
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VUOSIJUHLAT VALAMOSSA 
13.–15. lokakuuta 2017 

 

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 kymme-

nen päivää ennen kokousta veljeskunnan lehdessä julkaistavalla ilmoituksella. 

– Hallituksen kokouskutsu on julkaistu Aamun Koitto -lehden numerossa 

4/2017, ilmestymispäivä 4.9.2017.  

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

 Hallitus ehdottaa, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi 

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 muu-

teta. 

12. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle kolmivuotiskaudelle erovuoroisten tilal-

le. – Sekä Liisa Karlsson että Seppo Salmi ovat ilmoittaneet olevansa 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 päävastuullisena 

tilintarkastajana toimii Emma Nikkonen, HT ja varatilintarkastajana Kaisa 

Tschokkinen, KHT. 

14. Muut asiat 

Jäsenaloitteita ei ole jätetty hallituksen valmisteltaviksi eikä hallitus esitä koko-

uksen päätettäviksi muita asioita. Kokouksen puheenjohtajan harkinnan mu-

kaan 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  

1.7.2016–30.6.2017 

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, vapaaehtoistoiminnan ja keskinäisen kanssakäymisen kautta. 

Veljeskunnan tärkeä tehtävä on tukea alaosastojaan ja niiden esille tuomia ehdotuk-

sia voimavarojensa puitteissa. 

Toiminta Suomen ortodoksisen kirkon tukijärjestönä perustuu kirkon kanssa solmit-

tuun yhteistyösopimukseen. Yhteistyön tavoitteiden toteutumista ja rahoitusta tar-

kastellaan yhdessä vuosittain. Veljeskunnan toiminnan painopistealueet määritellään 

kolmivuotiskausittain. Vuoden 2016 kirkolliskokous hyväksyi painopistesuunnitel-

man vuosiksi 2017–2019. Sen mukaan järjestö jatkaa vapaaehtoisen diakonian edis-

tämistä sekä kynnyksen madaltamista erikielisten ortodoksien osallistumiselle seu-

rakuntien 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 

Vuosikokous 

Veljeskunnan vuosikokous pidettiin Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan seurakun-

tasalissa lauantaina 15.10.2016. Kokouksessa oli läsnä 64 yhdistyksen jäsentä. 

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin rovasti Timo Mäkirinta ja sihteerinä toimi 

veljeskunnan toiminnanjohtaja Sergius Colliander. 

Kokous vahvisti toimintakauden 1.7.2015–30.6.2016 tilinpäätöksen ja myönsi tili-

velvollisille vastuuvapauden. Kokous hyväksyi myös tilikauden 1.7.2016–30.6.2017 

toimintasuunnitelman ja talousarvion.  

Veljeskunnan hallituksen erovuoroisista jäsenistä oli kanttori Kari Päivinen ilmoitta-

nut, ettei hän ole käytettävissä jatkokaudelle. Hänen tilalleen valittiin yksimielisesti 

kanttori Leena Lomu Hämeenlinnasta. Toisen hallituksen erovuorossa olleen jäse-

nen, Tuula Jokirannan Oulusta, kokous valitsi yksimielisesti jatkamaan hallituksen 

jäsenenä. 
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Jyväskylässä vuosijuhlat alkoivat laulun merkeissä! 

Hallitus 

Hallituksen puheenjohtajana toimi KS Joensuun piispa Arseni, varapuheenjohtajana 

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

ta, kanttori Leena Lomu Hämeenlinnasta, isä Reijo Marjomaa Kajaanista ja isä Marko 

Mäkinen Joensuusta. 

Tilikauden aikana hallitus on pitänyt viisi kokousta, kaikki puhelinkokouksia. Lisäksi 

hallitus on kokoontunut kahteen kaksipäiväiseen suunnittelutapaamiseen 30.11.–

1.12.2016 ja 31.5.–1.6.2017 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 

+6.799,11 euroa. Tilikauden tulos on siis positiivinen. Järjestön edellisten vuosien 

varrelta kertynyt alijäämä on hiukan pienentynyt ja on nyt  101.034 euroa. Veljes-

kunnan peruspääoma on 131.055,37 euroa. Sen saavuttaminen samanaikaisesti ak-

tiivista toimintaa harjoittaen on vaikeaa. 

Suurin tuloerä on Aamun Koiton tilaus- ja ilmoitustuotot 146.563,61 euroa (viisi 

numeroa). Jäsenmaksutuotot ovat 16.460 euroa. Kirkollishallituksen myöntämä vuo-

tuinen avustus on 50.000 euroa. – Kulueristä merkittävimmät ovat henkilöstökulut –

79.125,15 euroa ja ulkopuoliset palvelut –57.316,29 euroa. 

Tilikaudella on maksettu palkkaa yhdistyksen toiminnanjohtajalle ja lehden toimi-

tussihteerille. Muita vastikkeellisia tai vastikkeettomia etuja ei ole annettu yhdistyk-

sen lähipiirille. Yhdistys ei ole antanut lähipiirilleen rahalainoja eikä vastuita tai vas-

tuusitoumuksiakaan heidän puolestaan. 

Veljeskunnan jäsenet 

Järjestön sääntöjen mukaan jäseninä voivat olla yksityishenkilöt, veljeskunnan ala-

järjestöt jäsenineen ja muut oikeushenkilöt. Vuoden 2017 jäsenmaksun on ajallaan 

alaosastojensa kautta suorittanut 1646 henkeä. Tiistai-seuroista on 65, kuoroista 

15, ikonipiireistä 10 ja muista alaosastoista neljä ilmoittanut toiminnastaan tänä tai 

edellisenä tilikautena. Tämän mukaan aktiivisia alaosastoja on 94. Alaosastojen toi-

mintamuodot ja jäsenten lukumäärä vaihtelevat hyvin paljon. Myönteistä on veljes-

kunnan jäsenten sitoutuneisuus ja vilpitön toiminta kirkon ja lähimmäisten hyväksi. 

Alaosastot ovat käyttäneet vuonna 2016 Agricola-opintokeskuksen opintotilaisuuk-

siin myöntämää tukea 727 opintotunnille. Tuen yhteenlaskettu määrä on 13.272 

euroa eli 18,26 euroa oppituntia kohti. Käytettävissä olevien tukituntien määrää on 

valtion leikkausten vuoksi vähennetty eikä opintokeskus enää hoida työnantajamak-

sujen tilityksiä.  

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 kolme viimeistä 

osaa. Sekä jäsenkirjeet että opintomateriaalit ovat noudettavissa veljeskunnan net-

tisivuilta pshv.fi. 

Nettisivut 

Nettisivuillaan pshv.fi veljeskunta tiedottaa tulevista tapahtumista. Etusivun uutiset 

antavat käsityksen siitä, missä kaikessa veljeskunta on mukana. Lisäksi nettisivut 
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sisältävät tietoa järjestöstä ja alaosastoista. Nettisivuilta voi myös ladata opintoai-

neistoa. 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 aika-

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

kunnassa. Hämeenlinnan seurakunnan tilaus seurakunnan kotitalouksiin on päätty-

nyt numeroon 1/2017.  

Aamun Koiton seurakuntaliitteen laajuus on Karjalan hiippakunnan kahdelle seura-

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

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

tisia, tietoja tulevista tapahtumista, jumalanpalvelusilmoitukset ja kuvia. 

Aamun Koiton päätoimittaja on veljeskunnan puheenjohtaja, KS Joensuun piispa Ar-

seni ja toimitussihteerinä Mari Vainio. Lehden toimituskuntaan kuuluivat piispa Ar-

seni, toimittaja Risto Lindstedt, toimittaja Mauri Liukkonen sekä isä Marko Mäkinen, 

isä Tuomas Kallonen, isä Johannes Parviainen ja isä Harri Peiponen sekä toimitussih-

teeri Mari Vainio. Toimituskunta piti kokouksia jokaisen numeron ilmestymisen jäl-

keen. Näissä kokouksissa tarkasteltiin ja arvioitiin ilmestynyttä lehteä sekä suunni-

teltiin seuraavan numeron sisältöä. Lehden toimitusneuvostoon kuuluvat kaikkien 

tilaajaseurakuntien edustajat sekä päätoimittaja ja toimitussihteeri.  

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

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

lajittelutyöstä vastaa PunaMusta Oy. Jakelusta huolehtii Posti Oy. Valamon luostarin 

kanssa on sopimus tilaajapalvelusta ja -laskutuksesta. Tämä toimintamalli on osoit-

tautunut hyvin toimivaksi. 

Kuluvan vuoden kolmannen numeron painos oli 17 000 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. Lehteä myös entiseen tapaan äänitetään vapaaehtoisin voimin ja 

toimitetaan tilausten mukaan näkövammaisille ja muille lukemisesteisille. Äänitys-

paikkana on Etelä-Savon näkövammaiset ry:n toimisto Mikkelissä. 

Ortodoksinen usko ja elämännäkemys 

7Keväällä 2017 suomeksi ja ruotsiksi ilmestynyt teos antaa vaatimattomasta koos-

taan huolimatta keskeistä tietoa idän kirkon oppirakenteesta ja hengellisyydestä. 

Kirjailija Tito Colliander (1904–1989) käsittelee aihetta täsmällisesti, mutta käyttää 

samalla hyväkseen tekstin muotoilussa hienovaraisesti kaunokirjallisia taitojaan: on 

sanottu, että hänen kielensä on kuin tuohuksen elävä liekki. 
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Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka ha-

luavat asiallista tietoa sille tavalle tar-

kastella elämää, joka on ortodokseille 

ominainen. Tietopainotteisen sisäl-

tönsä ansiosta kirja sopii myös jokai-

selle, joka kaipaa monivivahteisen 

aiheen esittelyä tiiviillä ja helposti 

omaksuttavalla tavalla. Samoin kirjaa 

voidaan käyttää opintomateriaalina 

tiistaiseurassa ja muissa toiminta-

ryhmissä. Vaikka kirjan ensi ilmesty-

misestä on kulunut jo vuosikymme-

niä, teksti on yhä ajankohtainen, niin 

– ajaton. – Kirjan kuvituksena on käy-

tetty kirjoittajan puolison, taiteilija 

Ina Collianderin (1905–1985) puu-

piirroksia. 

Kirkon antama taloudellinen tuki 

mahdollisti sen, että osa painoksesta 

voitiin jakaa seurakunnille maksutta. 

Myyntihinta on sekin edullinen.  

Vuonna 2014, 2015 ja 2016 ilmestyneet Pyhiinvaeltajan lauluja  nuottikirjat, Autta-

jan polku  -opaskirja ja Kuulkaamme – opas Raamatun lukijalle olivat toimintavuo-

den päättyessä vielä saatavilla. 

Tiistaiseuratoiminnan 130-vuotisjuhlavuoden merkeissä valmistui esite ja juliste. 

Tapahtumat 

Jaettu ilo – Tiistaiseura 130 vuotta: vuosijuhlat Jyväskylässä  

Veljeskunnan vuosijuhlissa 14.–16.10.2016 kiinnitettiin erityistä huomiota tiistai-

seuratoimintaan, jonka alkamisesta oli kulunut 130 vuotta. Jyväskylä oli luonteva 

vuosijuhlien pitopaikka, koska paikallinen tiistaiseura jatkaa ensimmäisen tiistaiseu-

ran, Sortavalan tiistaiseuran perinteitä. 

Juhlaviikonvaihde alkoi rukouspalveluksella veljeskunnan suojelijoille, pyhille Ser-

geille ja Hermanille. Tämän jälkeen veljeskunnan hallituksen puheenjohtaja, KS Jo-

ensuun piispa Arseni tervehti rukoilijoita ja toivotti kaikki tervetulleiksi ottamaan 

osaa päivien runsaaseen ohjelmaan. 

Teetarjoilun jälkeen seurasi yhteislauluilta, jossa laulua johtivat kanttorit Marja-

Leena Kugler ja Jooa Sotejeff-Wilson. Ennen yhteislaulua esitti lauluryhmä kaksi lau-

lua kokoelmasta Pyhiinvaeltajan lauluja. Yhteislaulua säesti flyygelillä Sirpa Autio. 
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Nyt laulettiin Vaeltajan lauluja, Karjala-aiheisia lauluja ja suomalaisia kansalauluja 

osallistujille jaetusta monisteesta. 

Lauantaina käsiteltiin tiistaiseuratoimintaa otsikolla Tiistaiseura 130 vuotta – millai-

sena toiminta jatkuu? Alustajana oli veljeskunnan toiminnanjohtaja Sergius Collian-

der. Hän kertoi lyhyesti tiistaiseuratoiminnan kehityksestä ja jatkoi sitten pohtimalla 

toimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Kuudessa ryhmässä osallistujat pohtivat kysymyk-

siä, jotka liittyivät toiminnan tulevaisuuden näkymiin. 

Puoliltapäivin toimitettiin Kiitosakatistos, jossa lauluosuudet laulettiin kaikki yhdes-

sä. 

Lounaan jälkeen kirkon palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala alusti kirkon tulevai-

suuden näkymistä. Hän nojasi kirkon kehitys- ja toimintasuunnitelmaan, jonka joh-

toajatuksena on Rukoileva ja läsnäoleva kasvun kirkko. Sirpa Koriala kertoi myös, 

että kirkon yhteistyöjärjestöjen rahallinen avustaminen suunnitellaan muutettavaksi 

projektirahoituksen suuntaan. 

Juhlavigilian johti piispa Arseni kanssapalvelijoinaan isät Timo Mäkirinta, Unto Päivi-

nen, Sergius Colliander, Kaarlo Saarento ja Aleksi Saveljeff. Diakonina palveli isä 

Jorma Häkkinen ja kuoroa johti kanttori Marja-Leena Kugler. 

Sunnuntaina toimitettu piispallinen liturgia oli vuosijuhlien kohokohta. Palvelusta 

johti piispa Arseni ja rukoilijana oli läsnä myös KP arkkipiispa Leo. Papiston jouk-

koon oli liittynyt isä Risto Käyhkö. Kuoroa johti tällä kertaa Jooa Sotejeff-Wilson.  

Päiväjuhlan juonsi Sirkka Jaamalainen-Lönn ja tervehdyspuheenvuoron piti kirkko-

herra Timo Mäkirinta. Hän korosti tiistaiseurojen merkitystä toisten hyväksi tehtävän 

palvelutyön toiminta-alustoina. Hän sanoi, että tätä työtä tarvitaan yhä enemmän: 

kuulevia korvia, näkeviä silmiä ja tekeviä käsiä. 

Lapsitrio Aveliina, Omelia ja Arianna Petäjä esittivät tämän jälkeen suomalaisen kan-

sanlaulun Katselin taivaan tähtiä sekä viulutriona Konstan paremman valssin. 

Juhlapuheen piti taidehistorioitsija Hanna Kemppi Helsingistä. Hän käsitteli tiistai-

seurojen ja veljeskunnan osuutta kirkkotekstiilien kansallistamispyrkimyksissä 

1920- ja 1930-luvuilla. Äsken itsenäisyyden saavuttaneen Suomen yhteiskunnassa 

koettiin tärkeäksi korostaa kansallisia piirteitä. Myös ortodoksisessa kirkossa halut-

tiin löytää kansallinen tapa ilmentää uskoa sen ulkonaisissa muodoissa. Kirkkoteks-

tiilit eli muun muassa papinpuvut ja analogipeitteet ovat tässä keskeisiä. Kirkkokun-

nalla ei kuitenkaan ollut liiemmälti varoja osoittaa tähän tarkoitukseen ja niin tiistai-

seuroja pyydettiin apuun. Niitä ohjeistettiin käyttämään kevyitä kankaita ja koristei-

na yleiskristillisiä symboleja, kuten Kristuksen monogrammia. Talvisodan kynnyk-

sellä saapui Pariisista kirkon tilaamaa kangasta ja näiden kangaspakkojen evakuointi 

olikin korkealla evakuointilistalla, kun sodan tieltä jouduttiin poistumaan Sisä-

Suomeen. 

Juhlapuheen jälkeen raikui yhteislauluna Jean Sibeliuksen Finlandia-hymni V. A. 

Koskenniemen sanoin. Säestäjänä flyygelin ääressä oli pianotaiteilija Kirsti Huttunen, 

joka jatkoi soittamalla kaksi Ilmari Hannikaisen miniatyyriä. 
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Veljeskunnan pitkäaikainen puheenjohtaja ja kunniajäsen, arkkipiispa Leo käytti pu-

heenvuoron, jossa hän ilmaisi ilonsa siitä, että veljeskunnan toiminta on palannut 

nousu-uralle. Isä esipaimen korosti myös, että kirkkoon pitää toivottaa tervetulleek-

si jokainen, joka ottaa ensi askelia uskonyhteisöä kohti. 

Ennen piispa Arsenin päätössanoja kanttori Jooa Sotejeff-Wilson soitti kaksi kappa-

letta kanteleella. Piispa Arseni kiitti kaikkia mukanaolosta. Hän lisäksi kiitti kaikkia 

niitä, jotka ovat olleet mukana luomassa edellytykset vuosijuhlien käytännön toteu-

tukselle.  

Tiistaiseuratapahtumat  

”Tiistaiseura – mahdollisuuksien keidas” oli teemana syksyn kolmessa seurakuntata-

pahtumassa. Tämä jatkoi seurakuntatapahtumien sarjaa, josta kolme oli toteutunut 

kevätkaudella. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä paikallisen seurakunnan kans-

sa. Veljeskunnan puolesta niihin osallistuivat piispa Arseni ja Sergius Colliander.  

 

 

 

Rauman rukoushuo-

neen tunnelmallinen 

alttaritila 

 

 

 

Viikonvaihteen jumalanpalvelusten lisäksi näissä kokoonnuttiin lauantai-iltana teen 

äärellä keskustelemaan. Sunnuntain lounaan jälkeen piispa Arseni alusti tiistaiseura-

toiminnasta, sen kehityksestä ja nykytilanteesta. Tilaisuus jatkui ryhmätöiden mer-

keissä ja niiden raportoinnilla. Tapahtumia oli Raumalla 24.–25.9., Rovaniemellä 8.–

9.10. ja Rautalammilla 5.–6.11. Raumalla tiistaiseura-aiheen käsittely keskittyi lau-

antai-iltaan, koska sunnuntaina oli juhla, jonka aiheena oli tiistaiseuran 65-vuotinen 

taival ja rukoushuoneen 60 vuotta.  

Taipaleen seurakunnassa toimivista tiistaiseuroista Outokummun, Sotkuman, Ylä-

myllyn ja Liperin tiistaiseurojen edustajat kokoontuivat Viinijärvelle Neitsyt Marian 

ilmestyspäivänä 25.3.2017. Juhlaliturgiaa seurasi ateria, jonka jälkeen kuultiin isä 

Sergius Collianderin alustus ja tehtiin ryhmätöitä. Isä Sergius korosti muun muassa, 

että tiistaiseuratyö on osa kirkon ja seurakunnan hyväksi tehtävää vapaaehtoistoi-

mintaa. Vapaaehtoisuus merkitsee toiselta puolen sitoutumista, mutta toiselta puo-

len vapautta vetäytyä vastuun kantamisesta, kun siltä tuntuu. On siis tärkeää, että 

toiminnan pyörittäminen ei lepäisi yksillä harteilla, vaan keskiössä olisi mukana ai-

nakin pari-kolme henkeä, jotka voivat tukea toinen toistaan. 
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Pyhän Trifonin pyhiinvaellus 

Veljeskunnan pyhiinvaeltajat yhdessä Lapin ortodoksien ja muiden toivioretkeläisten 

kanssa viettivät juhlaviikonvaihdetta perjantaista sunnuntaihin 26.–28.8.2016 Iva-

lossa, Keväjärvellä, Nellimissä, Sevettijärvellä ja Norjan Neidenissä. Viileä sää ei vä-

hentänyt hengellistä iloa ja inhimillistä lämpöä näinä päivinä!  

Veljeskunnan bussi lähti tänä vuonna liikkeelle Kuopiosta ja kulki Iisalmen ja Kajaa-

nin kautta Ouluun. Kajaanista tuli kirkkokuoron laulajia, joten matkan aikana laulu 

soi voimallisena! Oulussa meitä odotti mieluisa yllätys, kun saapuessamme saa-

toimme Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa yhtyä Kiitosakatistoksen lauluun!  

Keväjärven pyhien Boriksen ja Glebin tšasounalla pyhälle Trifonille toimitetun ruko-

uspalveluksen jälkeen oli tarjona pientä purtavaa ja juotavaa, josta tulot menivät 

tšasounan toimintojen kehittämiseen. Tässä kohti tapahtuman osallistujiin liittyivät 

myös isä Kliment ja pieni norjalaisryhmä. 

Illansuussa toimitettiin Nellimin kal-

mistossa litania vainajien puolesta ja 

pyhän Kolminaisuuden ja pyhittäjä 

Trifon Petsamolaisen kirkossa ehtoo-

palvelus. Kylärannassa oli ilta-ateria 

ja iloinen ohjelmallinen illanvietto. 

Pyhiinvaeltajien matka jatkui vielä 

samana iltana Sevettijärvelle, Sanilan 

porotilalle asti. 

Lauantaina oli Sevetin koululla ensin 

opetuksellinen osuus, jossa Pohjois-

Lapin pappi, isä Rauno Pietarinen elä-

västi ja konkreettisesti puhui kirkon 

jäsenenä olemisesta ja mitä se tar-

koittaa pyhään liturgiaan osallistumi-

sena, mutta myös päivittäisenä Juma-

lan puoleen kääntymisenä. 

Koulun oppilaat ilahduttivat yleisöä 

laululla, soitolla ja sketseillä. Koulun 

oppilasmäärä on kasvamaan päin ja 

tämä on todella suuren kiitoksen ai-

he!  

Kolea iltapäivä vietettiin Norjan Neidenissä, jossa erityisellä tavalla tuntuu mennei-

den kolttasukupolvien läsnäolo vanhalla kesäsiidalla. Kalmiston alue on laaja, hauta-

ristit ovat lahonneet, mutta paikan pyhyys viipyy. Arkkimandriitta Johannes otti met-

ropoliitta Elian, lappilaiset ja veljeskunnan pyhiinvaeltajat vastaan perinteisen ystä-

vällisesti. Yhdessä toimitettiin muistopalvelus, Näätämöjoen veden pyhitys ja akatis-

tos pyhälle Trifonille.  
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Matkamme huipentuma oli sunnuntain liturgia Sevettijärven pyhän Trifon Petsamo-

laisen kirkossa. Kuoro ja kirkkokansa lauloivat kanttori Anneli Pietarisen varmassa 

ohjauksessa. Liturgiaa johti KP metropoliitta Elia kanssapalvelijoinaan Lapin seura-

kunnan kirkkoherra Jaakko Vainio, arkkimandriitta Johannes, arkkimandriitta John 

Nairobista, igumeni Kliment (Huhtamäki), isä Rauno Pietarinen, veljeskunnan toi-

minnanjohtaja Sergius Colliander ja isä Makarios Alatalo. Mukana palvelemassa oli-

vat myös diakoni Erkki Lumisalmi ja munkkidiakoni Serafim. 

Paluumatkan aikana veljeskunnan pyhiinvaeltajat pysähtyivät iltapäiväkahveille Iva-

lossa samalla rukoillen pyhää Nikolaosta, jolle tämä kirkko on pyhitetty, esirukouk-

sillaan varjelemaan kotimatkaamme. 

Diakonian ja lähetyksen illat 

Toimintavuoden aikana ovat kirkon sopimuskumppanijärjestöjen kesken käydyt yh-

teistoiminnan kehittämis-neuvottelut johtaneet käytännön tuloksiin. Tällainen on 

yhdessä Filantropia-järjestön kanssa keväällä 2017 toteutetut kuusi diakonian ja 

lähetyksen iltaa. Tapahtumat toteutettiin seurakuntaryhmittäin kaikissa hiippa-

kunnissa. 

Tavoitteena on ollut päivittää näiden toimintalinjojen näköaloja kirkon ja yhteiskun-

nan nykytilanteen tasolle. Erityisesti kiinnitettiin huomiota kirkolliskokouksen hy-

väksymään Diakonian ja lähetyksen kehityssuunnitelmaan ja sen antamaan yleiseen 

suuntaviivaan, jonka mukaan diakonia ja lähetys ovat seurakunnan ja kirkon ydin-

toimintaa. 

Joensuu: isä Marko Mäkinen tekee muistiinpanoja,  

Miika Immonen mukana keskustelussa 

Toisena tavoitteena on kertyneiden käytännön kokemusten jakaminen. Samalla ha-

lutaan luoda foorumi uusien tai parannettujen toimintatapojen löytämiselle. Seura-

kunnille on lähetetty muistio, jossa kootusti kerrotaan kevään tilaisuuksien annista.  
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Työskentelymuodoksi valittiin alustukset ja ryhmätyöt, käsitteiden pohdinta ja ko-

kemusten vaihto. Tilaisuuksiin osallistui seurakuntien työntekijöitä ja aktiiveja. Tilai-

suuden vetäjinä olivat toiminnanjohtajat Riina Nguyen ja Sergius Colliander. 

Diakonian ja lähetyksen iltoja pidettiin Suonenjoella 2.2. (Jyväskylän, Saimaan ja 

Rautalämmin seurakunnat), Iisalmessa 3.2. (Kuopion ja Iisalmen seurakunnat), Joen-

suussa 9.2. (Ilomantsin, Taipaleen ja Joensuun seura-kunnat), Kajaanissa 4.3. (La-

pin, Oulun, Vaasan ja Kajaanin seurakunnat), Tampereella 9.3. (Turun, Hämeenlin-

nan ja Tampereen seurakunnat) sekä Kouvolassa 23.3. (Kotkan ja Haminan seura-

kunnat). Nurmeksen, Lahden ja Lappeenrannan seurakuntien kanssa on sovittu kul-

lekin syksyksi 2017 omat tilaisuudet. 

Kaikissa tilaisuuksissa käytiin vilkasta keskustelua. Erityisen ilahduttavaa oli huoma-

ta, miten innostuneesti naapuriseurakunnissa samojen asioiden parissa toimivat ih-

miset tutustuivat toisiinsa ja jakoivat yhteystietojaan!  

Muut seurakuntavierailut 

Toiminnanjohtaja Sergius Colliander on toimintavuoden aikana lisäksi vieraillut seu-

raavilla paikkakunnilla tiistaiseuran kutsumana: 

Sotkuma, pyhän Elian praasniekka 20.7.2016, tšasounan 100-vuotis- ja tiistaiseu-

ran 60-vuotisjuhla 

Lappeenranta, Jumalanäidin suojeluksen juhla 1.10., tiistaiseuran 70-vuotisjuhla 

Kuopio, 25.10., tiistaiseuran kokous 

Polvijärvi, 30.10., tiistaiseuran 70-vuotisjuhla 

Raahe, 20.–21.11., Neitsyt Marian temppeliin tuomisen juhla, tiistaiseura 35 vuotta 

Porvoo, 28.–29.1., Kristuksen kirkastumisen kirkko, Samovaari, venäjän- ja suo-

menkielinen perhekerho  

Kouvola, 3.5., Pyhän ristin kirkko, ehtoopalvelus ja tiistaiseurailta 

Vihanti, 6.–7.5., Jumalanäidin suojeluksen tšasouna, tiistaiseuran 35-vuotisjuhla 

   

 

 

 

Vihanti, met-

ropoliitta Elia 

johtaa palve-

lusta. – Kuva 

Pekka Jylänki 
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Kurssit ja opintomatkat 

Yhteistyökurssit Valamon opiston kanssa 

Diakoniapäivät 16.–18.9.2016  

Seurakuntien diakonian aktiiveja kokoontui vaihtamaan kokemuksia ja saamaan tie-

toa lähimmäisavun ja vapaaehtoistoiminnan kentiltä. Kokoontumiselle oli ominaista 

vilkas ja asiaan pitäytyvä keskustelu.  

Piispa Arseni tarkasteli diakonian asemaa kirkon opetuksen kannalta. Keskeistä on, 

että lähimmäisapu on osa kirkon uskoa ja että usko ilman tekoja on kuollut. 

Kirkon kasvatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov selosti kirkon tahtotilaa diakonian 

ja lähetyksen aseman korostamiseksi.  

Filantropia ry:n projektipäällikkö Minna Rasku kertoi muun muassa kaikkia seura-

kuntia kattaneesta puhelin-kyselystä. Diakoniaan kiinnitetään useimmissa seura-

kunnissa huomiota, mutta selkeitä kehitysvisioita on vain vähän.  

Juha Riikonen selosti Ilomantsin seurakunnassa toteutettua vapaaehtoisten koulu-

tusta, joka on toteutettu yhteistyössä luterilaisen seurakunnan ja kansalaisopiston 

kanssa. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa nousi erityisen tärkeäksi sekä pereh-

dyttämisessä että toiminnan toteutuksessa. Se on suorastaan menestyksekkään toi-

minnan edellytys. 

Vapaaehtoistyön koordinaattori Kristiina Aminoff Helsingin seurakunnasta kertoi 

siitä, miten seurakunnassa on alettu järjestelmällisesti kartoittaa kaikkia vapaaeh-

toistoiminnan muotoja. Tuloksena on selkeä toimintamalli, joka kattaa seurakunnan 

koko alueen. 

Nunna Elisabet (Toppila) selvitti lainsäädännön muutosten vaikutusta terveydenhoi-

don ja sosiaalihuollon aloilla. Potilaan itsemääräämisoikeus on keskeinen asia. Vaik-

ka jo nuorena on hyvä laatia hoitotahto, jossa konkreettisesti osoitetaan, miten toi-

votaan meneteltävän, kun ei kykene ilmaisemaan itseään. Tähän voi liittää hoitotoi-

veita, joiden joukossa voi olla hengellisen huolenpidon toivomuksia. 

Tuula Kärnä kertoi kokemuksia Kajaanista, jolloin hyvin nopeasti piti järjestää hätä-

majoitusta noin 150 turva-paikanhakijalle. Nopeat, neljän hengen improvisoimat 

ratkaisut alkutoimista tuottivat hyvää tulosta. ”Sydämen kieltä ymmärretään muita 

kieliä paremmin”, Tuula Kärnä totesi. 

Ikoniretriitti 6.–13.11.  

Osallistujat sitoutuvat hiljaisuuteen ikoneita maalatessaan. Vain työskentelyyn liitty-

vät asiat hoidetaan puhumalla. Isä Sergius Colliander toimi retriitin hengellisenä oh-

jaajana. Ohjaajan tehtäviin kuuluu virikepuheiden pitäminen aamuisin, retriitin omat 

hartaudet sekä yksityiset keskustelut osallistujien kanssa. Kursisin opettajana toimi 

Raija Kanninen. 
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”Church for Everyone” 17.–19.3.2017 

Kurssi tarjosi näkymiä Suomen ortodoksisen kirkon monikulttuurisuuteen. Alustaji-

na olivat Oulun metropoliitta Elia, FT Grant White, toiminnanjohtaja Raisa Lindroos 

Filoksenia ry:stä ja toiminnanjohtaja Sergius Colliander. Mahdollisuudet keskuste-

luun käytettiin innokkaasti hyväksi! 

Muut kurssit ja opintomatkat 

Ikonimaalareiden viidettä Ikonin tie -matkaa tehtiin 29.9.–6.10.2016 piispa Arsenin 

johdolla kesäisen lämpimän Sisilian vaikuttavissa maisemissa. – Sisilia on joutunut 

monen eri kansan hallitsemaksi arabeista bysanttilaisiin ja normanneista espanjalai-

siin, jotka kaikki ovat jättäneet jälkensä saaren arkkitehtuuriin ja kulttuuriin. Kirkot 

ja niiden mosaiikit sekä museoiden ikonit antoivat matkalaisille runsaasti virikkeitä. 

 

Sisiliassa tutun oloinen Jumalanäidin ikoni – kuva Tarja Lanu 

Piispa Arseni piti syksyn aikana kolme ikonikurssia veljeskunnan ikonipiirien jäsenil-

le. Kursseja pidettiin Porvoossa 26.–28.8., Savonlinnassa 3.–4.9. ja Kuopiossa 22.–

23.10.2016. 

Neuvotteluja ja suunnittelua 

Veljeskunnan lähimmät yhteistyötahot järjestön ulkopuolella ovat seurakuntien kirk-

koherrat ja muut toimi-henkilöt, kirkon kirkkopalvelukoordinaattori sekä kirkon so-

pimuspohjaiset yhteistyöjärjestöt Ortodoksisten nuorten liitto, Filantropia ja Vala-

mon opisto.  

Toimintakauden aikana on syvennetty verkostomuotoista yhteistyötä Filantropia 

ry:n, Ortodoksisten Nuorten Liitto ry:n, Valamon opiston, ja Pyhien Sergein ja Her-

manin Veljeskunnan kesken.  
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Järjestöt ovat sopineet yhteisestä teemasta vuosina 2017 ja 2018: Juuret ja moni-

kulttuurisuus. Omiin juuriin juurtuneena on luontevaa kasvaa ymmärryksessä ihmi-

siä kohtaa, joilla on eri kulttuuritausta. – Diakonian ja lähetyksen illat ja Church for 

Everyone -kurssi ovat esimerkkejä konkreettisesta yhteistyöstä. Valamon opiston 

kanssa veljeskunnalla on jo usean vuoden yhteistyöperinteitä. 

Järjestöjen yhteistyöneuvotteluja on toimintakauden aikana pidetty 28.–29.9.2016 

Joensuussa (mukana myös Ortodoksinen seminaari), 16.11. Valamossa, 17.1. Hel-

singissä (sairastumisen vuoksi veljeskunta ei ollut edustettuna), 9.–10.2. Joensuus-

sa, 17.4. ja 23.5. Helsingissä sekä 22.6. Joensuussa.  

Kirkon palvelukeskuksen edustajien, johtaja Sirpa Korialan ja koordinaattori Sirpa 

Okulovin johdolla käytiin järjestöjen yhteiset jokavuotiset arviointineuvottelut 10.5. 

Joensuussa. Tarkoituksena on selvittää yhteistyö-sopimusten tavoitteiden toteutu-

mista. Veljeskunnan toiminnasta todettiin, että se vastaa yhteistyösopimusta. 

 

Veljeskunnan hallitus kiittää kaikkia tilikauden aikana järjestön toimintaan osallistu-

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

kirkon työtä pyhien Sergein ja Hermanin rukouksien tukemana. Heidän esirukouk-

sensa valaiskoot teidän jokaisen tienne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aamun Koitto 1907:  

”Muinaiserakko  

Laatokan ulapoilla” 
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Veljeskunnan toimintasuunnitelma 1.7.2017–30.6.2018 

 

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 ortodok-

sisen kirkon kanssa. Voimassa oleva sopimus päättyy vuoden 2019 lopussa. Veljes-

kunta jatkaa määrätietoisesti vapaaehtoisen auttamistoiminnan edistämistä yhdessä 

seurakuntien, Ortodoksisten Nuorten Liiton, Filantropia ry:n ja Valamon opiston 

kanssa. Samoin järjestö on mukana kehittämässä toimintatapoja, joilla kynnys eri-

kielisten ortodoksien astua mukaan suomalaiseen kirkkoyhteisöön voidaan madal-

taa. Yhteistyötä edellä mainittujen kirkon yhteistyökumppaneiden kanssa tiivistetään 

synergiaetujen hyödyntämiseksi. 

Tiistaiseurat ovat veljeskunnan runko. Toimintavuoden aikana veljeskunta jatkaa 

huomion kiinnittämistä niihin monipuolisiin mahdollisuuksiin, joita tiistaiseura itse-

ohjautuvana toimintaryhmänä voi avata seurakunnan toiminnan tavoitteiden tuke-

miseksi.  

Palvelut 

Kirkon työtä toimintaryhmissä 

Seurakuntien tukijärjestönä veljeskunta tukee tiistaiseurojen, kuorojen, ikonipiirien 

ja muiden alaosastojen toimintaa. Tuen muotoja ovat nykytilanteessa neuvonta ja 

ohjaus, kurssit, tapahtumat, pyhiinvaellukset ja opintomatkat. Veljeskunnan viestin-

tä- ja julkaisutoiminnan tavoitteena on 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 ja leirit  

Kurssitoiminnassa yhteistyö Valamon opiston kanssa jatkuu. Toimintakauden aikana 

on jo toteutunut Venäjänkielisten seurakunta-aktiivien tietojenvaihtopäivät (22.–

24.9.). Samoin vuosijuhlat järjestetään opistokurssin muodossa (13.–15.10.). 

Ikoniretriittien hengellisenä ohjaajana toimii isä Sergius Colliander (5.–12.11. ja 

25.2.–4.3.) Kevätkaudella opiston kanssa yhteistyössä järjestetään seurakuntalehtien 

avustajakurssi, ohjaajana Aamun Koiton toimitussihteeri Mari Vainio (19.–21.1.). 

Veljeskunta on myös mukana Church for Everyone –jatkokurssin suunnittelussa ja 

toteutuksessa (2.–4.2). 

Veljeskunnan ikonimaalareille järjestetään lyhytkursseja, syksyllä Hyvinkäällä 7.–

8.10. Kuopiossa 21.–22.10. ja Porvoossa 9.–12.11. Opettajana toimii piispa Arseni. 

Veljeskunta yhdessä Haminan seurakunnan vapaaehtoisten kanssa on kuluvalla toi-

mintakaudella 11.–13.8. toteuttanut ortodoksisen perheleirin, jonka ensisijaisena 

kielenä oli venäjä.  

Toimintakauden aikana jatkuu veljeskunnan yhteistyö Agricola-opintokeskuksen 

kanssa.  Maan hallituksen myöntämien vapaan sivistystoiminnan määrärahojen jat-

kuva supistaminen saattaa vaikuttaa tähän avustusmuotoon. Yhteistyötä ovat hyö-

dyntäneet veljeskunnan ikonimaalauspiirit, jotka näin saavat tukea opettajien palk-

kakuluihin. 

Tapahtumat 

Veljeskunta yhdessä Ortodoksisten Nuorten Liiton ja Filantropia ry:n kanssa järjestää 

kevätkaudella kaksi perhetapahtumaa, ”perhepäivää”, eri hiippakunnissa. Tapahtu-

mia on myös suunnitteilla syksyksi 2018. Veljeskunnan puheenjohtaja ja toiminnan-

johtaja vierailevat yhdessä Järvenpäässä Ystäväpiirin kutsusta 2.–3.12. Myös kevät-

kaudelle on suunnitteilla veljeskunnan tapahtumia ja vierailuja seurakunnissa ja ala-

osastoissa. 

Pyhiinvaellukset ja opintomatkat 

Perinteinen Trifonin pyhiinvaellus tehtiin to–ma 17.–21.8.2017. Matka vei Jyväsky-

län, Pyhäsalmen ja Oulun kautta Rovaniemelle sekä Ivaloon ja Nellimiin. Sevettijär-

vellä oli koulun juhla ja Norjan Neidenin pyhän Georgioksen kappelilla palvelukset, 

joita johti Oulun metropoliitta Elia. Sunnuntain liturgia toimitettiin Sevettijärven kir-

kossa. Paluumatkalla pyhiinvaeltajan tutustuivat myös Ivalon pyhän Nikolaoksen 

kirkkoon. 

Ikonin tie -matka 3.–7.7. suuntautui tänä toimintakautena Viroon, joka on yksi Balti-

an vanhauskoisten asuinpaikoista, mistä on edelleen elävänä esimerkkinä Peipsijär-

ven rannan sipulia viljelevät ja kalataloudella elävät vanhauskoisten kylät. Piispa Ar-

senin opastuksella matkalaiset tutustuivat yhteen niistä ja ikonimaalari Gavriil Frolo-

vin pyhättöön. Matkalla Tallinnaan ryhmä vieraili Pyhtitsan nunnaluostarissa. Tallin-

nassa tutustuttiin ortodoksikirkkoihin, ikoni- ja taidemuseoihin. 
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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. Jäsenkirjeet löytyvät myös veljeskunnan net-

tisivuilta. 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. Toimintakauden aikana lisätään suppeammat kieliversiot venäjän- ja 

ruotsinkielellä. Nettisivujen sisältöä voi selailla tietokoneella, tabletilla tai älypuheli-

mella. 

Viestintäympäristössä käytetään yhä enemmän liikkuvaa kuvaa, mikä otetaan huo-

mioon tuottamalla kaksi lyhyehköä videota. Videot ovat katsottavissa nettilinkin 

kautta. Hanke toteutetaan yhdessä kirkon järjestöjen kanssa ja se jatkuu seuraavalla 

tilikaudella.  

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

naisen 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 luettavissa netissä osoitteessa aamunkoitto.fi muutamia päiviä 

lehden ilmestymisen jälkeen. 

Aamun Koiton julkaiseminen on veljeskunnan taloudellisesti merkittävin toiminta-

haara. 

Julkaisu 

Kevätkaudelle on suunnitteilla taskukirjajulkaisu, jossa ortodoksista elämäntapaa, 

hengellisyyttä ja uskoa käsitellään lyhyinä artikkeleina. Kirjan on tarkoitus olla help-
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po pitää mukanaan ja tutustua aiheisiin sen mukaan, mikä milloinkin kiinnostaa tai 

mistä herää kysymyksiä. Kirja soveltuu myös hyvin pienryhmän opintomateriaaliksi.  

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 vuosiksi 2017–19 sekä jä-

senmaksut antavat toiminnan taloudelle selkärangan. Lisäksi hallitus hakee määrä-

tietoisesti hankerahoitusta kyseistä hankeaihetta tukevilta rahoittajatahoilta. 
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Tulo- ja menoarvio 1.7.2017-30.6.2018 

 

 
Tot.300617 

BUDJ17-
18 

   Myyntituotot 5479 6000 

Kurssi- ja leirituotot 14270 15000 

Tilaus- ja ilmoitustuotot 146564 146000 

Avustukset 2999 5000 

Muut tuotot 20 0 

TUOTOT 169332 172000 

   Henkilöstökulut 79125 80000 

Poistot 54 
 Materiaalit ja palvelut 71824 75000 

Toimitilakulut 5431 5450 

Kone- ja kalustokulut 4623 4500 

Matkakulut 8102 7500 

Edustus- ja markkinointikulut 2210 3000 

Hallintokulut 54032 54000 

Muut kulut 4087 5000 

Muut toimintakulut 154 150 

KULUT 229652 234600 

VARSINAINEN TOIMINTA -60320 -62600 

VARAINHANKINTA 17522 18000 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -403 
 Yleisavustukset 50000 50000 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6799 5400 

 

Perheleiri Haminassa elokuussa 2017 – Kuva Anna Liukko 



 

 


