva hengellisen elementin läsnäolo muo-

dostivat unohtumattoman kokemuksen. Leiriin osallistui 36 aikuista ja lasta, suurin 

osa Kuopiosta, mutta myös esim. Järvenpäästä ja Nivalasta. – Leiri järjestettiin yh-

teistyössä Kuopion ortodoksisen seurakunnan kanssa. Veljeskunnan puolesta osal-

listuivat piispa Arseni ja isä Konstantin Strekachev. Leiri sai avustusta kirkollishalli-

tukselta. 

Pyhän Trifonin pyhiinvaellus 

Perinteiseen tapaan veljeskunta järjesti pyhiinvaellusmatkan Lappiin ja Norjan Nei-

deniin pe–ma 28.8.–1.9.2014. Matkaan osallistui runsaat neljäkymmentä henkeä 

sekä piispa Arseni ja Sergius Colliander. Linja-auto lähti Joensuusta ja lisää pyhiin-

vaeltajia nousi kyytiin Kuopiossa, Siilinjärvellä, Iisalmessa, Oulussa ja Rovaniemellä. 

Perjantaina Lapin seurakunnan puolesta isä Rauno Pietarinen otti matkalaisia vas-

taan Keväjärven tšasounalla, mistä matka jatkui Kuolan kolttien muistoristille Sar-

majärvellä ja edelleen Nellimiin. Kirkossa toimitetun iltapalveluksen jälkeen oli vuo-

rossa kyläjuhla Nellimin satamassa, johon kyläyhdistys oli äsken hankkinut hyvät 

telttakatokset.  

Vedenpyhitys Näätämöjoella 30.8.2014 

Lauantaina matkalaiset osallistuivat Sevettijärven koulun juhlaan ja ihastelivat oppi-

laiden hienosti valmistelemaa ohjelmaa. Iltapäivällä oli Norjan Neidenissä, pyhän 

Georgioksen kappelin luona, seuraavat jumalanpalvelukset: muistopalvelus eli pani-

hida, vedenpyhitys Näätämöjoella ja akatistos pyhittäjä Trifonille. Palvelukset toimit-

tivat piispa Arseni, arkkimandriitta Johannes (Johansen) Oslosta avustavan papiston 

kanssa. Sunnuntain liturgian johti Sevettijärven pyhän Trifonin kirkossa piispa Arse-

ni. Paluumatkalla tutustuttiin lisäksi Ivalon pyhän Nikolaoksen kirkkoon.  
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Vapaaehtoisen auttamisen koulutus- ja suunnittelupäivät Valamossa 17.–19.4.2015: puhumassa esipaimen Arseni, 

keskellä kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov ja Imatralta vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Pirjo Kemppainen. 

Kurssit ja opintomatkat 

Yhteistyökurssit Valamon opiston kanssa 

Kirkko ja perhe -kurssi järjestettiin ristin juhlan merkeissä 12.–14.9.2014 Ortodok-

sisten Nuorten Liiton, Valamon opiston ja veljeskunnan yhteistyönä. Isä Sergius pu-

hui rististä voiton merkkinä. 

Kultaisen iän leirin järjesti Valamon opisto 29.9.–1.10.2014. Isä Sergius esitelmöi 

skeemaigumeni Johanneksen ja Ina Collianderin ohjaussuhteesta. 

Ikonien värioppi ja sommittelu -kurssi oli yhteistyökurssi veljeskunnan ja Valamon 

opiston kesken. Kurssi oli viikon mittainen, 26.1.–1.2.2015. Sen opettajana toimi 

veljeskunnan puheenjohtaja, piispa Arseni. – Kurssi oli upea! Vaikka olen pitkään 

tehnyt ikonimaalauksen parissa työtä ja ohjannut opiskelijoita, tästä kurssista oli 

paljon opittavaa, kommentoi yksi opiskelijoista. 

Valamon opisto järjesti ikonimaalareille ikoniretriitin ma–su 23.2.–1.3.2015. 

Ikonimaalausta ohjasi Raija Kanninen ja retriittiohjaajana toimi isä Sergius. 

Ajalla 27.2.–1.3.2015 oli seurakuntalehtien avustajakurssi. Tällä kertaa oli ohjel-

massa sekä tekstin kirjoittamista että valokuvausta. Opettajina toimivat Aamun Koi-

ton toimitussihteeri Mari Vainio ja valokuvaaja Pentti Putkonen. 

Vapaaehtoisen auttamisen koulutus- ja suunnittelupäivät toteutuivat 17.–19.4.2015. 

Veljeskunta ja opisto olivat kutsuneet mukaan kaikkia asiasta kiinnostuneita. Ta-

pahtumaan osallistui 19 henkeä eri seurakunnista, useimmat diakoniatoimikuntien 

jäseniä tai muuten vapaaehtoisen auttamisen käytännön tekijöitä. – Lappeenrannan 

seurakunnasta osallistui Pirjo Kemppainen, joka kirkkoherra Timo Tynkkysen innos-

tamana on talkoohengessä toteuttanut vapaaehtoisten auttajien rinkiä Imatralle ja 

Lappeenrantaan. Hän kertoi, miten koulutusta on järjestetty, miten kotikäyntitoi-

mintaa käynnistetty ja miten ohjauksesta ja jatkokoulutuksesta on huolehdittu.  

Yhdistyksen rutiinien pyörittämisen helpottamiseksi tammikuulle 2015 suunniteltu 

kurssi jäi toteutumatta vähäisen kiinnostuksen vuoksi. 
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Toiminnanjohtaja Sergius Colliander on osallistunut luennoitsijana opiston Ortodok-

sisuus tutuksi venäjäksi -kursseille 18.–20.7.2014 ja 29.–31.5.2015. 

Muut kurssit ja opintomatkat 

Ikonin tie – Makedonia oli otsikkona piispa Arsenin johtamalla opinto- ja pyhiinvael-

lusmatkalla 3.–10.10.2014, joka oli tarkoitettu ikonimaalareille. Makedonia on kuu-

luisa vanhoista luostareistaan ja kirkoistaan, varhaisista freskoistaan ja upeista mai-

semistaan. 

Puheenjohtaja piispa Arseni piti Oulussa kultauskurssin 10.1. Puolen päivän kestoi-

selle kurssille osallistui 17 Oulunseudun ikonimaalarit ry:n jäsentä. Kurssilaiset sai-

vat harjoitustöiden avulla perustietoa vaatteiden sädevaalennuksissa käytetystä as-

sist-kultauksesta ja öljy- sekä kiiltokultauksesta.  

Yhdistykset ja kirkko -seminaari pidettiin venäjänkielellä Kulttuurikeskus Sofian ti-

loissa 31.1.2015. Ortodoksinen kirkko Suomessa ei olisi sitä, mitä se on ilman vuo-

rovaikutusta yhdistysten kanssa. Mitä järjestötyö on, mikä on sen historiallinen 

tausta ja mitä kehitysnäkymiä sillä on? Seminaarissa luennoi muiden ohella isä Ser-

gius Colliander, joka kertoi kirkon piirissä toimivista yhdistyksistä, mutta myös ylei-

semmin yhdistyslainsäädännöstä ja käytännön yhdistystoiminnasta Suomessa. 

Neuvotteluja ja suunnittelua 

Veljeskunnan lähimmät yhteistyötahot järjestön ulkopuolella ovat seurakuntien kirk-

koherrat ja muut toimihenkilöt, kirkon kirkkopalvelukoordinaattori sekä kirkon so-

pimuspohjaiset yhteistyöjärjestöt Ortodoksisten nuorten liitto, Filantropia ja Vala-

mon opisto. Toimintakautena pidettiin kaksi laajaa vapaaehtoista diakoniaa ja dia-

konian strategiaa koskevaa neuvottelukokousta, toinen Helsingissä 14.10.2014 ja 

toinen Joensuussa 17.6.2015.  

 

Veljeskunnan hallitus esittää parhaat kiitoksensa kaikille tilikauden aikana järjestön 

toimintaan osallistuneille ja toimintaa sanoin ja teoin tukeneille ja rohkaisseille ih-

misille! Veljeskunta tekee kirkon työtä, Jumala teitä jokaista palkitkoon ja elämän 

kapeikoissa lohduttakoon pyhien Sergein ja Hermanin esirukouksien turvin!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venäjänkielinen leiri  Puroniemessä 2014  
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Veljeskunnan toimintasuunnitelma 1.7.2015–30.6.2016 

 

Näköala 

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan toiminnan rungon muodostavat sen ala-

osastojen aktiviteetit. Veljeskunta ylläpitää voimavarojensa mukaista elävää vuoro-

vaikutusta alaosastoihinsa eli tiistaiseuroihin, kuoroihin, ikonipiireihin ja muihin 

alaosastoihin.  

Veljeskunnan toiminnan suuntaviivat käyvät ilmi järjestön painopistesuunnitelmasta 

vuosille 2014–2016, vrt. pshv.fi. Suunnitelma muodostaa pohjan Suomen ortodoksi-

sen kirkon kanssa voimassa olevalle kolmivuotiselle yhteistyösopimukselle. Tämän 

mukaisesti veljeskunta jatkaa määrätietoisesti vapaaehtoisen auttamistoiminnan 

edistämistä. Samoin järjestö on mukana kehittämässä toimintatapoja, joilla kynnys 

erikielisten ortodoksien astua mukaan suomalaiseen kirkkoyhteisöön voidaan ma-

daltaa. 

Tulevana vuonna tulee kuluneeksi 130 vuotta ensimmäisen tiistaiseuran perustami-

sesta Sortavalassa. Tiistaiseurat ovat tänä päivänä veljeskunnan runko. Toiminta-

vuoden aikana veljeskunta kiinnittää huomiota niihin monipuolisiin mahdollisuuk-

siin, joita tiistaiseura pienryhmänä voi avata seurakunnan toiminnan tavoitteiden 

tukemiseksi.  

Palvelut 

Kirkon työtä toimintaryhmissä 

Seurakuntien tukijärjestönä veljeskunta tukee tiistaiseurojen, kuorojen, ikonipiirien 

ja muiden järjestöjen toimintaa. Tuen muotoja ovat nykytilanteessa neuvonta ja oh-

jaus, kurssit, tapahtumat, pyhiinvaellukset ja opintomatkat. Veljeskunnan viestintä- 

ja julkaisutoiminnan tavoitteena on sekin innostaa ihmisiä yhteisöllisyyteen ja toinen 

toisensa auttamiseen. 

Neuvonta ja ohjaus 

Veljeskunnan toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet vierailevat alaosastoissa mah-

dollisuuksien mukaan. Vierailujen tarkoitus on vahvistaa toimintaa, rohkaista uusiin 

toimintamuotoihin ja kiinnittää huomiota toiminnan jatkuvuuteen. Toiminnanjohtaja 

on alaosastojen ja jäsenten tavoitettavissa kaikissa järjestöön liittyvissä asioissa. 
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Kurssit, seminaarit leirit ja opintopiirit  

Otsikolla Kirjoita koukuttavasti toteutetaan Valamossa kurssi seurakuntalehtien 

avustajille ajalla 19.–21.2.2016. Kurssilla paneudutaan objektiivisen tiedonvälityk-

sen ja omakohtaisen kokemuksen  tasapainottamiseen. 

Värikurssi ikonimaalareille pidetään Valamon opistossa 22.-28.2.2016. Kurssi on 

tarkoitettu viime vuoden värikurssin käyneille, mutta siihen voivat osallistua myös 

pitkään ikoneja maalanneet. Kurssilla perehdytään piispa Arsenin johdolla niukan 

väriskaalan käyttöön. 

Nettiympäristön ortodoksinen missio ja pastoraalinen huolenpito on otsikkona vel-

jeskunnan ja Valamon opiston yhteistyönä 13.–14.4.2016 pidettävälle seminaarille. 

Nettiläsnäolo, some, blogit ja muut ovat kirkon jäsenten arkitodellisuutta. Mitä voisi 

oppia kirkon sanoman ja kristillisten arvojen esillä pitämiseksi tässä ympäristössä? 

Mitä kokemuksia siitä on? Mitkä ovat ennakkoluulot? Mikä on yksityistä, mikä julkis-

ta? Mitä hyviä käytäntöjä olisi noudatettava? Muun muassa näihin kysymyksiin etsi-

tään vastauksia. 

Isä Sergius osallistuu edelleen luennoitsijana Valamossa pidettäviin Ortodoksisuus 

tutuksi venäjäksi -kursseihin. 

Toimintakauden aikana jatkuu veljeskunnan yhteistyö Agricola-opintokeskuksen 

kanssa.  Veljeskunnalla on 2000 oppitunnin kiintiö, mutta maan hallituksen myön-

tämien vapaan sivistystoiminnan määrärahojen supistaminen saattaa vaikuttaa tähän 

avustusmuotoon kielteisesti. 

Tapahtumat 

 

Isä Sergius puhumassa kohtaamispaikassa. Basaarissa Heljä Rahikkala ja Eila Rovio veljeskunnan esittelypöydällä 

Ortodoksiset kirkkopäivät Lappeenrannassa 28.–30.8. olivat veljeskunnan kannalta 

mahdollisuus tuoda esille toimintansa eri puolia. Isä Sergius piti vapaaehtoiseen 

auttamiseen liittyvän esitelmän. Veljeskunnalla oli myös oma pöytänsä muiden jär-

jestöjen kanssa basaarissa. 

Kaikkien löytöretki kirkkoon -seurakuntatapahtumia on tarkoitus pitää syksyllä 

2015 Mikkelissä la–su 12.–13.9., Kemissä la–su 26.–27.9. ja Porissa la–su 28.–29.11.  
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Veljeskunnan vuosijuhlat pidetään Valamossa pe–su 23.–25.10. teemalla Keidas. 

Veljeskunnan vuosikokous on lauantaina 24.10. Vuosijuhlia päättää sunnuntain päi-

väjuhla. 

Keväällä 2016 on tiistaiseuratoiminnan juhlavuoteen liittyen suunnitteilla tapahtu-

mat Vaasan, Haminan ja Joensuun seurakunnissa.  

Pyhiinvaellukset ja opintomatkat 

Pyhän Georgioksen kappeli Neidenissä täyttää vuonna 2015 jo 450 vuotta, joten pe-

rinteinen Trifonin pyhiinvaellus saa juhlavan luonteen. Matka tehdään to–ma 20.–

24.8.2015. Matka vie Kuopiosta Iisalmen ja Oulun kautta Rovaniemelle sekä Ivaloon 

ja Nellimiin. Sevettijärvellä on koulun juhla ja Norjan Neidenin pyhän Georgioksen 

kappelilla palvelukset yhdessä norjalaisten ja Kuolan niemimaan pyhiinvaeltajien 

kanssa. Sunnuntain liturgia toimitetaan Sevettijärven kirkossa. Lounaan jälkeen al-

kaa paluumatka. 

Ikonin tie -matka suuntautuu tänä vuonna Pohjois-Kreikkaan ajalla 3.–12.10. Mat-

kan asiantuntijana on veljeskunnan puheenjohtaja piispa Arseni. Matka on ensisijai-

sesti tarkoitettu ikonimaalareille ja ikonitaiteesta kiinnostuneille.  

  

Viestintä- ja julkaisutoiminta 

Jäsenkirjeet 

Veljeskunnan alaosastoilleen lähettämien jäsenkirjeiden tarkoituksena on tiedottaa 

järjestön toiminnasta. Jäsenkirjeet antavat ehdotuksia uusista toimintamalleista ja 

muistuttaa vanhoista ja hyviksi koetuista. Jäsenkirjeet jaetaan sekä sähköpostiliittei-

nä että paperiversioina kirjeitse. Tilikauden aikana ilmestyy neljä jäsenkirjettä. 

Veljeskunnan nettiviestintä 

Nettisivujen kautta ilmoitetaan tulevista tapahtumista ja uutisoidaan veljeskunnan 

toiminnasta kuvin ja sanoin. Nettisivut sisältävät kattavan aineiston järjestöstä, jota 

tilikauden aikana yhä laajennetaan. Opintomateriaali-osiota kasvatetaan kahdeksalla 

Rukous-aiheisella opintoaineistolla. Hiljan uusittujen nettisivujen sisältöä voi selailla 

tietokoneella, tabletilla tai puhelimella. 

Veljeskunnalla on myös oma Facebook-sivustonsa, joka päivitetään ja joka viittaa 

varsinaisen nettisivuston sisältöön. 

Aamun Koitto 

Ortodoksista seurakunta- ja aikakauslehti Aamun Koittoa julkaistaan tilikauden ai-

kana viisi numeroa, kaksi syksyllä ja kolme keväällä.  

Lehden toteutusmalli on toiminut hyvin. Siitä pidetään edelleen kiinni, jollei toimin-

taympäristössä tapahdu äkillisiä muutoksia.  
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Lehden sisältöä kehitetään hyvää journalistista otetta yhä parantaen ja samalla tilaa-

jilta saatavan palautteen suuntaan. 

Aamun Koitto on ladattavissa netistä osoitteesta aamunkoitto.fi muutamia päiviä 

lehden ilmestymisen jälkeen. 

Aamun Koiton julkaiseminen on veljeskunnan taloudellisesti merkittävin toiminta-

haara. 

Ohjeita Raamatun lukijalle 

Raamatun lukemiseen opastava isä Thomas Hopkon laatima kirjanen julkaistiin 

suomeksi vuonna 1979. Veljeskunta julkaisee kevään 2016 aikana uuden painoksen, 

jonka tekstiasua tarkistetaan ja ulkoasua ajanmukaistetaan. Näin tulee jälleen ole-

maan saatavilla ortodoksinen opas Raamatun tutkisteluun pienryhmissä tai yksityi-

sesti. 

Esitteet ja pienjulkaisut 

Toimintakauden aikana on ilmestynyt veljeskunnan yleisesite ja Aamun Koiton tila-

usesite. Päättyneellä toimintakaudella toteuttamatta jääneitä pienjulkaisuja, kuten 

esitteet Vastasyntyneen vanhemmille ja Kuoleman kohdatessa suomeksi, venäjäksi 

ja muilla kielillä, julkaistaan resurssien mukaan. 
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Järjestön hallinto 

Vuosikokous, hallitus ja työjaosto 

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan hallinto noudattaa yhdistyslakia, yhdistyk-

sen sääntöjä ja johtosääntöä. Vuosikokous kokoontuu hallituksen kutsusta syys-

marraskuun aikana hallituksen määräämässä paikassa.  

Hallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti puhelinkokouksia. Kokouksia pidetään 

tarpeen mukaan. Hallitus kokoontuu syksyllä ja keväällä kaksipäiväisiin suunnittelu-

kokouksiin.  

Työjaosto, johon kuuluvat ainakin hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

sekä veljeskunnan toiminnanjohtaja, toimii hallituksen asioita valmistelevana elime-

nä sekä hallituksen erikseen antamin rajatuin valtuuksin. 

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 il-

moitusmyynnin.  

Veljeskunnan talous 

Kahden edellisen tilikauden aikana muotoutuneen taloudenpidon mallia jatketaan 

alkaneella tilikaudella. Tavoitteena on, että järjestön kokonaistulos olisi maltillisen 

ylijäämäinen. Samalla toiminnan tasoa ylläpidetään ja kehitetään mahdollisimman 

tarkoituksenmukaiseksi. 

Suomen ortodoksisen kirkon kanssa solmittu kolmivuotinen sopimus 2014–2016 

sekä jäsenmaksut antavat toiminnan taloudelle selkärangan. Hallitus aloittaa neu-

vottelut kirkkopalvelujen kanssa seuraavan kolmivuotisen sopimuksen solmimiseksi. 

Hallitus hakee määrätietoisesti hankerahoitusta kyseistä hankeaihetta tukevilta ra-

hoittajatahoilta. 
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Tulo- ja menoarvio 1.7.2015-30.6.2016 

 

 

 

 
Tot.300615 

BUDJ15-
16 

   Myyntituotot 26357 7000 

Kurssi- ja leirituotot 14985 15000 

   Tilaus- ja ilmoitustuotot 151119 150000 

Avustukset 14592 5000 

Muut tuotot 1807 0 

TUOTOT 208860 177000 

Henkilöstökulut 82118 85000 

Poistot 96 
 Materiaalit ja palvelut 93458 85000 

   Toimitilakulut 5860 5900 

Kone- ja kalustokulut 2642 2500 

Matkakulut 5716 5800 

Edustus- ja markkinointikulut 1515 1500 

Hallintokulut 55848 55000 

Muut kulut 25457 3000 

Muut toimintakulut 102 150 

KULUT 272812 243850 

VARSINAINEN TOIMINTA -63952 -66850 

VARAINHANKINTA 18728 20500 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 592 500 

Yleisavustukset 47500 50000 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2868 4150 

 



 


