
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VUOSIJUHLAT TAMPEREELLA 
12.–14. lokakuuta 2018 

 

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 

4/2018, ilmestymispäivä 3.9.2018.  

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 puheenjohtaja ja jäsenet seuraavalle kolmivuotiskaudelle 

erovuoroisten tilalle. – Puheenjohtaja piispa Arseni ja hallituksen jäsen isä Reijo 

Marjomaa ovat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä. Isä Marko Mäkinen 

on ilmoittanut, ettei asetu ehdolle uudelle toimikaudelle. 

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

tulee olla vastaava pätevyys 

 Tilintarkastajaksi esitetään tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuul-

lisena tilintarkastajana toimii Kaisa Lappalainen, HT, JHT, ja varatilintarkastaja-

na Heikki Tuomi, 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 1.7.2017–30.6.2018 

 

YLEISTÄ  

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta on Suomen ortodoksisen kirkon ja sen seurakuntien tukijär-
jestö, joka toimii kattavasti aikuisväestön piirissä. Tiistaiseurat, kirkkokuorot, ikonipiirit ja ortodok-
siakerhot tarjoavat väylän kiinnittyä kirkon perinteeseen opiskelun, vapaaehtoistoiminnan ja keski-
näisen kanssakäymisen kautta. Veljeskunnan tärkeä tehtävä on tukea alaosastojaan ja niiden esille 
tuomia ehdotuksia voimavarojensa puitteissa. 

Toiminta Suomen ortodoksisen kirkon tukijärjestönä perustuu kirkon kanssa solmittuun yhteistyöso-
pimukseen. Yhteistyön tavoitteiden toteutumista ja rahoitusta tarkastellaan yhdessä vuosittain. Vel-
jeskunnan toiminnan painopistealueet määritellään kolmivuotiskausittain. Vuoden 2016 kirkollisko-
kous hyväksyi painopistesuunnitelman vuosiksi 2017–2019. Sen mukaan järjestö jatkaa vapaaehtoi-
sen diakonian edistämistä sekä kynnyksen madaltamista erikielisten ortodoksien osallistumiselle 
seurakuntien toimintaan. 

Järjestö on kuluneena tilikautena entisestään monipuolistanut yhteistyötään Ortodoksinen kansain-
välinen diakonia ja lähetys Filantropia ry:n, Ortodoksisten nuorten liiton ONL ry:n ja Valamon opiston 
kanssa, jotka kaikki ovat myös kirkon yhteistyötahoja. 

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta on perustettu vuonna 1885 ja ensimmäinen tiistaiseura on 
aloittanut toimintansa vuonna 1886. Veljeskunnan julkaisema aikakauslehti Aamun Koitto alkoi il-
mestyä vuonna 1896. 

Järjestön hallinto 

Vuosikokous 

Veljeskunnan vuosikokous pidettiin Valamon luostarissa lauantaina 14.10.2017. Kokouksessa oli läsnä 
61 yhdistyksen jäsentä. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ahti Pyörnilä ja sihteerinä toimi 
veljeskunnan toiminnanjohtaja Sergius Colliander. 

Kokous vahvisti toimintakauden 1.7.2016–30.6.2017 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuu-
vapauden. Kokous hyväksyi myös tilikauden 1.7.2017–30.6.2018 toimintasuunnitelman ja talousarvi-
on.  

Veljeskunnan hallituksen erovuoroiset jäsenet Liisa Karlsson ja Seppo Salmi valittiin yksimielisesti 
jatkokaudelle.  

Hallitus 

Hallituksen puheenjohtajana toimi KS Joensuun piispa Arseni, varapuheenjohtajana Seppo Salmi Jy-
väskylästä ja jäseninä Tuula Jokiranta Oulusta, Liisa Karlsson Vantaalta, kanttori Leena Lomu Hä-
meenlinnasta, isä Reijo Marjomaa Kajaanista ja isä Marko Mäkinen Joensuusta. 

Tilikauden aikana hallitus on pitänyt viisi kokousta, joista neljä puhelinkokouksia ja yksi kokous Lintu-
lan luostarissa 19.6.2018. Hallitus on kokoontunut kahteen kaksipäiväiseen suunnittelutapaamiseen 
15.–16.1.2018 ja 18.–19.6.2018 Lintulan luostarissa. 

Työjaosto 

Hallituksen apuna on toiminut työjaosto, jonka jäseniä olivat puheenjohtaja piispa Arseni, varapu-
heenjohtaja Seppo Salmi ja toiminnanjohtaja Sergius Colliander. Jaosto on käynyt lukuisia sähköposti- 
ja puhelinneuvotteluja. 
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Hallitus koolla Lintu-

lassa 18.6.2018. Vas. 

Liisa Karlsson, Seppo 

Salmi, i. Sergius Col-

liander, piispa Arseni, 

igumenia Mikaela, i. 

Reijo Marjomaa ja Lee-

na Lomu. Kuvata puut-

tuvat Tuula Jokiranta ja 

Marko Mäkinen. 

 

 

 

Tilintarkastajat 

Vuosikokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tilintarkasta-
jana toimii Emma Nikkonen KHT ja varatilintarkastajana Kaisa Lappalainen, HT, JHT. 

Henkilöstö ja ulkoistetut hallintotoiminnot 

Toiminnanjohtaja rovasti Sergius Colliander työskenteli veljeskunnan palveluksessa toistaiseksi voi-
massa olevan työsopimuksen nojalla. 

Aamun Koiton toimitussihteerinä toimi suoritepalkkapohjaisesti Mari Vainio. 

Veljeskunnan kirjanpito, palkanlaskenta, ostolaskujen kirjaus ja suoritus sekä viranomaisraportit hoiti 
kirkon taloustoimisto. Taloustoimisto valmisteli myös järjestön tilinpäätösasiakirjat. Veljeskunnan 
myyntilaskutus, Aamun Koiton tilaajapalvelu, yhteydenpito lehden kirjapainoon ja jakeluyhtiö Postiin 
hoidettiin Valamon luostarilta ostettavina palveluina. Käytännössä asiat hoiti toimistosihteeri Kati 
Toivanen. 

Veljeskunnan talous 

Tilikauden aikana on veljeskunnan talous ollut vakaa. Tilikauden ylijäämä on +15 .987,67 euroa. Tili-
kauden tulos on siis positiivinen. Järjestön edellisten vuosien varrelta kertynyt alijäämä on hiukan 
pienentynyt ja on nyt -85.046,33 euroa. Veljeskunnan peruspääoma on 131.055,37 euroa. Sen saa-
vuttaminen samanaikaisesti aktiivista toimintaa harjoittaen on vaikeaa. 

Suurin tuloerä on Aamun Koiton tilaus- ja ilmoitustuotot 145.315,58 euroa (viisi numeroa). Jäsen-
maksutuotot ovat 17.840 euroa. Kirkollishallituksen myöntämä vuotuinen avustus on 50.000 euroa. – 
Kulueristä merkittävimmät ovat henkilöstökulut –69.965,68 euroa ja ulkopuoliset palvelut –
50.652,96 euroa. 

Tilikaudella on maksettu palkkaa yhdistyksen toiminnanjohtajalle ja lehden toimitussihteerille. Muita 
vastikkeellisia tai vastikkeettomia etuja ei ole annettu yhdistyksen lähipiirille. Yhdistys ei ole antanut 
lähipiirilleen rahalainoja eikä vastuita tai vastuusitoumuksiakaan heidän puolestaan. 

Veljeskunnan jäsenet 

Järjestön sääntöjen mukaan jäseninä voivat olla yksityishenkilöt, veljeskunnan alajärjestöt jäsenineen 
ja muut oikeushenkilöt. Vuoden 2017 jäsenmaksun on ajallaan alaosastojensa kautta suorittanut 
1784 henkeä. Tiistaiseuroista on 59, kuoroista 15, ikonipiireistä yhdeksän ja muista alaosastoista 
neljä ilmoittanut toiminnastaan tänä tai edellisenä tilikautena. Tämän mukaan aktiivisia alaosastoja 
on 87. Alaosastojen toimintamuodot ja jäsenten lukumäärä vaihtelevat hyvin paljon. Myönteistä on 
veljeskunnan jäsenten sitoutuneisuus ja vilpitön toiminta kirkon ja lähimmäisten hyväksi. 
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Alaosastot ovat käyttäneet vuonna 2017 Agricola-opintokeskuksen opintotilaisuuksiin myöntämää 
tukea 651 opintotunnille. Tuen yhteenlaskettu määrä on 10 867,61 euroa eli 16,70 euroa oppituntia 
kohti. Käytettävissä olevien tukituntien määrää on valtion leikkausten vuoksi vähennetty eikä opinto-
keskus enää hoida työnantajamaksujen tilityksiä.  

Viestintä ja julkaisutoiminta 

Jäsenkirjeet 

Tilikauden aikana veljeskunta lähetti alaosastoilleen neljä jäsenkirjettä sekä sähköisesti että paperi-
versiona. Kirjeissä informoitiin tulevista tapahtumista. Sekä jäsenkirjeet että niiden liitteinä olleet 
opintomateriaalit ovat noudettavissa veljeskunnan nettisivuilta pshv.fi. 

Nettisivut 

Nettisivuillaan pshv.fi veljeskunta tiedottaa tulevista tapahtumista. Etusivun uutiset antavat käsityk-
sen siitä, missä kaikessa veljeskunta on mukana. Lisäksi nettisivut sisältävät tietoa järjestöstä ja ala-
osastoista. Nettisivuilta voi myös ladata opintoaineistoa asiakirjatiedostoina ja videoina. Sivuilla ker-
rotaan veljeskunnan julkaisuista ja niitä voi myös tilata netin kautta. – Nettisivuja on mahdollista 
käyttää tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla.  

Aamun Koitto 

Ortodoksista seurakunta- ja aikakauslehti Aamun Koittoa julkaistiin tilikauden aikana viisi 28-sivuista 
numeroa. Lehti leviää kaikkiin ortodoksikoteihin Karjalan hiippakunnassa.  

Aamun Koiton seurakuntaliitteen laajuus on Karjalan hiippakunnan kahdelle seurakuntaryhmälle, 
läntisille ja itäisille, 16 sivua kummallekin ryhmälle. Näille sivuille mahtuu seurakuntien paikallisia 
uutisia, tietoja tulevista tapahtumista, jumalanpalvelusilmoitukset ja kuvia. 

Aamun Koiton päätoimittaja on veljeskunnan puheenjohtaja, KS Joensuun piispa Arseni ja toimitus-
sihteerinä Mari Vainio. Lehden toimituskuntaan kuuluivat piispa Arseni, toimittaja Risto Lindstedt, 
toimittaja Mauri Liukkonen sekä isä Marko Mäkinen, isä Tuomas Kallonen, isä Johannes Parviainen ja 
isä Harri Peiponen sekä toimitussihteeri Mari Vainio. Toimituskunta piti kokouksia jokaisen numeron 
ilmestymisen jälkeen. Näissä kokouksissa tarkasteltiin ja arvioitiin ilmestynyttä lehteä sekä suunnitel-
tiin seuraavan numeron sisältöä. Lehden toimitusneuvostoon kuuluvat kaikkien tilaajaseurakuntien 
edustajat sekä päätoimittaja ja toimitussihteeri.  

Aamun Koitto -lehti toteutetaan veljeskunnan solmimien sopimusten nojalla. Sopimukset 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 osoittautunut hyvin toimivaksi. 

Kuluvan vuoden kolmannen numeron painos oli 16.000 kappaletta. Muita kuin seurakuntien tilaajia 
on tässä vaiheessa liki tuhat kappaletta. Aamun Koitto ilmestyy myös netissä näköislehtenä muuta-
mia päiviä painetun lehden jakelun jälkeen, katso aamunkoitto.fi. Lehteä myös entiseen tapaan ääni-
tetään vapaaehtoisin voimin ja toimitetaan tilausten mukaan näkövammaisille ja muille lukemisestei-
sille. Äänityspaikkana on Etelä-Savon näkövammaiset ry:n toimisto Mikkelissä. 

Veljeskunnan painojulkaisut 

Vuonna 2014, 2016 ja 2017 ilmestyneet Pyhiinvaeltajan lauluja -nuottikirjat (1-ääninen ja useampi-
ääninen), Kuulkaamme – opas Raamatun lukijalle ja Ortodoksinen usko ja elämännäkemys sekä 
Ortodox tro och livssyn olivat toimintavuoden päättyessä vielä saatavilla. Vuonna 2015 ilmestynyt 
Auttajan polku -opaskirja myytiin toimintavuoden aikana loppuun. 

Opintomateriaaleja 

Yhdessä Ortodoksisten nuorten liiton ja Filantropia ry:n kanssa on veljeskunta osallistunut opetusvi-
deoiden tuottamiseen. Kevään 2018 aikana ilmestyivät Pyhä ikoni, Risti ja Ortodoksinen kirkkoraken-
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nus. Näiden koordinoinnista vastasi Ortodoksisten nuorten liitto, kun taas päävastuussa suunnittelus-
ta ja toteutuksesta oli TM Markus Hänninen. – Myös veljeskunnan Sakramentit-sarjasta on ilmestynyt 
videoversio, jonka puhujana on piispa Arseni. Toteutuksesta on vastannut Hannu Pyykkönen. Tämä 
aineisto on koottu veljeskunnan sivustolle pshv.fi/opintomateriaalit. 

”Ortodoksinen 
kirkkorakennus” 
on yksi kolmesta 
lyhytvideosta, 
jotka ovat val-
mistuneet ke-
vään 2018 aika-
na. 

 

 

 

 

 

 

Diakonia ja vapaaehtoistyö 
Edellisen toimintavuoden kevään 2017 aikana toteutettiin yhdessä Filantropia-järjestön kanssa kuusi 
diakonian ja lähetyksen iltaa. Tavoitteena oli päivittää näiden toimintalinjojen näköaloja kirkon ja 
yhteiskunnan nykytilanteen tasolle. Erityisesti kiinnitettiin huomiota kirkolliskokouksen hyväksymään 
Diakonian ja lähetyksen kehityssuunnitelmaan, jonka mukaan diakonia ja lähetys ovat seurakunnan ja 
kirkon ydintoimintaa. Toisena tavoitteena oli kertyneiden käytännön kokemusten jakaminen.  

Lahden, Lappeenrannan ja Nurmeksen seurakunnat eivät päässeet osallistumaan kevään tapahtu-
masarjaan, minkä vuoksi vastaavat tilaisuudet pidettiin syksyllä: Lahdessa 15.9., Lappeenrannassa 
16.9. ja Nurmeksessa 5.10.  

Samoin kuin keväällä, pohdinnan alla olivat diakonian ja lähetyksen sisällöt. Samoin mietittiin, mikä 
edistää ja mikä vaikeuttaa näitä työmuotoja. 

Koska diakonia ja lähetys muualla kuin Helsingin seurakunnan alueella toteutetaan pääosin vapaaeh-
toisvoimin, Helsingin seurakuntaa ei sisällytetty kierrokseen. Tapaaminen Helsingin seurakunnan 
diakonian ja vapaaehtoistoiminnan työntekijöiden kanssa pidettiin kuitenkin 13.4.2018. Tällä tapaa-
misella saatiin järjestöille välitön kuva Helsingin seurakunnan tilanteesta. Samalla kerroimme joista-
kin havainnoista edellä mainitusta kierroksesta. 

Diakonian ja lähetyksen tapahtumasarjasta kertynyttä aineistoa jaettiin seurakuntien ja kirkon palve-
lukeskuksen käyttöön.  

Kyselytutkimus diakoniasta ja lähetyksestä tehtiin huhti-toukokuussa seurakuntien niille henkilöille, 
jotka ovat näiden asioiden kanssa tekemisissä. Tarkoituksena oli saada osviittaa siitä, miten tärkeiksi 
näitä toiminta-alueita koetaan seurakunnan työssä. Vastaajat saivat myös kertoa, mitä tukea he arve-
livat seurakuntien tarvitsevan diakonian ja lähetyksen kehittämiseksi. Vaikka vastaajia oli niukasti 
(20), oli erityinen ilo nähdä, miten monet olivat täyttäneet vapaasanaiset kysymykset. Tämä on apu-
na jatkotoimien kehittämisessä. 

Tapahtumat 

Juuret ja monikulttuurisuus: vuosijuhlat Valamossa 

Syksyiseen Valamon luostariin kokoontui veljeskunnan jäseniä viettämään vuosijuhlia viikonvaihtees-
sa 13.–15.10. Vuosijuhlat järjestettiin jälleen tuttuun tapaan yhteistyössä Valamon opiston kanssa. 
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Teemana oli ”Juuret ja monikulttuurisuus”. Näin haluttiin pitää esillä kirkon kumppanuusjärjestöjen 
yhteistä teemaa. 

Puheensorina täytti Trapesan punaista ja keltaista kabinettia, kun yli 70 henkeä istui iltateen ääressä 
ja tutut ja vielä tuntemattomat ihmiset eri puolilta Suomea vaihtoivat kuulumisia. Veljeskunnan pu-
heenjohtaja, KS Joensuun piispa Arseni, toivotti tervehdyspuheenvuorossaan kaikki tervetulleeksi. 
Hän totesi veljeskunnan voivan hyvin: monipuolista toimintaa toteutetaan voimavarojen puitteessa. 

Vuosijuhlien teemaan päästiin pureutumaan lauantaina aamupäivällä, kun ensin kuultiin nuoren ai-
kuisen karjalaistaustaisen, tämän jälkeen korkeaan ikään ehtineen venäläistaustaisen ja lopulta 
”myöhäiskeski-ikäisen” ruotsalaistaustaisen puheenvuorot – puhujien yhteisenä tekijänä oli ortodok-
sisuus. Anna Blinnikan, Marianna Flinckenberg-Gluschkoffin ja Sergius Collianderin omista kokemuk-
sista käsin piirtyi kuva siitä, mistä tekijöistä näiden henkilöiden identiteetti koostuu. Tärkeässä osassa 
olivat muistot lapsuudesta ja nuoruudesta ja se, miten toisaalta kulttuuri ja toisaalta ortodoksisuus 
olivat näinä tärkeinä persoonallisuuden muovautumisen vuosina välittyneet. 

Iltapäivällä Katja Ikonen kertoi espoolaisen Filoksenia ry:n toiminnasta eri kansallisuuksia ja kulttuu-
reja edustavien maahanmuuttajien keskuudessa. Hän vastasi myös kysymykseen ”Mikä hämmästyt-
tää, kummastuttaa maahantulijaa nyt”. Tällaisia asioita on pieniä ja isoja: palkkatyön saamisen vaike-
us, sää ja pukeutuminen, eri hakemusten pitkät käsittelyajat, kielen opettelun vaikeudet ja vaikeus 
uskaltautua puhelinkeskusteluun eri viranomaisten kanssa, vaikka osaisikin suomea kohtalaisesti. 
Toisinaan voi tuntua hankalalta, kun joutuu tukeutumaan omien lastensa nopeasti omaksuttuun kie-
litaitoon kanssakäymisessä esimerkiksi päivähoidon ja koulun asioissa. – Iltapäivällä pidettiin veljes-
kunnan vuosikokous. 

Sunnuntain liturgia luostarin kirkossa oli erityisen juhlallinen, kun sen toimittivat KP metropoliitta 
Panteleimon ja KS piispa Arseni yhdessä papiston kanssa. Munkkidiakonit Jaakob ja Nasari lauloivat ja 
välistä kirkkokansa yhtyi voimallisesti lauluun. 

Päiväjuhlassa kuultiin Joensuun mieskuoron lauluryhmän esityksiä. Laulajia johti Markus Hänninen. 
Juhlapuheen piti isä Ioannis Lampropoulos. Hän käsitteli monipuolisesti monikulttuurisuutta ja juuria. 
Hän tähdensi erityisesti, että yhtä hyvin suomalainen yhteiskunta kuin Suomen ortodoksinen kirkko-
kin ovat aina olleet monikulttuurisia, vaikkei tätä aina ole mielletty tai haluttu ymmärtää. 

Isä Ioanniksen puheen päätössanat soivat erityisen tärkeänä vetoomuksena meille kaikille: ”Seura-
kunnan moninaisuus on hyve joka kutsuu kaikki yhteen. Taas kirkon sisäänpäin kääntyneisyys on pa-
he joka hajottaa kirkon sisältäpäin. Kun tänään lähdemme seurakuntiimme, viekäämme mukanamme 
ajatuksen, että tästä eteenpäin toimin seurakunnassa kaikkien kanssa, riippumatta ihmisen taustas-
ta.” 

Tiistaiseuratapahtumat  

Sotkamon tiistaiseura vietti Pokrovan juhlana 1. lokakuuta 70-vuotisjuhliaan. Aattoiltana isä Reijo 
Marjomaa ja kanttori Kai Tulehmo johtivat suurta ehtoopalvelusta temppelinjuhlaa viettävässä Sot-
kamon kirkossa. Sitä seurasi litania Karjalaan jääneiden muistomerkillä, joka on lähellä kirkkoa, sen 
pohjoispuolella. Teeilta vietettiin kotoisasti kirkkosalissa. Sunnuntain juhlaliturgiaan oli kanttori Kain 
avuksi saapunut kuorolaulajia Kajaanista, kun taas isä Reijon apuna olivat toimittamassa isät Simo 
Rönty ja Sergius Colliander.   

Sotkamon tiistaiseura perustettiin maaliskuussa 1947, vain pari vuotta sen jälkeen, kun sotatoimet 
Pohjois-Suomessa olivat päättyneet. Siirtokarjalaisten tarve kokoontua yhteen ortodoksisuuden mer-
keissä oli kuitenkin suuri, ja niin tiistaiseura sai alkunsa yhdeksän hengen perustavan kokouksen myö-
tä. Toiminta on jatkunut keskeytyksettä. Tiistaiseuraillat vietetään edelleen pääsääntöisesti kodeissa, 
jäseninä ovat niitä, joilla on kunnon vanhanajan pirtti ja kaikki mahtuvat mukaan. 

Juhlalounas tarjottiin Sotkamon keskustassa olevassa Herkkusepät-ravintolassa. Aterian jälkeen isät 
Reijo ja Sergius luovuttivat veljeskunnan huomionosoitukset ansioituneille tiistaiseuralaisille Meeri 
Rusaselle ja Martti Hyvöselle, kummallekin pronssisen ansiomerkin. 
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Vuoksenlaakson alueen kolmen tiistaiseuran edustajat tapasivat veljeskunnan toiminnanjohtajan 
Linnoituksessa 14.11. 

– Tiistaiseura samoin kuin veljeskunta ja oikeastaan mikä tahansa yhteisö voi toimia elävänä vain, jos 
se on kiinni siinä ympäristössä ja siinä ajassa, jossa sen jäsenet elävät juuri NYT. Perinteet antavat 
tukea ja perspektiiviä, mutta toimintaa tulee suunnitella reaaliaikaisesti. 

Tällaisia ajatuksia isä Sergius Colliander toi esille Lappeenrannassa, kun Vuoksenlaakson alueella toi-
mivan kolmen tiistaiseuran edustajat tapasivat 14.11. Nämä veljeskunnan alaosastot ovat Lappeen-
rannan, Imatran ja Simpeleen seudun tiistaiseurat. Isä Sergiusta oli kutsuttu vierailemaan ja puhu-
maan tiistaisuratoiminnasta, sen mahdollisuuksista ja uhista. 

– Seuran avoimuus on olennaisen tärkeää. Helposti saattaa käydä niin, että ryhmä itse välttämättä 
sitä huomaamatta sulkeutuu ja uusien jäsenten on vaikea tuntea olonsa tasavertaiseksi vanhojen 
konkareiden kanssa. On hyvä tiedostaa tämä ja määrätietoisesti tulisi kohdata uusia toiminnasta 
kiinnostuneita rohkaisevasti. Myös elekielellä on heitä toivotettava tervetulleiksi, isä Sergius jatkoi. 

– Suomalainen yhteiskunta on aina ollut moni-ilmeinen ja monikulttuurinen. Tätä on itsenäisyyden 
ajan alkuvuosikymmeninä yritetty ”unohtaa”: silloin kansan yhtenäisyyden korostaminen on tuntu-
nut tähdelliseltä. Tänä päivänä on taas opittava suhtautumaan avoimesti ja kiinnostuneesti maamme 
uusiin asukkaisiin ja heidän lapsiinsa. On hyvä, jos myös tiistaiseurat yhä enenevässä määrin voivat 
ottaa toimintaansa mukaan uusia seurakuntalaisia.   

Isä Sergius korosti lisäksi, että veljeskunnan työssä toimitaan aina seurakunnan tarpeita huomioon 
ottaen. Onhan PSHV kirkon ja seurakuntien tukijärjestö. Lisäksi tulee hengellisen ulottuvuuden aina 
olla mukana tiistaiseurojen tilaisuuksissa. Jollei seurakunnan työntekijä voi osallistua, on yhtenä vaih-
toehtona käyttää niitä opintomateriaaleja, joita voi noutaa veljeskunnan verkkosivuilta. 

Järvenpään ystäväpiirin kutsusta olivat  KS Joensuun piispa Arseni ja rovasti Sergius Colliander saa-
puneet Järvenpään pyhäkköyhteisön vieraiksi. Tapahtuma liittyi Ystäväpiirin 40-vuotiseen taipalee-
seen ja vietettiin 2.–3.12. Jumalanäidin kazanilaisen ikonin kirkossa piispallisin jumalanpalveluksin ja 
yhdessäolon merkeissä. 

Tunnelmallisen vigilian jälkeen oli kirkon alakerran salissa teeilta, jossa Ystäväpiirin puheenjohtaja 
Anja Lindström toivotti vieraat tervetulleiksi. Hän myös puhui lyhyesti Ystäväpiirin historiasta ja siitä 
uskollisuudesta, jonka piirin jäsenet ovat osoittaneet kirkon työtä kohtaan. Isä Sergius alusti vapaaeh-
toistyön ja yhteisöllisyyden merkityksestä. Tunnustuksena Ystäväpiirin toiminnasta veljeskunnan 
hallitus oli päättänyt luovuttaa piirille veljeskunnan pöytästandardin eli viirin, jonka Anja Lindström 
otti nyt vastaan. – Piirin perustajajäsenistä ovat edelleen mukana Kaija Jaukkari sekä Raija ja Pekka 
Åberg. 

Sunnuntain juhlallisessa liturgiassa oli runsaasti rukoilijoita. Kuoro, joka samoin kuin Ystäväpiiri on 
veljeskunnan alaosasto, lauloi rukouksellisesti ja kauniisti kanttori Minna Jokisen johdolla. Mukana 
palvelemassa olivat Järvenpään ja Porvoon pappi isä Kimmo Kallinen sekä isät Viktor Porokara ja 
Markus Kinkki. Diakonina palveli isä Heikki Korhonen Porvoosta. 

Lounaan jälkeen piispa Arseni puhui joulupaastoon liittyen rukouksesta, sen tarpeellisuudesta ja eri 
näkökulmista siihen, joita hän valaisi lainauksilla pyhien isien kirjoituksista. Puhe on julkaistu veljes-
kunnan sivustolla pshv.fi/opintomateriaalit, Rukous-aiheen alla. 

Oulun tiistaiseura vietti juhlaansa teofaniana (6.1.). Kuten aina eri kirkollisissa juhlissa niin myös teo-
fanian, Herran kasteen ja opetustoimen alkamisen muistojuhlana, mielen täyttää kiitollisuus ja ilo. 
Tänä vuonna Oulussa oli toinenkin ilon ja kiitollisuuden aihe: jo 70 vuoden ajan on seurakunnan toi-
mintaa tukenut Oulun tiistaiseura. 

Tiistaiseuran perustamisen aloitteentekijänä oli pastori Vladimir Talsta (1885–1971), jonka kotona 
tammikuussa 1948 runsaat 20 seurakuntalaista päätti perustaa Pyhien Sergein ja Hermanin Veljes-
kunnan alaisen tiistaiseuran. Tähän aikaan Oulun seutu kuului vielä Vaasan seurakuntaan; Oulun 
seurakunnan perustamisvuosi on 1950. Isä Vladimir toimi pitkään alueella matkapappina. 
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Tiistaiseuran vuosikymmenet ovat olleet monivaiheiset. Päiväjuhlassa seuran nykyinen puheenjohta-
ja Ahti Pyörnilä esitti yhteenvedon, jonka lähteinä olivat aiempiin juhlavuosiin kootut historiikit. 
1970- ja 1980-luvuilla tiistaiseura muun toiminnan ohella teki runsaasti matkoja koti- ja ulkomaille. 
Tänä päivänä tiistaiseura kokoontuu luentojen ääreen ja keskustelemaan veljeskunnan opintomateri-
aalien pohjalta. Lisäksi on keittiöjaosto hyvin aktiivinen. Tiistaiseura tekee säännöllisesti pyhiinvael-
lusmatkoja Valamon ja Lintulan luostareihin.  

Isä Sergius Colliander tähdensi puheessaan, että oikea perehtyminen hengellisyyteen johtaa haluun 
toimia kirkon ja lähimmäisten hyväksi. Perehtyminen uskon asioihin ei ole itsetarkoitus, vaan väline, 
jolla arjessa voidaan toteuttaa Kristuksen opetusta. 

Veljeskunnan hallitus oli myöntänyt huomionosoituksia pitkäjänteistä ja aktiivista työtä kirkon hyväk-
si tiistaiseuran kautta tehneille Oulun tiistaiseuran jäsenille. Kultainen ansiomerkki myönnettiin Sylvi 
Palviaiselle ja Elisabet Lampiselle, veljeskunnan viirin sai vastaanottaa Tuula Jokiranta ja kannustus-
kirjan Ahti Pyörnilä. 

Juuan tiistaiseura 70 vuotta: 14.1. veljeskunnan puheenjohtaja piispa Arseni toimitti Juuassa aamu-
palveluksen ja liturgian. Jumalanpalvelusten jälkeen kirkkorahvas siirtyi seurakuntasalille juhlimaan 
Juuan 60-vuotiasta tšasounaa ja 70-vuotiasta tiistaiseuraa. 

Samassa yhteydessä ansioituneet kirkkokuorolaiset Aila ja Sauli Konttinen saivat Pyhien Sergein ja 
Hermanin veljeskunnan kultaiset ansiomerkit.  

Turun tiistaiseura- ja seurakuntavierailu: – Publikaanin piittaamattomuus Jumalan rakkauden laista 
meissä on, mutta ei hänen nöyryyttään. Nöyryys on jumalallinen armolahja ja sen saavuttaminen on 
tulosta omasta pitkäjänteisestä asenteiden muutoksesta ja Jumalan antamasta avusta ja armosta. 
Fariseuksen ylimielisyyttä meissä on runsain mitoin, mutta ei hänen tinkimätöntä pyrkimystään Ju-
malan käskyjen noudattamiseksi. – Ylimielisyys tai ylpeys on toisena ääripäänä, nöyryys toisena. 
Voimme kuitenkin lähestyä nöyryyttä kiitollisuuden ilmaisemisen kautta. Esimerkiksi: kun sinä huo-
maat, että sanasi ovat ilahduttaneet kanssaihmistä, kiitä Jumalaa hänen antamastaan avusta. Kun 
olet ”auttanut miestä mäessä”, älä vajoa itsetyytyväisyyteen, vaan kiitä Jumalaa, joka antoi vihjeen 
hyvän tekemisen mahdollisuudesta. Näin voit vähä vähältä etääntyä itsekeskeisyydestä ja itseriittoi-
suudesta. – Näitä ajatuksia isä Sergius Colliander esitti opetuspuheessaan. 

Turun tiistaiseuran kutsusta veljeskunnan toiminnanjohtaja rovasti Sergius Colliander vieraili kaupun-
gissa viikonvaihteessa 20.–21.1. Ohjelma käsitti vigilian ja liturgian toimittamisen lauantai-iltana ja 
sunnuntaina aamupäivällä. Kirkkokahvien jälkeen isä Sergius piti alustuksen, jonka aiheena oli Venä-
jän ortodoksisen kirkon piispainkokouksen piakkoin pyhien joukkoon luettava tunnustaja Kristofor 
(Risto) Varfolomejeff (+8.9.1938).  

Suonenjoen tiistaiseuran 70-vuotisjuhlaa vietettiin 27.–28.1.. Illalla toimitettiin vigilia ja hautaus-
maan portille sytytettiin tervapadat muistuttamaan edellisten sukupolvien työstä kirkon hyväksi tiis-
taiseuran puitteissa. Sunnuntain liturgian johti piispa Arseni kanssapalvelijoinaan rovastit Timo Mäki-
rinta ja Sergius Colliander sekä diakoni Heikki Suomala. Nikolaos-kuoron rukouksellista laulua johti 
kanttori Oili Mäkirinta. 

Suonenjoen tiistaiseuran 
juhlassa Hilkka Koponen 
kertomassa seuran vai-
heista. 

 

 

 

 

 

 



10  PSHV vuosikokousaineisto 13.10.2018  

 
Kirkonmenojen jälkeen oli alakerran seurakuntasalissa tarjolla lounas. Kahvia ja jälkiruokaa nautitta-
essa piispa Arseni luovutti arkkipiispa Leon myöntämät siunauskirjat seuran ansioituneille jäsenille 
Marjatta Anttoselle ja Rauha Koposelle.  

Kirkossa alkoi kello 13 piispa Arsenin yleisöluento, jonka aiheena oli ikonit ortodoksisessa kirkossa. 
Tätä ennen Nikolaos-kuoro esitti kaksi laulua ja tiistaiseuran puheenjohtaja Hilkka Koponen esitteli 
tiistaiseuran toimintaa ennen ja nyt. 

– Suonenjoella oli 1940-luvun lopussa noin 11 000 asukasta, joista reilut 1 200 siirtolaista, heistä or-
todokseja noin 700. Luvut puhuvat puolestaan. Tuota aikaa ja siirtolaisia ajatellessa on minulle tullut 
mielikuva suuresta saviruukusta, jossa oli kaikki: koko elämä tallessa ja joka ruukku heitettiin tänne ja 
se särkyi. Koti, monissa tapauksissa perhe, kyläyhteisöt ja muut kotikonnut menivät palasiksi. Tiistai-
seura- ja karjalaseuratoiminta syntyivät silloin tarpeeseen, eheyttämään ja korjaamaan särkynyttä 
ruukkua. Kokoontumiset, jotka tuolloin tapahtuivat kodeissa, antoivat mahdollisuuden surutyöhön ja 
vertaistukeen, mutta myös mahdollisuuden harjoittaa omaan, rakkaaseen uskontoon liittyviä tapoja.  

– Perustamista seuraavana vuonna jäseniä oli yli 100 henkeä sen ollessa nyt noin 20. Vaikka jäseniä 
on nyt vähän, toimimme melkein entisin muodoin, paitsi pitkiä retkiä, myyjäisiä ja käsityönäyttelyitä 
emme ole katsoneet tarpeelliseksi yrittää järjestää. Aika on toinen nyt. 

– Mutta miksi näitä vanhoja asioita pitäisi muistella? Siksi, että muistelu on juurien tutkimista ja sitä 
kautta tämän hetken ymmärtämistä. Se ei ole pelkästään peruutuspeiliin katsomista. Siksi, kun aika-
laiskokemusten kertojia on keskuudessamme. Ja siksi ja sillä ajatuksella, jotta tieto historiastamme 
siirtyisi seuraaville sukupolville. Ja vielä siksi, ettei perinne katkeaisi meihin, sillä juuremme velvoitta-
vat. Uudet, nuoremmat toimijat voivat tehdä tästä toiminnasta omannäköisensä, tähän aikaan sopi-
van, eikä mukaan tuleminen todellakaan edellytä karjalaisia sukujuuria, Hilkka Koponen totesi lopuk-
si. 

Piispa Arseni kertoi ikonien kunnioituksen varhaisista vaiheista alkukirkon ajoilta. Hän pysähtyi selos-
tamaan kuvien raastajien lahkoa ja siitä saavutettua voittoa 700- ja 800-luvuilla. Tuolloin kirkollisko-
koukset määrittelivät ortodoksisen kirkon ikoniteologiaa. Piispa Arseni kertoi myös Vapahtajan ja 
Jumalanäidin ikonien kolmesta perustyypistä. Jeesuksen Kristuksen kohdalla ne ovat käsittä tehty 
kasvoikoni, Kristus kaikkivaltias ja Kristus Immanuel, jossa Jeesus kuvataan lapsena, jolla on aikuisen 
rakenne. Jumalanäidin ikoneja on niinikään kolmea perustyyppiä: Jumalanäiti Oranti tai Znamenije, 
Tiennäyttäjä eli Odigitria ja Eleousa eli Hellyyden Jumalanäiti. 

Pielaveden tiistaiseura on toiminut 70 vuotta: Pielavedellä vietettiin suurta juhlaa Petrun päivänä 
29.6., kun sekä kirkko että tiistaiseura iloitsivat tasavuosista, kun kirkon vihkimisestä tulee 60 vuotta 
ja tiistaiseura täyttää 70 vuotta! Juhlivaa tiistaiseuraa onnitteli veljeskunnan puolesta hallituksen 
puheenjohtaja piispa Arseni.  

Seuran puheenjohtaja Irene Rutonen loi juhlassa katsauksen menneisiin vuosikymmeniin. Näin hän 
sanoi muun muassa: – Sisälähetystyö, yhteisöllisyys, virkistäytyminen ovat meille tärkeitä. Pyrimme 
vahvistamaan jokaisen hengellistä kasvua, harjoittamaan diakoniaa, vaalimaan karjalaisuutta. Keskus-
telemme kahvi- tai teekupposen ääressä, nautimme yhdessäolosta ja muisteluista, laulamme, joskus 
pidämme talkoita ja teemme retkiä. Jotakin uutta ja virkistävää yritämme keksiä! Joukkomme, oman 
Petrun kirkkomme suojeluksessa, tarvitsee perinteitten jatkajia, kirkossa kävijöitä, tiistaiseuralaisia! 
Hartaasti toivomme että kynnys uuden jäsenen tai toimijan mukaantulosta ei olisi liian korkea. Lähe-
tämme toiveen ja rukouksen Vaeltajan laulun sanoin: ”Pieni on lukumme Herra, rivimme taajentaos!” 
Ahkerat kädet ovat toimineet ja toimivat edelleen, keskustelua on käyty ja se jatkuu! Lämpimät kii-
toksemme kaikille mukana olleille ja yhä edelleen oleville, yhdessä jaksamme eteenpäin! Rakkaus 
omaa kirkkoa ja juuriamme kohtaan, kantaa meitä jokaista elämämme poluilla! Puhe on kokonaisuu-
dessaan luettavissa osoitteessa: https://pshv.fi/fi/uutinen/pielavesi-historian-siipien-havinaa. 

Pyhän Trifonin pyhiinvaellus 

Lähtöruutuun Jyväskylän Ylösnousemuksen kirkon pihamaalle kokoontui osanottajia keskisuomalais-
ten lisäksi myös Hämeenlinnasta, Kotkasta ja pääkaupunkiseudulta. Matkan varrelta mukaan poimit-
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tiin pyhiinvaeltajia Kuopion, Iisalmen, Oulun ja Lapin seurakunnista. Yhteensä pyhiinvaeltajia oli liki 
kolmekymmentä. 

Pian matkaan päästyämme isä Sergius toimitti ensimmäisen rukouspalveluksen. Yhteiset rukoukset ja 
lauluhetket siivittivät matkaamme jokaisella matkaosuudella. Ne antoivat voimaa ja saivat pitkilläkin 
osuuksilla ajan kulumaan aivan huomaamatta. Ensimmäinen pidempi pysähdys oli Oulussa, jossa 
lounaan ohella tutustuttiin Pyhän Kolminaisuuden katedraaliin ja sen ikoneihin. Illalla Rovaniemellä 
toimitettiin rukoushetki pyhän apostoli Andreaan kirkossa.  

Pyhien Boriksen ja Glebin 
kotakappeli, isä Rauno 
Pietarinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjantaina matka jatkui Ivalon kautta Keväjärvelle, josta pyhien Boriksen ja Glebin tšasounassa toi-
mitetun rukouspalveluksen jälkeen matkattiin Nellimiin. Kauniissa kalmistossa toimitetun litanian 
jälkeen osallistuttiin pyhän Kolminaisuuden ja pyhittäjä Trifonin kirkossa ehtoopalvelukseen, ja sen 
jälkeen kyläjuhlaan Inarijärven rannassa. Illan jo hämärtyessä majoituttiin Sanilan porotilalle Kirakka-
järvelle.  

Lauantaiaamuna oli vuorossa Sevettijärven koulun oppilaiden toteuttama juhla. Ratkiriemukas oh-
jelma oli yksi matkamme kohokohdista. Iltapäivällä köröttelimme Norjan Neideniin. Siellä Oulun met-
ropoliitta Elia toimitti muistopalveluksen hautakummulla, joka kätkee alleen 94 koltan jäännökset. 
Vainajat oli yli sata vuotta sitten siirretty Osloon antropologisia tutkimuksia varten. He saivat lopulli-
sen lepopaikkansa kotiseudullaan vasta 2011. 

Näätämöjoen rannassa toimitetun vedenpyhityksen ja satoja vuosia vanhan pyhän Georgios Voitta-
jan kappelin luona toimitetun molebenin jälkeen tutustuimme myös uuteen kolttasaamelaisten mu-
seoon, jonka esipaimen Elia siunasi. Pyhiinvaellus huipentui sunnuntaina liturgiaan Sevettijärven kir-
kossa. Kotimatkalla tutustuimme vielä Ivalon pyhän Nikolaoksen kirkkoon. 

PSHV:n matkaan osallistuneiden lisäksi pyhiinvaelluksella olivat Oulun metropoliitan johdolla Oulun 
ja Lapin seurakuntien papit ja kanttorit sekä runsaslukuinen joukko alueen asukkaita ja omatoimiva-
eltajia. Teksti: Seppo Salmi 

Perhetapahtumat 

Kirkon yhteistyöjärjestöjen Ortodoksisten nuorten liiton, Filantropian ja PSHV:n yhteistyönä toteutet-
tiin keväällä kaksi perhetapahtumaa. Lauantai-iltapäiväksi oli järjestetty ohjelmaa kaikenikäisille, 
vaarista vauvaan. Kehon, mielen ja hengellisen elämän hyvinvointi oli aiheena aikuiselle, lapsille oli 
askartelua ja leikkejä, nuorille videopaja. Lisäksi oli liikunnallinen hetki. 

Perhetapahtuma Kajaanissa oli Lasaruksen lauantaina 24.3. Paljon lapsiperheitä osallistui liturgiaan 
ja seurakunnan järjestämälle lounaalle. Muu ohjelma jatkui seurakunnan tiloissa. Työterveyshoitaja 
Kirsi Hyvönen ohjasi kiinnittämään huomiota tasapainoiseen ruokavalioon: enemmän vihanneksia, 
oliiviöljyä, aamulla kaurapuuroa ja joka tilanteessa pähkinöitä – näin voidaan ehkä vetää yhteen hä-
nen neuvojaan. Kommenttipuheenvuorossaan isä Sergius Colliander korosti hengellisen ulottuvuu-
den osuutta kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Jumalan jatkuvan läsnäolon muistaminen vapauttaa 
mielen kiertymästä vain oman itsensä ympäri. 
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Perhetapahtuma Mikkelissä 28.4. alkoi rukoushetkellä pyhän ylienkeli Mikaelin kirkossa isä Mikko 
Mentun ja kanttori Maria Mentun johdolla. Rukoushetken jälkeen oli lapsille puuhaa: askartelua, 
ongintaa ja pomppulinnaa! Aikuisille oli sillä aikaa alustus hyvinvoinnista, jonka piti Noora Seppänen-
Nousiainen. Noora toi muun muassa esille riittävän unen merkityksen. Monesti unen määrä on se, 
mistä ruuhkavuosien ihminen tinkii, kun haluaa saada jotain aikaa itselleen. Siitä voi muodostua kier-
re. Muita hyvinvoinnin perustavaa laatua olevia tekijöitä ovat oikeanlainen ravinto ja mukava ruokai-
lu, liikunta ja yhdessä liikkuminen, hyvät ihmissuhteet, mieluisat harrastukset ja luovuus sekä päivit-
täiset valinnat ja niitä ohjaavat arvot. Ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa on kolme erityisen 
tärkeää tekijää: läsnäolo, kuunteleminen ja myötäeläminen. –Kommenttipuheenvuorossaan isä Ser-
gius painotti hengellisyyden elämälle syvällistä sisältöä antavana ulottuvuutena. Rakkauden kaksois-
käsky on lähtökohta ja hieno sellainen: sen kautta aukeaa ulottuvuus sekä elävään Jumalaan että 
vieressä tai kauempanakin olevaan lähimmäiseen, kaikkiin ihmisiin.  

Sekä Kajaanissa että Mikkelissä isä Sergius osallistui myös lauantain vigiliaan ja sunnuntain liturgiaan, 
jossa piti opetuspuheen. 

Kiitämme hyvästä yhteistyöstä isiä Jyrki Penttosta ja Mikko Mentua, toiminnanjohtaja Maria Kauppi-
laa ja projektipäällikkö Minna Raskua! 

Muita yhteisinä valmisteltuja tapahtumia ovat olleet Turvapaikanhakijat-seminaari Helsingissä 8.–
9.11.2017 ja Ihmisoikeusseminaari Jyväskylässä 23.–24.5.2018. 

Kurssit, opintomatkat ja leirit 

Yhteistyökurssit Valamon opiston kanssa 

Venäjänkielisten seurakunta-aktiivien tietojenvaihtopäivät 

Venäjänkieliset eri seurakuntien aktiiviset jäsenet kokoontuivat tietojenvaihtopäiville Valamon opis-
toon viikonvaihteessa 22.–24.9. Ihmisiä oli tullut pohjoisesta ja etelästä – eli Rovaniemeltä ja Kotkas-
ta ja Porvoosta – sekä siitä välistä: Iisalmesta, Jyväskylästä ja Joensuusta. Alustajia oli lisäksi Lappeen-
rannasta ja Helsingistä.  

Koossa oli yli kaksikymmentä eri-ikäistä seurakuntalaista, joista toiset olivat olleet toimintaryhmien 
vetovastuussa jo toista vuosikymmentä, toiset olivat vasta panemassa venäjänkielistä toimintaa alul-
le seurakunnassaan. 

Isä Sergius Colliander kertoi alkupuheenvuorossaan ortodoksisuuden leviämisestä Suomeen. Erityistä 
huomiota hän kiinnitti siihen, että venäjänkielisiä ortodokseja on asunut Suomessa 1700-luvun lop-
puvuosikymmenistä alkaen. 1990-luvun alusta on määrä jatkuvasti lisääntynyt. Jos aikaisemmin venä-
läisiä ortodokseja asui enimmäkseen Kaakkois-Suomessa ja maan rannikolla, on heitä nyt joka puolel-
la maata. Ja he ottavat yhä aktiivisemmin osaa seurakuntiemme elämään. 

Tatiana Mäkelä, Lappeenrannan seurakunnan apukanttori, kertoi slaavinkielisestä kuorolaulusta 
Imatralla ja Lappeenrannassa. Jo yli 12 vuotta Tatiana on järjestelmällisesti vetänyt kuoroharjoituksia 
ja kuoro laulaa säännöllisesti jumalanpalveluksissa.  

Kalajokilaaksossa, Nivalan Karvoskylässä kokoontuu jo yhdettätoista vuotta Samovaari-kerho. Irina 
Trifonova, joka yhdessä miehensä Gennadin ja parin muun perheen kanssa muodostavat kerhon yti-
men, kuvasi iloaan, kun hän löysi ortodoksisen kirkon Suomesta. Läsnä on aina pappi, yleensä suo-
menkielinen, mutta se ei tilannetta häiritse. Mitään etukäteen mietittyä ohjelmaa ei ole, vaan kysy-
mykset syntyvät spontaanisti ja keskustelua käydään niiden pohjalta. Leppoisa ja ystävällinen ilmapii-
ri on olennaista.  

Helsingin pyhän Kolminaisuuden kirkon yhteydessä kokoontuu lapsikerho, perhekerho ja musiikki-
kerho. Evgenia Sultan on toiminut kerho-ohjaajana jo 17 vuoden ajan, ensin omien lasten kanssa, 
mutta jatkanut edelleen heidän kasvettua ulos kerhoiästä. Helsingissä kerho saa monenlaista tukea 
seurakunnan nuorisotoimistolta: materiaaleja ja toimintaideoita, jotka Evgenia sovittaa venäläisten 
lasten tarpeiden mukaan.  
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Isä Sergius hahmotti tiivistetysti kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmaa vuoteen 2020. Kirkko haluaa 
lisätä vapaaehtoistoiminnan monimuotoisuutta ja kattavuutta seurakuntien arjessa.  

Venäjänkieliset seurakunta-
aktiivit, arkkimandriitta Sergei ja 
pappismunkki Mikael 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmen päivän aikana toteutui hyvin järjestäjien asettama tavoite: ihmiset vaihtoivat kokemuksia ja 
solmivat yhteyksiä yli seurakuntarajojen. Yhä uudestaan kysyttiin, oliko tämä todellakin ensimmäinen 
tällainen kokoontuminen? Ja yhä uudelleen korostettiin, että tämäntapaisia kokoontumisia pitää 
järjestää vuosittain.   

Ikoniretriitti 5.–12.11.  

Osallistujat sitoutuvat hiljaisuuteen ikoneita maalatessaan. Vain työskentelyyn liittyvät asiat hoide-
taan puhumalla. Isä Sergius Colliander toimi retriitin hengellisenä ohjaajana. Ohjaajan tehtäviin kuu-
luu virikepuheiden pitäminen aamuisin, retriitin omat hartaudet sekä yksityiset keskustelut osallistu-
jien kanssa. Kurssin opettajana toimi Raija Kanninen. 

Seurakuntalehtien avustajakurssi 19.–21.1. 

Seurakuntalehtien avustajakurssilla lehtienteon ammattilaiset selvittivät, mihin on kiinnitettävä 
huomiota ja mitä ”kompia” tulisi välttää. Avustajat ovat tärkeä resurssi, kun lehdissä kerrotaan pai-
kallisia uutisia. Opettajina toimivat Mari Vainio ja Sari Malinen. 

Muut kurssit ja opintomatkat 

Ikonimaalareiden kuudes Ikonin tie -matka 3.-7.7. piispa Arsenin johdolla suuntautui tällä kertaa Itä-
Virumaan maakuntaan, vanhauskoisten Rajan kylään Peipsijärven rannalle, Pyhtitsan luostariin ja 
Tallinnaan. 

Kuuluisan vanhauskoisen ikonimaalari Gavriil Frolovin (1854–1930) kotikylässä Rajassa perehdyimme 
sekä vanhauskoisten historiaan ja tapoihin että Frolovin työtiloihin ja hänen maalaamiinsa ikoneihin. 

Frolovin ja muiden vanhauskoisten ikonimaalareiden töihin tutustuminen jatkui Tallinnassa, missä 
vanhan kaupungin Mestarien pihan perältä löytyi Venäläisten ikonien museo, tämän ikonimatkan 
helmi. Viime vuonna avattu, viidessä kerroksessa toimiva museo, perustuu eri keräilijöiltä hankittuun 
hienoon, satoja eri vuosisatojen venäläisiä ikoniaarteita käsittävään kokoelmaan. Teksti Eila Kautto 

Piispa Arseni piti toimintavuoden aikana neljä ikonimaalauskurssia veljeskunnan ikonipiirien jäsenil-
le. Kursseja pidettiin Hyvinkäällä 7.–8.10. (kasvojen maalaustapoja) sekä Porvoossa 9.–12.11., 26.–
27.4. ja 4.–5.6. (Kristuksen kirkastus). 

Perheleirit 

Venäjänkielinen perheleiri Haminassa 

Loppukesästä, 11.–13.8.2017, pidettiin Haminassa ortodoksinen venäjänkielinen perheleiri, jonka 
järjestäjänä oli veljeskunta vapaaehtoisten tukemana. Leiriin osallistui 17 aikuista ja 25 lasta eri paik-
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kakunnilta: Kouvolasta, Lahdesta, Helsingistä ja Porvoosta. Yhdessä saimme rukoilla, seurustella 
omalla kielellämme ja virkistyä luonnon helmassa. 

– Kiitämme vilpittömästi veljeskuntaa ja Haminan seurakuntaa mahdollisuudesta yhdessä ottaa osaa 
jumalanpalveluksiin ja lämminhenkiseen yhdessäoloon sekä keskustella yksityisesti papin kanssa, 
sanoo Evgenia Sultan Helsingin seurakunnasta. – Ensi hetkistä leiriin muodostui hyväntahtoinen, väli-
tön ja hyvä henki. Kiitämme myös isä Sergius Collianderia hänen osoittamastaan runsaasta huomios-
ta ja isällisestä rakkaudesta! 

Leirin päätöksenä oli sunnuntain liturgia ja ehtoollisella käynti pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin 
kirkossa Haminassa. Leiristä jäi osallistujilla valoisat ja mukavat muistot. — Anna Liukko /suom. SC 

Venäjänkielinen perheleiri Kuopiossa 

26.–27.8. leirikeskus Poukamassa Kuopion ortodoksisen seurakunnan venäjänkielinen toimikunta 
järjesti jo kuudennen perheleirin venäjänkielisille seurakuntalaisille. 

Perinteisesti perheleirin ohjelma oli mielenkiintoinen ja monipuolinen. Leirin teemana oli Terveys – 
sekä ruumiillinen että hengellinen. 

Leirin pappina toimi isä Sergius Colliander, ja leirin mukavasta ohjelmasta vastasi Natalja Vansovitch 
apulaisineen. 

Neuvotteluja ja suunnittelua 
Veljeskunnan lähimmät yhteistyötahot omien alaosastojen ohella ovat seurakuntien kirkkoherrat ja 
muut toimihenkilöt, kirkon kirkkopalvelukoordinaattori sekä kirkon sopimuspohjaiset yhteistyöjärjes-
töt Ortodoksisten nuorten liitto, Ortodoksinen kansainvälinen diakonia ja lähetys Filantropia ry ja 
Valamon opisto.  Yhteistyöjärjestöjen kesken on löydetty tapoja syventää verkostomuotoista yhteis-
työtä entisestään. 

Järjestöt ovat sopineet yhteisestä teemasta vuosina 2017 ja 2018: Juuret ja monikulttuurisuus. Omiin 
juuriin juurtuneena on luontevaa kasvaa ymmärryksessä ihmisiä kohtaa, joilla on eri kulttuuritausta. 
– Perhetapahtumat ja opetusvideot ovat esimerkkejä konkreettisesta yhteistyöstä. Valamon opiston 
kanssa veljeskunnalla on jo usean vuoden yhteistyöperinteitä. 

Neuvotteluja on järjestöjen kesken toimintakauden aikana pidetty useita. Muun muassa valmisteltiin 
yhdessä kirkolliskokousseminaarissa 9.9.2017 esitystä Järjestöt kirkon työssä, jossa grafiikalla, tek-
stein ja numeroin kerrottiin järjestötyön kattavuudesta. Esityksen piti ONL:n puheenjohtaja Anna 
Blinnikka. Muita tapaamisia oli 5.10.2017 Joensuussa ja 24.1.2018 Kuopiossa (mukana myös koor-
dinaattori Sirpa Okulov). Vuotuinen yhteistyösopimusten arviointineuvottelu oli 10.4. Joensuussa 
kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulovin kutsusta. Järjestöjohtajilla oli neuvottelu Mikkelissä 
27.4. ja Valamossa 12.6. Jälkimmäiseen osallistui osan aikaa kirkon palvelutoimiston johtaja Sirpa 
Koriala. Järjestöille kirkon palvelukeskuksen toimihenkilöiltä on tullut myönteistä palautetta: järjestöt 
ovat toiminnassaan ottaneet huomioon kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmassa korostetut linjauk-
set.  

 

Veljeskunnan hallitus kiittää kaikkia tilikauden aikana järjestön toimintaan osallistuneita ja sen 
tavoitteita sanoin ja teoin tukeneita ja rohkaisseita! Veljeskunta tekee kirkon työtä pyhien Sergein 
ja Hermanin rukouksien tukemana. Heidän esirukouksensa valaiskoot teidän jokaisen tienne! 
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Veljeskunnan toimintasuunnitelma 1.7.2018–30.6.2019 

 

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 on tullut 

järjestön luonnolliseksi toimintatavaksi.  

Tiistaiseurat ovat veljeskunnan runko. Toimintavuoden aikana veljeskunta rohkaisee 

tarttumaan niihin monipuolisiin mahdollisuuksiin, joita tiistaiseura itseohjautuvana 

toimintaryhmänä voi avata paikallisen ortodoksiyhteisön käytännön tukemiseksi ja 

hengellisen elämän syventämiseksi.  

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 (21.–

23.9.). Diakonian ja lähetyksen tietojenvaihtopäivät järjestetään Valamossa opisto-

kurssin muodossa (23.–25.11.). Veljeskunta on myös mukana Church for Everyone –

jatkokurssin suunnittelussa ja toteutuksessa. Kurssi toteutetaan 8.–10.2. 

Veljeskunnan ikonimaalareille järjestetään Valamon opistossa kurssit 2.–7.10. ja 9.–

16.12. aiheena Kristuksen syntymä -juhlaikoni. Lisäksi voidaan eri paikkakunnilla 

pitää lyhytkursseja. Opettajana toimii piispa Arseni. 

Veljeskunta kutsuu kirkon työntekijöitä monikulttuurisen työn neuvottelupäiville 

Helsinkiin 14.–15.11. Tapahtuman tarkoituksena vaihtaa kokemuksia monikulttuu-

risuustyön eri toimintatavoista ja jakaa parhaita kokemuksia. On useita kohderyhmiä 

ja jo muutaman vuosikymmen kokemukset työstä. Neuvottelupäivien päätteeksi 

mietitään tarkoituksenmukaisia tapoja jatkaa yhteistyötä. 

Lahden ja Haminan seurakunnat ja vapaaehtoiset ovat kuluvalla toimintakaudella 

17.–19.8. toteuttaneet ortodoksisen perheleirin, jonka ensisijaisena kielenä oli ve-

näjä. Veljeskunnan toiminnanjohtaja oli mukana leiripappina. 

Toimintakauden aikana jatkuu veljeskunnan yhteistyö Agricola-opintokeskuksen 

kanssa. Yhteistyötä ovat eniten hyödyntäneet veljeskunnan ikonimaalauspiirit, jotka 

näin saavat tukea opettajien palkkakuluihin. 

Tapahtumat ja pyhiinvaellukset 

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

syyskaudella kaksi perhetapahtumaa, ”perhepäivää”. Oulussa on jo pidetty perhepäi-

vä 29.9. Ortodoksisten nuorten liiton Kulmakivi-festivaalin yhteydessä. Turussa pi-

detään perhepäivä 17.11. Toimintavuoden aikana on suunnitteilla veljeskunnan ta-

pahtumia ja vierailuja seurakunnissa ja alaosastoissa. 

 

Perhepäivä Oulussa: työ-

terveyslääkäri Mikko 

Koistinen puhuu nuorelle 

yleisölle. – Kuva ort.fi 
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Veljeskunnan vuosijuhlat pidetään Tampereella 12.–14.10. yhteistyössä Tampereen 

ortodoksisen seurakunnan kanssa. Juhlien aihepiiri heijastaa kirkon järjestöjen yh-

teistä teemaa Juuret ja monikulttuurisuus. Keskiössä ovat viime vuosikymmeninä 

Suomeen asettuneiden kokemukset kirkosta ja yhteisöstä.  

Perinteinen Trifonin pyhiinvaellus tehtiin to–ma 23.–27.8.. Matka vei Kuopion, Iisal-

men ja Oulun kautta Rovaniemelle sekä Ivaloon ja Nellimiin. Sevettijärvellä oli koulun 

juhla ja vedenpyhitys. Norjassa tutustuttiin Kirkkoniemen maisemiin sekä Itä-

saamen museoon Neidenissä. Pyhiinvaeltajat kävivät myös pyhän Georgioksen kap-

pelilla ja siihen liittyvällä kolttien ikiaikaisella kalmistolla rukoilemassa. Sunnuntain 

liturgia toimitettiin Sevettijärven kirkossa ja liturgian johti Oulun metropoliitta Elia. 

Paluumatkalla pyhiinvaeltajan tutustuivat myös Ivalon pyhän Nikolaoksen kirkkoon. 

Pyhiinvaeltajia lähesty-

mässä pyhän Georgiok-

sen kappelia Neidenissä 

  

 

 

 

 

 

 

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 venäjänkielellä. 

Nettisivujen sisältöä voi selailla tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. 
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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 merkittäviä muutoksia.  

Lehden sisällön suunnittelussa noudatetaan hyvää ja ajanmukaista journalistista 

otetta. Samalla otetaan huomioon tilaajilta saatavaa palautetta. 

 

Aamun Koitto on luettavissa netissä osoitteessa aamunkoitto.fi muutamia päiviä 

lehden ilmestymisen jälkeen. 

Aamun Koiton julkaiseminen on veljeskunnan taloudellisesti merkittävin toiminta-

haara. 

Julkaisu 

Viime toimintakauden diakonian ja lähetyksen seurakuntakiertueen tietoja hyödyn-

täen veljeskunta tuottaa vihon, jossa esitellään hyviksi havaittuja lähimmäisavun ja 

lähetyksen toimintatapoja. Julkaisussa on toimijoiden haastatteluja ja yhteenvedot 

siitä, mihin missäkin toimintamuodossa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. 
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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 

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. 

Perhepäivien tunnuskuvio 
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Tulo- ja menoarvio 1.7.2018-30.6.2019 

 

 
Tot.300618 BUDJ18-19 

   Myyntituotot 2775 3000 

Kurssi- ja leirituotot 12641 16000 

Tilaus- ja ilmoitustuotot 145315 145000 

Avustukset 2635 3000 

Muut tuotot 1 0 

TUOTOT 163367 167000 

   Henkilöstökulut 69965 75000 

Poistot 41 40 

Materiaalit ja palvelut 66050 70000 

Toimitilakulut 5431 6000 

Kone- ja kalustokulut 5908 7000 

Matkakulut 8245 8500 

Edustus- ja markkinointikulut 643 1000 

Hallintokulut 52418 54000 

Muut kulut 8046 5000 

Muut toimintakulut 115 150 

KULUT 216862 226690 

VARSINAINEN TOIMINTA -53476 -59690 

VARAINHANKINTA 19263 19500 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 201 0 

Yleisavustukset 50000 50000 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 15988 9810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perheleiri Haminassa, elokuu 2018 

 



 


