
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VUOSIJUHLAT JYVÄSKYLÄSSÄ  
14.–16. lokakuuta 2016 

 

VUOSIKOKOUSAINEISTO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4/2016, ilmestymispäivä 19.9.2016.  

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. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle kolmivuotiskaudelle erovuoroisten tilal-

le. – Kari Päivinen on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä jatkokaudel-

le. Sen sijaan isä Tuula Jokiranta 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  

1.7.2015–30.6.2016 

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. 

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 ja talous 

Vuosikokous 

Veljeskunnan vuosikokous pidettiin Valamon luostarin kulttuurikeskuksen auditori-

ossa lauantaina 24.10.2015. Kokouksessa oli läsnä 31 yhdistyksen jäsentä ja valta-

kirjalla yksi oikeushenkilöjäsenen edustaja. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valit-

tiin Pekka Jylänki ja sihteerinä toimi veljeskunnan toiminnanjohtaja Sergius Collian-

der. 

Kokous vahvisti toimintakauden 1.7.2014–30.6.2015 tilinpäätöksen ja myönsi tili-

velvollisille vastuuvapauden. Kokous hyväksyi myös tilikauden 1.7.2015–30.6.2016 

toimintasuunnitelman ja talousarvion.  

Erovuorossa ollut veljeskunnan hallituksen puheenjohtaja piispa Arseni valittiin yk-

simielisesti jatkamaan tehtävässään uudella kolmivuotiskaudella. Veljeskunnan hal-

lituksen erovuoroisista jäsenistä oli isä Mikko Sidoroff ilmoittanut, ettei hän ole käy-

tettävissä jatkokaudelle. Hänen tilalleen valittiin isä Marko Mäkinen Joensuusta. Toi-

sen hallituksen erovuorossa olleen jäsenen, isä Reijo Marjomaan, kokous valitsi yk-

simielisesti jatkamaan hallituksen jäsenenä. 
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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, isä Marko Mäkinen Joensuusta ja kanttori Kari Päi-

vinen Kouvolasta. 

Suunnittelukokous 

Lintulassa touko-

kuussa: vas. i. 

Marko Mäkinen, 

Tuula Jokiranta, 

piispa Arseni, 

igumenia Mikaela, 

i. Sergius Collian-

der, Liisa Karlsson 

ja Kari Päivinen. 

Kuvasta puuttuvat 

i. Reijo Marjomaa 

ja Seppo Salmi 

 

Tilikauden aikana hallitus on pitänyt neljä kokousta, kaikki puhelinkokouksia. Lisäk-

si hallitus on kokoontunut kahteen kaksipäiväiseen suunnittelutapaamiseen tammi-

kuussa ja toukokuussa Lintulan luostarissa. 

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 

Vuosikokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuul-

lisena tilintarkastajana toimii Eeva Hiltunen KHT ja varatilintarkastajana Kaisa 

Tschokkinen, KHT. 

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 kirkon taloustoimisto. Taloustoimisto valmisteli myös järjestön 

tilinpäätösasiakirjat. Veljeskunnan myyntilaskutus, Aamun Koiton tilaajapalvelu, yh-

teydenpito lehden kirjapainoon ja jakeluyhtiö Postiin hoidettiin Valamon luostarilta 

ostettavina palveluina. Käytännössä asiat hoiti toimistosihteeri Kati Toivanen. 
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Veljeskunnan talous 

Tilikauden aikana on veljeskunnan talous ollut vakaa. Tilikauden ylijäämä on 

+3340,03 euroa. Tilikauden tulos on siis positiivinen. Järjestön edellisten vuosien 

varrelta kertynyt alijäämä on hiukan pienentynyt ja on nyt -107.833,11 euroa. Vel-

jeskunnan peruspääoma on 131.055,37 euroa. Sen saavuttaminen samanaikaisesti 

aktiivista toimintaa harjoittaen on vaikeaa. 

Suurimmat tuloerät ovat Aamun Koiton tilaus- ja ilmoitustuotot 146.236,07 euroa 

(viisi numeroa) ja jäsenmaksutuotot 18.550,00 euroa. Kirkollishallituksen myöntämä 

vuotuinen avustus on 50.000,00 euroa. – Kulueristä merkittävimmät ovat henkilös-

tökulut –77.758,86 euroa ja ulkopuoliset palvelut –68.547,08 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 2016 jäsenmaksun on ajallaan suorittanut 

1855 henkeä. Tiistaiseuroista on 65, kuoroista 15, ikonipiireistä 10 ja muista ala-

osastoista neljä ilmoittanut toiminnastaan. Tämän mukaan aktiivisia alaosastoja on 

94. Alaosastojen toimintamuodot ja jäsenten lukumäärä vaihtelevat hyvin paljon. 

Myönteistä on veljeskunnan jäsenten aktiivisuus ja vilpitön toiminta kirkon ja lä-

himmäisten hyväksi. 

Ikonipiireistä Helsingin ortodoksisen seurakunnan alueella toimivat saavat opintotu-

kensa Agricola-opintokeskuksesta Helsingin ortodoksisen seurakunnan kautta. Vel-

jeskunnan jäsenyyttä haluavat pääkaupunkiseudun ikonimaalarit kuuluvat Tikkurilan 

ikonimaalareihin. 

Alaosastot ovat käyttäneet vuonna 2015 Agricola-opintokeskuksen opintotilaisuuk-

siin myöntämää tukea 2 000 opintotunnille. Tukituntien määrää on valtion leikkaus-

ten vuoksi vähennetty eikä opintokeskus enää hoida työnantajamaksujen tilityksiä. 

Opintokerhot eivät ole enää valtion tuen piirissä. 

Viestintä ja julkaisutoiminta 

Jäsenkirjeet 

Tilikauden aikana veljeskunta lähetti alaosastoilleen neljä jäsenkirjettä sekä sähköi-

sesti että paperiversiona. Kirjeissä informoitiin tulevista tapahtumista. Lisäksi olivat 

liitteinä rukousta koskevan kahdeksanosaisen opintokokonaisuuden viisi ensim-

mäistä osaa. Sekä jäsenkirjeet että opintomateriaalit ovat noudettavissa veljeskun-

nan nettisivuilta pshv.fi. 

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-
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neistoa. Sivuilla kerrotaan veljeskunnan julkaisuista ja niitä voi myös tilata netin 

kautta. – Nettisivuja on mahdollista käyttää tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla.  

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. 

Aamun Koiton päätoimittajana on jatkanut veljeskunnan puheenjohtaja, KS Joensuun 

piispa Arseni ja toimitussihteerinä Mari Vainio. Lehden toimituskuntaan kuuluivat 

piispa Arseni, toimittajat Risto Lindstedt ja Mauri Liukkonen sekä pastorit Tuomas 

Järvelin, Tuomas Kallonen, pappismunkki Johannes (Parviainen) ja pastori Marko Mä-

kinen. Toimituskunta piti kokouksia jokaisen numeron ilmestymisen jälkeen. Näissä 

kokouksissa tarkasteltiin ja arvioitiin ilmestynyttä lehteä sekä suunniteltiin seuraa-

van numeron sisältöä. Lehden toimitusneuvostoon kuuluvat kaikkien tilaajaseura-

kuntien edustajat sekä päätoimittaja ja toimitussihteeri. Toimitusneuvostossa esi-

tettyjen toiveiden mukaisesti on vuoden 2016 alusta lehden sivukokoa muutettu 

isommaksi, A4-kokoon. 

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

mukset on solmittu graafisesta toteutuksesta ASTE Helsinki Oy:n kanssa. Paino- ja 

lajittelutyöstä vastannut Scanweb Oy hakeutui maaliskuussa 2016 konkurssiin, min-
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kä jälkeen nämä toiminnot ovat siirtynet PunaMusta Oy:lle. Jakelusta huolehtii Posti 

Oy. Valamon luostarin kanssa on sopimus tilaajapalvelusta ja -laskutuksesta. Tämä 

toimintamalli on osoittautunut hyvin toimivaksi. 

Kuluvan vuoden kolmannen numeron painos oli 17 050 kappaletta. Muita kuin seu-

rakuntien tilaajia on tässä vaiheessa liki tuhat kappaletta. Aamun Koitto ilmestyy 

myös netissä näköislehtenä muutamia päiviä painetun lehden jakelun jälkeen, katso 

aamunkoitto.fi. 

Kuulkaamme – ohjeita Raamatun lukijalle 

Kuulkaamme! – Tämä kehotus edeltää Raamatun lukemista kirkon jumalanpalveluk-

sissa. Se ilmaisee, että nyt seuraa palveluksen vaihe, johon on hyvä erityisesti kes-

kittyä. Pyhä Raamattu on uskomme peruspilareita ja sen itsenäisen tutkimisen tulisi 

kuulua ortodoksin arkeen. Isä Thomas Hopkon laatima opaskirjanen johdattaa tu-

tustumaan Raamattuun ja antaa viittauksia raamatunkohtiin, jotka koskevat tavallis-

ta elämää. 

Ohjeita Raamatun lukijalle ilmestyi suomeksi 

Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvoston 

kustantamana vuonna 1979. Maaliskuussa 

2016 ilmestynyt toinen painos on kieliasultaan 

nykyaikaistettu ja mukautettu käytössä olevaan 

raamatunsuomennokseen (1992). Kirjan julkai-

sijana on Pyhien Sergein ja Hermanin Veljes-

kunta. Jo toukokuussa oli ensimmäinen tuhan-

nen kappaleen painos loppunut ja veljeskunta 

tilasi tuhat kappaletta lisää. 

Kirkon antama taloudellinen tuki mahdollisti 

sen, että osa painoksesta voitiin jakaa seura-

kunnille maksutta. Myyntihinta on sekin hyvin 

edullinen. Näin tulee huomioon otetuksi isä Thomas Hopkon oikeudenhaltijoiden 

toive siitä, ettei kirjasella tavoiteltaisi taloudellista voittoa. 

Vuonna 2014 ja 2015 ilmestyneet Pyhiinvaeltajan lauluja -nuottikirjat ja Auttajan 

polku -opaskirja olivat toimintavuoden päättyessä vielä saatavilla. 

Ortodoksisten kirkkopäivien alla valmistui kaksi esitettä, toinen valottaa veljeskun-

nan toimintaa, toinen kertoo Aamun Koitosta ja sisältää tilauslomakkeen. 

Tapahtumat 

Ortodoksiset kirkkopäivät Lappeenrannassa 28.–30.8.2015 

Kirkkopäivien tapahtumat keskittyivät Lappeenrannan vanhan linnoituksen alueelle. 

Täällä sijaitsee myös ortodoksinen Pokrovan kirkko, joka on Suomen vanhin orto-

doksinen pyhäkkö. Tällä alueella oli myös Basaari, jossa kirkon piirissä tai sen tun-

tumassa toimivat järjestöt, luostarit ja yhteisöt esittäytyivät. Veljeskunta jakoi uuni-
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tuoretta esitettään, jossa kerrotaan järjestön tämän päivän toiminnasta. Lisäksi jaet-

tiin kesäkuun Aamun Koittoa ja Aamun Koitto -esitettä. Myynnissä olivat Auttajan 

polku, Pyhiinvaeltajan lauluja ja Uskon luotsi. Veljeskunnan pöydän luona pysähty-

neet saivat myös pyhän Trifon Petsamolaisen kortti-ikonin. 

PSHV:n pöydän luona päivystivät isä Sergiuksen lisäksi diakoni Aleksi Saveljeff, Tuu-

la ja Jukka Jokiranta, Heljä Rahikkala ja Eila Rovio sekä Leena ja Esko Lahtinen Tik-

kurilan, Oulun ja Kempeleen tiistaiseuroista. 

Kirkkopäivien ohjelmaan kuuluivat myös ”kohtaamispaikat”. Nämä olivat esitelmä- ja 

keskustelutilaisuuksia, joista osa pidettiin kirkossa, osa kesäteatterissa. Ensimmäi-

nen kohtaamispaikka oli otsikoitu Auttajan polku, käytännön eväitä lähimmäisen 

kohtaamiseen ja puhujana oli isä Sergius Colliander. 

Isä Sergius korosti veljeskunnan toiminnan jatkumoa lähimmäispalvelun tukijana. 

Kirkkaimpana esimerkkinä järjestön historiassa on ollut se keskinäisen avun moni-

naisuus, joka tapahtui tiistaiseurojen piirissä siirtoväen keskuudessa. – Tämän päi-

vän lähimmäisapua tarvitaan yksinäisyyden lievittämiseksi. Maassamme on muutto-

liike jatkunut jo yli puoli vuosisataa ja monet perhe- ja sukulaisuussiteet ovat kat-

kenneet. Ei-toivottu yksinäisyys on merkittävä tekijä, joka jatkuessaan vähentää 

toimintakykyä ja elämänmyönteistä asennetta. Vapaaehtoisena diakoniana tehtävä 

koti- ja laitoskäyntitoimintaa tukemaan on veljeskunta julkaissut opaskirjasen, jon-

ka tarkoituksena on esitellä hyväksi koettuja tapoja toteuttaa tätä toimintaa käytän-

nössä. 

Kirkkopäivien työ-

pajojen joukossa 

oli kaksi Pyhiinva-

eltajan laulujen 

yhteislaulutilai-

suutta kesäteatte-

rissa. Pyhiinvaelta-

jan lauluja -ko-

koelman ovat suo-

mentaen ja sovit-

taen laatineet 

Jaakko Olkinuora ja Maria Takala-Roszczenko, he myös johtivat yhteislaulua. Yhdes-

sä laulaen tutustuttiin hengellisiin lauluihin georgialaisen, slaavilaisen ja kreikkalai-

sen perinteen puitteissa.  

Keidas – vuosijuhlat Valamossa 23.–25.10.2015 

”Kristus on läsnä apua tarvitsevassa ihmisessä ja tavanomainen arvojärjestys mur-

tuu. Kristitty on palvelija ja kristillisyys palvelua.” Näin totesi piispa Arseni veljes-

kunnan päiväjuhlassa Valamossa sunnuntaina 25.10. Järjestön vuosijuhlat kokosi 

järjestön jäseniä viikonvaihteeksi luostariin jumalanpalveluksiin, alustuksiin, vuosi-

kokoukseen ja juhlaan. 
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Alustukset käsittelivät auttamistoiminnan kokemuksia ja eri toimintamuotojen käy-

tännön järjestelyä. Seppo Salmi valotti, miksi yksinäisen luona käyminen tuntuu 

mielekkäältä. Hän kertoi myös sekä myönteisistä kokemuksista että tapauksesta, 

jossa auttaja oli pitänyt vaihtaa. 

Isä Marko Mäkinen antoi vinkkejä matalan kynnyksen toiminnan hyvistä käytännöis-

tä ja mahdollisista kompastuskivistä. Matalan kynnyksen toimintaa voi olla hyvin 

monimuotoista: se voi keskittyä kaikille avoinna olevaan tilaan, mutta voi myös olla 

säännöllisesti toistuva avoin tapahtuma, joka on suunnattu esimerkiksi tietylle ikä-

ryhmälle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää sekä osallistujien että vetäjien turvalli-

suuteen. 

Isä Sergius Colliander kertoi, mitä tulisi huomioida, kun kyytipalvelua järjestetään. 

Hän korosti, että kyydin tarvitsijaa tulisi kuunnella tarkoin heti ensimmäisestä yh-

teydenotosta alkaen. Avustamisen tulisi tapahtua kyytiä tarvitsevan ehdoilla. Avus-

tajana toimivan olisi hyvä tarkoin tutustua reittiin ennakkoon ja selvittää, mitkä 

vaihtoehdot ovat turvallisimpia. Alustus sisälsi myös kyytitiimin luonnostelman työ-

nimellä Rafael-toiminta. 

Vuonna 2016 on tullut kuluneeksi 130 vuotta ensimmäisen tiistaiseuran perustami-

sesta Sortavalassa. Veljeskunta on määrittänyt vuoden teemaksi ”Tiistaiseura – mah-

dollisuuksien keidas”. Monipuolisen tiistaiseuratoiminnan esimerkkinä on Porin seu-

dun tiistaiseura. Riitta Salonen kertoi elävästi ja lämmöllä porilaisten toimintakima-

rasta. Seuran jäseniä ja lähipiiriä elähdyttää ilo oman paikkakunnan kirkosta ja sen 

yhteydessä olevien tilojen antamista moninaisista vaihtoehdoista. Vapaaehtoisin 

voimin järjestyvät piirit ja talkoot, kirkon avoinna pito ja esittelyt, jopa popup-

ravintolakin! 

 

 

 

 

 

 

Päiväjuhlan juhlapu-

heen piti piispa Arseni: 

”Rakkaus on arjen pie-

niä tekoja”. 

 

Veljeskunnan vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Jylänki Vihannista. 

Kokous tutustui tilinpäätökseen ja vahvisti sen. Tulos oli lievästi voitollinen. Samoin 

hyväksyttiin seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Vuosikokouksessa valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle hallituksen puheenjohtaja, 

piispa Arseni. Hallituksen kahdesta erovuoroisesta jäsenestä jatkaa isä Reijo Marjo-

maa Kajaanista. Isä Mikko Sidoroffin pyydettyä vapautusta valittiin hänen tilalleen isä 
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Marko Mäkinen Joensuusta. Hallituksessa jatkavat Tuula Jokiranta Oulusta, Kari Päi-

vinen Kouvolasta, Liisa Karlsson Vantaalta ja Seppo Salmi Jyväskylästä. 

Seurakuntatapahtumat ja vierailut 

Seurakuntatapahtumia järjestettiin yhdessä kunkin seurakunnan kanssa kuusi, kol-

me syys- ja kolme kevätkaudella. Syksyn tapahtumien otsikkona oli Kaikkien löytö-

retki kirkkoon, kun taas keväällä kokoonnuttiin tiistaiseurateeman ympärille. Veljes-

kunnan puolesta tapahtumiin osallistuivat puheenjohtaja, piispa Arseni ja toimin-

nanjohtaja Sergius Colliander. Löytöretki-tapahtumissa oli lauantai-illan vigilian ja 

sunnuntain liturgian lisäksi ohjelmassa vuorovaikutteinen tutustuminen kirkkoon, 

sen sisustukseen, ikoneihin ja sakraaliesineistöön piispa Arsenin johdolla. Isä Sergi-

us keskusteli samaan aikaan seurakuntasalissa hengelliseen elämään liittyvistä ky-

symyksistä ja myös veljeskunnan toiminnasta. Näitä tapahtumia oli Mikkelissä 12.–

13.9.2015, Kemissä 26.–27.9.2015 ja Porissa 28.–29.11.2015. 

”Tiistaiseura – mahdollisuuksien keidas” -teeman ympärille rakentuivat kevään kol-

me seurakuntatapahtumaa. Viikonvaihteen jumalanpalvelusten lisäksi näissä ko-

koonnuttiin lauantai-iltana teen äärellä keskustelemaan. Sunnuntain lounaan jälkeen 

piispa Arseni alusti tiistaiseuratoiminnasta, sen kehityksestä ja nykytilanteesta. Ti-

laisuus jatkui ryhmätöiden merkeissä ja niiden raportoinnilla. Tapahtumia oli Kok-

kolassa 23.–24.1.2016, Joensuussa 12.–13.3.2016 ja Haminassa 16.–17.4.2016. 

Toimintavuoden aikana oli useilla alaosastoilla aihetta juhlaan ja veljeskunta pyrki 

olemaan näissä läsnä. Lisäksi toiminnanjohtajaa kutsuttiin vierailemaan tiistaiseu-

railtoihin. 

Ilomantsin Elian päivän praasniekassa 20.7.2015 isä Sergiusta oli kutsuttu juhlapu-

hujaksi. Hän puhui lähimmäisyydestä, vapaaehtoisuudesta ja diakoniasta. ”Vapaaeh-

toisuus tarkoittaa, että olemme valmiita vastikkeetta tekemään jotakin, mikä on 

mielekästä ja hyvää”, isä Sergius totesi. 

Lieksan tiistaiseura oli 8.9.2015 järjestänyt juhlahetken Jumalanäidin syntymän juh-

laan liittyen. Vierailemaan oli kutsuttu isä Sergius Colliander, joka kahvin lomassa 

kertoi veljeskunnasta, sen tämän päivän tilasta ja tavoitteista. Hän tähdensi sitä, että 

veljeskunta 130-vuotisen historiansa aikana aina on löytänyt oman roolinsa kullois-

tenkin kirkon ja jäsentensä elämän tukijana.  

Kempeleen tiistaiseura vietti Oulussa 4.10.2015 juhlapäivää: 30 vuotta seura on 

toiminut aktiivisesti Kempeleen ja ympäröivän seudun ortodoksien ja heidän per-

heenjäsentensä yhdyssiteenä. Juhlapuheessaan veljeskunnan toiminnanjohtaja alle-

viivasi, miten tärkeää on suhtautua tietoisena syvälliseen sisältöön, joka liittyy sa-

nontoihin ”ortodoksisuus on elämää” ja ”liturgia liturgian jälkeen”.  

Kotkan tiistaiseuran illassa isä Sergius vieraili 3.11.2016. Pyynnöstä hän puhui Kar-

jalan valistajista, muun muassa seuraavaa: – Kuinka on niin, että luostarien pyhät 

ovat meille maailmassa eläville läheisen tuntuisia? Eikö heidän elämäntapansa poik-

kea niin paljon maallisesta, etteivät he voi toimia meille esikuvina? – Kuljemme kaik-
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ki samaa tietä: olemme kaikki Kristuksen seuraajia. Työ ja rukous tulisi olla meille 

jokaiselle luonnollisia arjen elementtejä. Luostareissa on kautta aikojen otettu vas-

taan ihmisiä ja kuunneltu, mitä heillä on sydämellään. Luostarikansa on kantanut ja 

kantaa yhä jatkuvasti esirukouksia maailmassa eläneiden ja elävien puolesta. Vuo-

rostaan pyhiinvaeltajat auttavat luostarien töissä ja tukevat aineellisesti kykyjensä 

mukaan. 

Tikkurilan tiistaiseura vietti 20-vuotisjuhlaansa joulupaaston alkaessa 15.11. Runsas 

kirkkokansa täytti kirkon, jossa laulu ja yhteinen rukous siivittivät juhlamieleen. Päi-

vän evankeliumijakso sisälsi rakkauden käskyn ja vertauksen laupiaasta samarialai-

sesta. – Myös itsensä rakastaminen on tehtävänämme: tulee tunnistaa itsessään Ju-

malan antamat lahjat ja pyrittävä niitä käyttämään Jumalan rakkauden opastamana, 

oli isä Sergiuksen viesti opetuspuheessaan. Kirkkoherra Markku Salminen mainitsi, 

että alueen pappi, isä Mikael Sundkvist, oli hänelle todennut tiistaiseuran olevan hä-

nen paras apunsa työssään. 

Keskustelu kävi Suonenjoella tiistaiseuraillan päättymiseen asti vilkkaana: kysymyk-

set, mietteet ja kommentit seurasivat toinen toistaan. Tammikuun 27. oli tiistaiseura 

järjestänyt tilaisuuden, jonka teemana oli ”Ortodoksina tässä ajassa”. Illan alustajak-

si oli kutsuttu isä Sergius Colliander. – Meille Kristuksen seuraajille on annettu sel-

keäksi tehtäväksi olla arvostavan ja myötätuntoisen asenteen kantajia. Oman esi-

merkkimme kautta voimme kaikkein tehokkaim-

min olla uskollisia tälle tehtävälle, hän muun 

ohessa totesi.  

Pielaveden tiistaiseura kokoontui 18.2. pohti-

maan tiistaiseuratoiminnan tulevaisuuden näky-

miä. Keskustelun alustajaksi oli kutsuttu veljes-

kunnan toiminnanjohtaja. –  Veljeskunnan ja tiis-

taiseurojen ensisijaisena tehtävänä on olla seura-

kuntatoiminnan tukena. Toisin sanoen seuran 

tulisi olla aktiivisena seurakuntatyön apuna. Itse-

ohjautuvana ryhmänä tiistaiseura ei kuormita 

seurakunnan henkilöresursseja. On mukavaa, jos 

pappi tai kanttori käy vierailulla. Mutta yhtä ar-

vokkaat ovat seuran tapaamiset ilman seurakun-

nan työntekijöitä. 

Toiminnanjohtaja vieraili Savonlinnan tiistaiseu-

ran illassa 23.2.2016. – Korkea ikä tai aktiivisen jäsenten vähälukuisuus ei sinänsä 

saisi tuntua lannistavalta. Yhdessä tekeminen onnistuu aina, pienelläkin porukalla ja 

sovitettuna jokaisen taitoihin ja voimiin, isä Sergius korosti. 

Hämeenlinnan tiistaiseuran 65-vuotisjuhlaa vietettiin Tuomaan sunnuntaina 

3.4.2016. Juhlatilaisuus pidettiin liturgian jälkeen seurakuntakodilla. Isä Sergius 

Colliander mainitsi tervehdyspuheessaan muun muassa, että tiistaiseura parhaim-
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millaan on kuin seurakunnan valmiusjoukot: aina valmiina tarjoamaan tukeaan seu-

rakunnan toiminnalle tavalla, joka kulloinkin on ajankohtaista. 

Varkauden Kristuksen taivaaseen astumisen kirkon temppelinjuhlan yhteydessä 

5.5.2016 vietettiin myös Tiistaiseuran juhlaa. Varkauden Tiistaiseura on jo Karjalan 

Pitkärannan vuosista saakka tunnettu nimellä Virike. Virike oli Veljeskunnan ensim-

mäisiä alaosastoja sen jälkeen, kun järjestön uudet säännöt astuivat voimaan vuon-

na 1924. Jo Pitkärannan vuosina seuran toiminta oli niin merkittävää, että arkkipiis-

pa Herman katsoi aiheelliseksi muistaa seuraa piispallisella kiitoskirjeellä. – Terveh-

dyssanoissaan juhlivan Virike-seuran jäsenille isä Sergius kiitti osoitetusta aktiivi-

suudesta ja vapaaehtoisina uurastamisesta seurakunnan hyväksi. Hän lisäksi korosti, 

miten tärkeää on, että seura säilyisi avoimena yhteisönä, johon jokainen voi tuntea 

itsensä tervetulleeksi ja jokaisen taitoja ja osaamista otetaan mukaan tukemaan ja 

kehittämään seuran toimintaa. 

Venäjänkieliset perheleirit 

Toimintavuoden aikana veljeskunta järjesti kaksi venäjänkielistä perheleiriä. Toinen 

oli Pyhäjärvellä 13.–15.8.2015 ja toinen Nivalassa 10.–12.6.2016. Edellisen leirin 

yhteydessä oli noussut esille, että tarkoituksenmukaisempi ajankohta olisi kesä-

kuussa, kun perheet eivät ole vielä hajaantuneet lomia viettämään eivätkä koulut ole 

alkaneet. 

Pyhäjärven leiri pidettiin Verkkoranta-kievarissa ja tilat ja järjestelyt toimivat hyvin. 

Näinä päivinä Verkkoranta oli kokonaan leirin käytössä. Lapsille oli askartelua, jonka 

tuloksena syntyi kirkkoaiheisia mukavia piirustuksia. Samaan aikaan oli aikuisilla 

keskustelutilaisuuksia isä Sergiuksen ja myös metropoliitta Elian kanssa. Metropo-

liitta oli mukana Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen vigiliassa, joka toimitettiin 

ulkosalla keskellä moni-ilmeistä luontoa. Leirin päätösliturgia toimitettiin Pyhäjär-

ven profeetta Elian tšasounassa. Paikallisten vapaaehtoisten panos leirin onnistumi-

seksi oli merkittävä. Erityiset kiitokset Irina Trifonovalle, Olena Mihailovalle, Marja-

Leena Maksimaiselle ja Verkkorannan isäntäparille! 

Nivalan leirin majoitus ja ateriat oli paikallisessa ammattiopistossa. Lauantai-

iltapäivä ja ilta vietettiin Karvoskylässä kylärannassa, ehtoopalvelus ja katumuksen 

sakramentti olivat Kristuksen kirkastumisen kirkossa. Leiripappina toimi Sergius 

Colliander. 

Tunnelmallisia hetkiä jäi mieleen Nivalan kotiseutumuseosta, Katvalan talosta. Siellä 

vietettiin perjantaina lämminhenkinen teeilta keskustellen kirkollisista aiheista avo-

takan loimutessa ja samovaarin sihistessä. Samassa tilassa toimitettiin sunnuntaina 

liturgia piispa Arsenin johdolla. – Leirin järjestelyt hoidettiin paikallisin voimin; eri-

tyiset kiitokset Jarmo Pylkkäselle, Irina ja Gennadi Trifonoville ja Olena Mihailovalle! 
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Pyhän Trifonin pyhiinvaellus 

Perinteinen Trifonin pyhiinvaellus tehtiin nyt viikkoa totuttua aikaisemmin, 20.–24.8. 

Näin voitiin ottaa huomioon Lappeenrannassa 28.–30.8.2015 pidettävät ortodoksi-

set kirkkopäivät. 

Kymmeniä vuosia on ihmisiä kerääntynyt Neidenin pyhän Georgioksen kappelin 

luokse elokuun lopulla. Täällä on kolttien vanha kesäkylä ja kalmisto. Ensimmäiseen 

”nykyaikaiseen” kokoontumiseen osallistui vuonna 1965 lähinnä paikallisia asukkai-

ta, mutta vähitellen on alueen hengellinen vetovoima ulottunut yhä laajemmalle. 

Vuonna 2015 vietettiin pyhän Georgioksen kappelin 450-vuotisjuhlaa. Veljeskunnan 

matkaan osallistui noin 40 henkeä.  

Mukana oli myös 

kaukaisia vieraita, 

korkeasti pyhitetty 

Ruandan ja Burun-

din piispa, metro-

poliitta Innocentios 

ja isä Evangelos 

Thiani, jonka teh-

tävänä on opettaa 

tulevia pappeja ja 

opettajia Nairobin 

seminaarissa Keniassa. KP Oulun metropoliitta Elia osallistui tähän pyhiinvaellukseen 

ensimmäistä kertaa hiippakunnan piispan ominaisuudessa. 

Lauantaina iltapäivällä matkalaiset saapuivat Norjan Neideniin. Täällä toimitettiin 

ensin muistopalvelus, panihida, paikassa, jonne muutama vuosi sitten oli uudelleen 

kätketty multiin noin sata vuotta aikaisemmin tutkimuskäyttöön otetun lähes sadan 

kolttavainajan maalliset jäänteet. 

Ristisaatossa siirryttiin pyhittämään Näätämöjoen vesiä. Pyhän Georgioksen kappelin 

äärellä toimitettiin akatistos pyhittäjä Trifonille. Tämä hurskas ja pyhä mies vaikut-

taa yhä esirukouksillaan tukien paikallisia asukkaita ja ulottaen suojeluksensa koko 

Suomen kirkon ylle. 

Neideniin on Norjan valtion kustannuksella rakennettu Itäsaamen museo eli Koltta-

museo. Museon käyttöönottoa on erilaisten rakennus- ja taloteknisten epäonnisten 

sattumusten seurauksena jouduttu siirtämään jo useita vuosia. Nyt museon väki 

kuitenkin kutsui kahvitilaisuuteen museon tiloihin, johon myös oli koottu valokuva-

näyttely. 

Neidenissä oli mukana paikallisten asukkaiden ja norjalaisten pyhiinvaeltajien ja 

matkailijoiden lisäksi suomalaisten ja venäläisten pyhiinvaeltajaryhmiä. Väkeä oli 

hyvin runsaasti, 450-vuotismerkkipaalu oli innostanut ihmisiä liikkeelle. 
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Kurssit ja opintomatkat 

Yhteistyökurssit Valamon opiston kanssa 

Vuorovaikutteisella kirjoitus- ja valokuvauskurssilla vaihdettiin kokemuksia ja poh-

dittiin seurakuntalehden teossa esille tulevia kysymyksiä. Kurssin tavoitteena oli in-

nostaa ja rohkaista sukeltamaan erilaisiin tilanteisiin kirjoittajan ja kuvaajan silmin. 

Kirjoittamiseen kannusti Aamun Koiton toimitussihteeri Mari Vainio, kuvausta opetti 

pastori Tuomas Kallonen. 

– Seurakunnan elämän esille tuominen on tärkeä palvelutehtävä, muistuttaa isä 

Tuomas Kallonen. – Parhaimmillaan se voi syventää suhdetta seurakunnan elämään, 

saada katsomaan meille tuttua rikkautta uusin silmin: miten voisin tekstin ja kuvan 

keinoin tehdä tätä tunnetuksi muille, välittää tästä jonkin kipinän, joka ehkä tuo 

jonkun ihmisen kirkkoon. Usein katsomme, mutta emme näe, kuuntelemme, mutta 

jäämme kuulematta. Seurakunnassa kaikki toiminnat ovat kertomisen arvoisia. Ne 

kertovat yhdessä eletyistä hetkistä, jaetusta rukouksesta. 

Värikurssi ikonimaalareille pidettiin 22.–28.2.2016. Piispa Arsenin ohjauksessa pa-

neuduttiin niukan väriskaalan käyttöön ikonien maalauksessa. Viikon aikana muo-

toutui pohjustetulle laudalle joko Jumalanäidin Vladimirilainen ikoni tai Ilosanoman 

eli Marian ilmestyksen ikoni. Taustaksi ja syventämiseksi piispa Arseni piti luennon 

kummastakin maalattavasta aiheesta. Osallistujat kiittivät selkeätä ja asiantuntevaa 

ohjausta ja hyvää yhteishenkeä.  

Kirkko somessa – ortodoksinen missio ja pastoraalinen huolenpito nettiympäristössä 

oli otsikkona seminaarille, joka pidettiin 13.–14.4.2016. – Netissä ja somessa kirkko 

puhuu omalla äänellään ja välittää samaa evankeliumia kuin muutoinkin. Netti kes-

keisenä tietolähteenä ja yhteysväylänä ihmisten kesken ei ole ohimenevä ilmiö. Itse 

asiassa olemme keskellä prosessia, jolla on yhtä laajalle ulottuvat seuraukset kuin 

aikanaan kirjapainotekniikan keksiminen. Mutta muutoksen tahti on verrattoman 

paljon nopeampi! – Alustajina olivat isät Sergius Colliander, Lars Ahlbäck, Tuukka 

Rantanen ja Juhana Sirén sekä luterilaisen kirkon viestintäasiantuntija  Hannu Maja-

mäki. 

Toiminnanjohtaja Sergius Colliander osallistui luennoitsijana opiston Ortodoksisuus 

tutuksi venäjäksi -kurssille 15–17.1.2016. 

Luennot ja opintomatkat 

Ikonimaalareiden neljäs Ikonin tie -matka suuntautui 3.–12.10.2015 Pohjois-

Kreikkaan tutustumaan Véroian, Kastorián ja Thessalonikin tärkeimpiin varhaiskris-

tillisiin ja bysanttilaisiin muistomerkkeihin. Kolmikymmenhenkinen ryhmä vaelsi 

piispa Arsenin johdolla lumoavissa maisemissa ja ainutlaatuisissa kohteissa.  

Veljeskunnan puheenjohtaja piispa Arseni piti 17.10. Lohjalla luennon Jumalanäidin 

valamolaisesta ikonista. Esityksessään hän kertoi niin ikonin maalanneesta Aleksej 

Konstantinovista, joka myöhemmin tunnettiin pappismunkki Alipina, kuin myös iko-
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niin liittyvistä ihmeistä sekä Valamon suhteesta keisarin hoviin. Runsaslukuinen 

kuulijajoukko sai luennon päätyttyä tehdä vielä kysymyksiä. Tilaisuus järjestettiin 

veljeskunnan alaosaston, Länsi-Uudenmaan Ortodoksien kutsusta. 

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.  

Toimintakauden aikana on pantu alulle tavoitteellinen verkostomuotoinen yhteistyö 

Filantropia ry:n, Ortodoksisten Nuorten Liitto ry:n, Valamon opiston, Ortodoksisen 

seminaarin ja Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan kesken. Kahdessa kokoon-

tumisessa on haarukoitu yhteistyön muotoja ja konkreettisia tavoitteita. Perusaja-

tuksena on, että yhdessä olemme enemmän ja että vilkas yhteydenpito estää pääl-

lekkäisiä toimintoja. Kokoukset pidettiin Helsingissä 19.1. ja Valamossa 15.–16.5.  

 

 

Veljeskunnan hallitus kiittää kaikkia tilikauden aikana järjestön toimintaan osallistu-

neita ja tavoitteita sanoin ja teoin tukeneita ja rohkaisseita! Veljeskunta tekee kirkon 

työtä pyhien Sergein ja Hermanin rukouksien tukemana. Heidän esirukouksensa va-

laiskoot teidän jokaisen tienne! 

 

 

 

Vuoden 2016 monikulttuurisen perheleirin liturgia toimitettiin Nivalan kotiseutumuseo Katvalassa 

valppaiden ponomarien avustuksella. Kuva Irina Trifonova  
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Veljeskunnan toimintasuunnitelma 1.7.2016–30.6.2017 

 

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, 

, vrt. pshv.fi. Suunnitelma muodostaa pohjan  yhteistyösopimukselle Suomen orto-

doksisen kirkon kanssa. Voimassa oleva sopimus päättyy vuoden 2016 lopussa ja 

seuraavan kolmivuotiskauden sopimus on tarkoitus solmia vuosille 2017–2019. Vel-

jeskunta jatkaa määrätietoisesti vapaaehtoisen auttamistoiminnan edistämistä yh-

dessä seurakuntien, Ortodoksisten Nuorten Liiton ja Filantropia ry:n kanssa. Samoin 

järjestö on mukana kehittämässä toimintatapoja, joilla kynnys erikielisten ortodok-

sien astua mukaan suomalaiseen kirkkoyhteisöön voidaan madaltaa. 

Tiistaiseurat ovat veljeskunnan runko. Toimintavuoden aikana veljeskunta jatkaa 

huomion kiinnittämistä niihin monipuolisiin mahdollisuuksiin, joita tiistaiseura itse-

ohjautuvana pienryhmänä voi avata seurakunnan toiminnan tavoitteiden tukemisek-

si.  

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 innostaa ihmisiä yhteisöllisyyteen ja toinen toi-

sensa 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  

Ortodoksiset diakoniapäivät järjestetään yhdessä Valamon opiston kanssa 16.–18.9. 

Valtakunnalliset diakoniatyön koulutus- ja neuvottelupäivät on tarkoitettu kaikille 

diakonian piirissä toimiville, kuten vapaaehtoistyöntekijöille ja diakoniatoimikuntien 

jäsenille. Autettavia on yhä enemmän: toisaalta kasvaa Suomeen kotoutettavien ih-

misten määrä ja toisaalta maamme taloudellinen tilanne heijastuu yhä useamman 

ihmisen arkeen. 

Veljeskunnan ikonimaalareille järjestetään lyhytkursseja Porvoossa, Savonlinnassa, 

Hyvinkäällä ja Tapiolassa. Opettajana toimii piispa Arseni. 

Monikulttuurinen kirkko -tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Valamon opiston ja 

Filantropia ry:n kanssa 17.–19.3.2017.  

Seurakuntalehtien avustajille järjestetään kurssi yhteistyössä Valamon opiston kans-

sa. Tavoitteena on hioa lehtien nykyisten avustajien taitoja ja innostaa uusia ihmisiä 

kirjoittamaan ja kuvaamaan.  

Veljeskunta yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa suunnittelee venäjänkielisen 

perheleirin järjestämistä alkukesästä Kaakkois-Suomeen. 

Toimintakauden aikana jatkuu veljeskunnan yhteistyö Agricola-opintokeskuksen 

kanssa.  Veljeskunnalla on 2000 oppitunnin kiintiö. Maan hallituksen myöntämien 

vapaan sivistystoiminnan määrärahojen supistaminen saattaa vaikuttaa tähän avus-

tusmuotoon. 

Tapahtumat 

Tiistaiseura – mahdollisuuksien keidas -seurakuntatapahtumia on tarkoitus pitää 

syksyllä 2016 Raumalla la–su 24.–25.9., Rovaniemellä la–su 8.–9.10. ja Rautalam-

milla la–su 5.–6.11..  

Veljeskunnan vuosijuhlat vietetään Jyväskylässä pe–su 14.–16.10., jolloin juhliste-

taan sitä, että on kulunut 130 vuotta ensimmäisen tiistaiseuran perustamisesta. Vel-

jeskunnan vuosikokous on lauantaina 15.10. Vuosijuhlia päättää sunnuntain päivä-

juhla. 

Keväällä 2017 jatkuvat tiistaiseuratoimintaan liittyvät seurakuntatapahtumat Järven-

päässä 11.–12.2, Nurmeksessa 22.–23.4. ja Kajaanissa 29.–30.4.  

Pyhiinvaellukset ja opintomatkat 

Perinteinen Trifonin pyhiinvaellus tehdään to–ma 25.–29.8.2016. Matka vie Kuopi-

osta Iisalmen, Kajaanin ja Oulun kautta Rovaniemelle sekä Ivaloon ja Nellimiin. Se-

vettijärvellä on koulun juhla ja Norjan Neidenin pyhän Georgioksen kappelilla palve-

lukset yhdessä norjalaisten ja Kuolan niemimaan pyhiinvaeltajien kanssa. Sunnun-

tain liturgia toimitetaan Sevettijärven kirkossa. Lounaan jälkeen alkaa paluumatka. 

Ikonin tie -matka johdattaa tänä syksynä tutustumaan Sisilian tärkeimpiin kristilli-

siin muistomerkkeihin ja kulttuurikohteisiin. Matkan asiantuntijana on veljeskunnan 
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puheenjohtaja piispa Arseni. Matka on ensisijaisesti tarkoitettu ikonimaalareille ja 

ikonitaiteesta kiinnostuneille ja se toteutetaan ajalla 29.9.–6.10. 

  

Viestintä- ja julkaisutoiminta 

Jäsenkirjeet 

Veljeskunnan alaosastoilleen lähettämien jäsenkirjeiden tarkoituksena on tiedottaa 

järjestön toiminnasta. Jäsenkirjeet antavat ehdotuksia uusista toimintamalleista ja 

muistuttavat vanhoista ja hyviksi koetuista. Jäsenkirjeet jaetaan sekä sähköpostiliit-

teinä 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 uusilla ai-

neistoilla. Nettisivujen sisältöä voi selailla tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. 

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.  

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. 

Ortodoksinen usko ja elämännäkemys 

Pienestä koostaan huolimatta tämä kirjanen antaa tiiviin, kattavan ja yhä ajankohtai-

sen kuvauksen ortodoksisuudesta. Otsikoita ovat Jumalan ilmoitus, Kirkko, Pelas-

tuksen tie, Kultti, Mysteeriot ja Valtakunta. Tekstin on kirjoittanut kirjailija ja teolo-

gian kunniatohtori Tito Colliander, joka on myös hyväksynyt kaikki täsmennykset 

vuonna 1982 julkaistuun suomenkieliseen painokseen. Tekstiä on varovasti nykyai-

kaistettu ja raamatunviittausten sananmuodot saatettu nyt käytössä olevan raama-

tunsuomennoksen (1992) mukaisiksi. Veljeskunta julkaisee myös pienemmän pai-
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noksen ruotsiksi, Ortodox tro och livssyn. Kuvituksena käytetään Ina Collianderin 

puupiirroksia. 

Esitteet ja pienjulkaisut 

Toimintakauden aikana on ilmestynyt tiistaiseuraesite ja tiistaiseurajuliste. Pienjul-

kaisuja kirkon toimituksista eri kielillä pyritään toteuttamaan joko omana painotuot-

teena tai yhteistyössä jonkin muun kirkon piirissä vaikuttavan toimijan kanssa. 

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 

Edellisten tilikausien aikana muotoutuneen taloudenpidon mallia jatketaan alkaneel-

la tilikaudella. Tavoitteena on, että järjestön kokonaistulos olisi maltillisen ylijää-

mäinen. Samalla toiminnan tasoa ylläpidetään ja kehitetään mahdollisimman tarkoi-

tuksenmukaiseksi. 

Suomen ortodoksisen kirkon kanssa solmittu sopimus  sekä jäsenmaksut antavat 

toiminnan taloudelle selkärangan. Hallitus on esittänyt kirkollishallitukselle luon-

noksen sopimukseksi vuosille 2017–2019. Lisäksi hallitus hakee määrätietoisesti 

hankerahoitusta kyseistä hankeaihetta tukevilta rahoittajatahoilta. 
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Tulo- ja menoarvio 1.7.2016-30.6.2017 

 

 

 

 

Tot.300616 BUDJ16-17 

   Myyntituotot 5798 7000 

Kurssi- ja leirituotot 15160 15000 

Tilaus- ja ilmoitustuotot 146236 147000 

Avustukset 7521 5000 

Muut tuotot 21 0 

TUOTOT 174736 174000 

   Henkilöstökulut 77759 79000 

Poistot 72 

 Materiaalit ja palvelut 90729 91000 

Toimitilakulut 4904 4910 

Kone- ja kalustokulut 2133 2000 

Matkakulut 7345 7000 

Edustus- ja markkinointikulut 4128 3000 

Hallintokulut 51123 51000 

Muut kulut 3463 6000 

Muut toimintakulut 127 150 

KULUT 241783 244060 

VARSINAINEN TOIMINTA -67048 -70060 

VARAINHANKINTA 19934 20000 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 454 400 

Yleisavustukset 50000 50000 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3340 340 

 

Pyhän Georgioksen kappelin juhla 2015 



 


