
VELJESKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2020–30.6.2021 
 
 

YLEISTÄ  
 

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta on ortodoksisen kirkon perinteeseen sitoutunut Suomen 

ortodoksisen kirkon ja sen seurakuntien tukijärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on vahvistaa 

jäsentensä hengellistä kasvua, elävää yhteyttä kirkkoon ja yhteisöllisyyttä kirkon arvoja noudattaen 

  

PHSV tukee kaikille avoimella toiminnallaan kirkon ydintehtäviä ja kirkolliskokouksen hyväksymiä 

päälinjauksia.  PSHV korostaa osaamisen jakamista, ihmisten sitouttamista ja yhteisöä vahvistavia 

toimintatapoja. PSHV toimii verkostoituen seurakuntien, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. 

 

Kirkon yhteistyökumppanina PSHV:n strategian ja toimintalinjojen tulee olla sopusoinnussa Kirkon tavoite- 

ja toimintasuunnitelman kanssa. PSHV:n toimintaa arvioidaan, raportoidaan ja kehitetään yhdessä Kirkon 

kanssa vuosittain. 

 

PSHV:n tavoitteena on sitouttaa Kirkon jäsenet toimimaan aktiivisesti omassa seurakunnassaan, rohkaista 

heitä palvelemaan seurakuntaa eri tavoin omalla osaamisellaan ja auttamaan heitä palvelemaan 

lähimmäistä. 

 

Veljeskunta toimii keskusjärjestönä alaosastoille, joita ovat tiistaiseurat, kirkkokuorot ja muut ortodoksiset 

kuorot, ikonimaalauspiirit sekä ortodoksiakerhot. PSHV:n ja sen alaosastojen tuottamat palvelut ovat 

seurakunnille lisäresurssi, joka täydentää Kirkon vapaaehtoistyötä. 

 

Veljeskunta voi järjestää pyhiinvaelluksia, kursseja ja hengellisiä tapahtumia. Veljeskunnan 

toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet vierailevat alaosastoissa mahdollisuuksien mukaan. Vierailujen 

tarkoitus on vahvistaa toimintaa ja rohkaista uusiin toimintamuotoihin. Veljeskunta seuraa tarkasti keväällä 

2020 alkanutta korona-pandemiaa ja huomioi toiminnassaan koronarajoitukset.  Elokuussa 2020 ei 

järjestetty Trifonin pyhiinvaellusta Lappiin ja syksyllä 2020 ei järjestetä myöskään vuosijuhlia. 

Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet myös alaosastovierailujen suunnitteluun. 

 

Veljeskunta julkaisee Aamun Koitto-lehteä, joka tavoittaa kaikki Kuopion ja Karjalan hiippakunnan 

seurakuntien ortodoksiset kotitaloudet. Tilivuonna 2020–2021 lehti ilmestyy 2 kertaa. Lehden ilmestyminen 

päättyy numeroon 5/2020, sillä vuonna 2021 siirrytään kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti kirkon 

kustantamaan kirkon yhteiseen lehteen. 

 

Toimintakauden aikana jatkuu veljeskunnan yhteistyö Agricola-opintokeskuksen kanssa. Yhteistyötä ovat 

eniten hyödyntäneet veljeskunnan ikonimaalauspiirit, jotka saavat tukea opettajien ja luennoitsijoiden 

palkkakuluihin. 

 

Toimintasuunnitelman toteutumiseen vaikuttaa järjestön päätökset käytettävissä olevista 

henkilöresursseista. 

 

 



TOIMINTA 
 

TOIMINTALINJAT 

PSHV toteuttaa visiotaan neljän toimintalinjan kautta: 

 

1. Aikuiskasvatus ja katekumeenityö 

Seurakuntien katekumeeni- ja aikuiskasvatustyötä tuetaan valtakunnallisen ohjelman avulla. Tavoitteena 

on sitouttaa ihmisiä seurakunnan aktiivisiksi jäseniksi auttamalla heitä löytämään oman paikkansa 

seurakuntayhteisössä. 

 

2. Perhetyö 

PSHV tukee seurakuntien perhetyötä ja etsii yhteistyössä seurakuntien kanssa työmuotoja, jotka 

mahdollistavat perheiden osallistumista jumalanpalveluselämään ja muuhun toimintaan. 

 

3. Vapaaehtoistyö 

Rohkaistaan ihmisiä palvelemaan kirkkoa omalla osaamisellaan vapaaehtoistyön kautta. PSHV toimii 

yhteistyössä seurakuntien kanssa ja tarjoaa niille koulutusta vapaaehtoistyön järjestämisessä. 

 

4. Diakoniatyö 

PSHV toimii yhteistyössä seurakuntien kanssa tarjoamalla niille vaihtoehtoja lähimmäisavun 

toteuttamiseksi mm. kartoittamalla yhteistyöverkostoja ja etsimällä ulkopuolista rahoitusta. 

 

PSHV valitsee kolmivuotiskausittain 2-3 toimintalinjaa painopistealueiksi. Toimintakaudella 2020-2021 

veljeskunnan painopistealueita ovat diakonia- ja vapaaehtoistyö. 

 

PSVH toteuttaa diakonia- ja vapaaehtoistyötä seurakunnissa alaosastojensa kautta.  Veljeskunnan 

tavoitteena on tukea paikallistason toimintaa mm. koulutuksen kautta sekä antamalla foorumin käytännön 

kokemusten jakamiselle. Vertaistukitapaamisten järjestäminen joko hiippakuntien tai seurakuntien tasolla 

on keskeistä toimintaa, jossa kohtaamisten kautta syntyy aitoa ajatusten vaihtoa ja jossa hyviä paikallisia 

käytänteitä voidaan jakaa toisille. 

 

PSHV :n tavoitteena toimintakaudella 2020-2021 on järjestää  tiistaiseurapäiviä uusien vuoden 2021 alussa 

toimintansa aloittavien uusien seurakuntien alueilla. Päivien tarkoituksena on antaa alaosastoille 

mahdollisuus tutustua toisiinsa ja verkostoitua sekä pohtia vapaaehtoistyön muotoja uudessa 

seurakuntarakenteessa. 

 

Kirkkolaulupäivät ja Ristisaatto-teemavuosi 

 

Veljeskunta on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Ristisaatto-hanketta ja Kirkkolaulupäiviä 

yhdessä muiden kirkon yhteistyöjärjestöjen ja vastuutahojen kanssa. 

 

Koronapandemian vuoksi vuodelle 2020 toteutettavaksi suunniteltu Ristisaatto-teemavuosi siirtyy vuodelle 

2021. PSHV ry toteuttaa teemavuoden yhdessä kirkon ja muiden yhteistyöjärjestöjen (Filantropia ja ONL) 

kanssa. Ristisaattohankkeen valmistelu aloitettiin syksyllä 2019, jolloin sille saatiin mm. omat nettisivut, 

jotka odottavat nyt uudelleen aktivointia. Hankkeen koordinointivastuu on PSHV:lla. Teemavuoden 



keskeisimpänä tavoitteena on aktivoida seurakuntia järjestämään omia paikallisia ristisaattoja ja 

tiedottamaan niistä ristisaattosivuston tapahtumakalenterissa. 

 

PSHV:n tehtävä on koota yhteen sekä kirkkolaulun harrastajat että siitä kiinnostuneet ja kouluttaa heitä. 

Alun perin toukokuulle 2020 suunnitellut kirkkolaulupäivät jouduttiin siirtämään vuodella eteenpäin 

koronapandemian vuoksi. Joensuussa 28. – 30.5.2021 järjestettävät IX valtakunnalliset kirkkolaulupäivät 

toteutetaan yhteistyössä Ortodoksisten Kanttorien Liiton, Joensuun seminaarin, Itä-Suomen yliopiston 

ortodoksisen teologian oppiaineryhmän ja Joensuun ortodoksisen seurakunnan kanssa. Koordinointivastuu 

päivien hallinnosta, taloudesta ja käytännön toteutuksesta on veljeskunnalla. 

 

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA 
 

Jäsenkirjeet 

Veljeskunnan alaosastoilleen lähettämien jäsenkirjeiden tarkoituksena on tiedottaa järjestön toiminnasta. 

Jäsenkirjeet jaetaan pääsääntöisesti sähköpostitse alaosastojen yhteyshenkilöille. Jäsenkirjeet löytyvät 

myös veljeskunnan nettisivuilta. Tilikauden aikana ilmestyy 3-4 jäsenkirjettä. 

 

Nettisivut 

Nettisivujen kautta ilmoitetaan tulevista tapahtumista ja uutisoidaan veljeskunnan toiminnasta kuvin ja 

sanoi. Nettisivuilta löytyy kattava tietopaketti alaosastotoiminnan tueksi. Opintomateriaali-osiota 

kasvatetaan uusilla aineistoilla. Nettisivujen sisältöä voi selailla tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. 

Veljeskunnalla on myös oma Facebook -sivusto. 

 

Aamun Koitto 

Ortodoksinen seurakunta- ja aikakauslehti Aamun Koitto jaetaan kaikkiin Kuopion ja Karjalan hiippakunnan 

ortodoksisiin talouksiin ja on myös luettavissa netissä osoitteessa aamunkoitto.fi. Lehteä julkaistaan 

tilikauden aikana 2 numeroa. Lehden ilmestyminen päättyy numeroon 5/2020, sillä vuonna 2021 siirrytään 

kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti kirkon kustantamaan kirkon yhteiseen lehteen. 

 

Veljeskunnan painojulkaisut 

Veljeskunnalla ei ole painojulkaisuja tilivuonna 2020-2021. 

 

Opintomateriaalit 

Metropoliitta Arseni tekee kymmenosaisen ”Pyhien joukot”-opintokokonaisuuden, joka julkaistaan osina 

jäsenkirjeissä ja kokonaisuudessaan veljeskunnan nettisivuilla. 

 

JÄRJESTÖN HALLINTO 
 

Vuosikokous, hallitus 

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan hallinto noudattaa yhdistyslakia, yhdistyksen sääntöjä ja 

johtosääntöä. Vuoden 2020 vuosikokous pidetään 28.11.2020 Kuopion ortodoksisella seurakuntasalilla. 

 

Hallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti puhelinkokouksia. Kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Hallitus 

kokoontuu tarvittaessa suunnittelukokouksiin. 

 



Henkilöstö ja ulkoistetut palvelut 

Veljeskunnan toiminnanjohtaja on kokopäiväisessä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Aamun 

Koiton toimitussihteeri työskentelee suoritepalkkapohjaisesti. Veljeskunta on ulkoistanut taloushallinnon 

sekä Aamun Koiton tilaajapalvelun ja ilmoitusmyynnin. 

 

Veljeskunnan talous 

 

Veljeskunta esittää vuosikokoukselle marraskuussa 2020 sääntömuutosehdotuksen. Mikäli se hyväksytään, 

tilivuosi muuttuu kalenterivuodeksi. 1.7.2020 alkava tilivuosi on 18 kuukauden mittainen ja päättyy 

31.12.2021. 

 

PSHV:n talous koostuu kirkon avustuksesta, alaosastojen jäsenmaksuista ja Aamun Koitto -lehdestä 

saadusta voitosta. Kirkon päätös siirtyä julkaisemaan kirkon yhteistä lehteä vuonna 2021 merkitsee sitä, 

että järjestö jää vaille merkittävää osaa rahoituksestaan. Syksyn 2020 aikana hallitus tulee käsittelemään 

järjestön taloustilannetta ja sen vaikutusta henkilöresursseihin ja tulevaan toimintaan.  

 

PSHV hallinnoi vuonna 2021 järjestettävien Kirkkolaulupäivien sekä Ristisaatto 2020-teemavuoden taloutta 

ja kulujen seuraamiseksi PSHV:n kirjanpitoon on avattu omat kustannuspaikat Kirkkolaulupäiville 

(kustannuspaikka 150) ja Ristisaatto-hankkeelle (kustannuspaikka 180). 


