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Yleiskatsaus 

Seurakunnan tehtävä on määritelty laissa ortodoksisesta kirkosta seuraavasti: Toteuttaakseen kirkon 

tehtävää alueellaan seurakunta huolehtii pyhistä toimituksista, ortodoksisesta kasvatuksesta ja 

opetuksesta, diakonia- ja hyväntekeväisyystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- 

ja palvelutehtävistä 

Maantieteellisesti Rautalammin ortodoksinen seurakunta toimii kuuden kunnan alueella (Rautalampi 

Suonenjoki, Vesanto, Tervo, Hankasalmi ja Konnevesi). Pyhäkköjä seurakunnalla on neljä. 

Väestökehitys 

Kertomusvuonna seurakunnan väkiluku vähentyi 30 henkilöllä. Seurakuntaan kastettiin 1 henkilö ja 

kuolleita oli 15 (-14). Seurakuntaan liittyi 3 henkilöä ja siitä erosi 3 (0). Seurakuntaan muutti 9 ja 

seurakunnasta muutti pois 24 henkilöä. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli poissaoleva väestö mukaan 

luettuna 585 henkilöä- 

Henkilöstö 

Seurakunnalla oli vakituisessa työsuhteessa 1 henkilö. 

Kanttori  

Oili Mäkirinta (työvapaalla 1.1.-31.12.2020). 

Kirkolliset toimitukset hoiti Kuopion ortodoksinen seurakunta solmitun yhteistoimintasopimuksen 

mukaisesti. Rautalammilla pappina ja kanttorina olivat pääsääntöisesti pastori Harri Peiponen ja kanttori 

Eija Honkaselkä. Kirkkoherran tehtäviä hoiti Kuopion ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Timo 

Honkaselkä. 

Vuotta 2020 sävytti koronapandemia, minkä vuosi varsinkin keväällä 2020 jumalanpalveluksia toimitettiin 

Rautalammin alueella suunniteltua vähemmän, koska kirkkokansaa ei voitu ottaa jumalanpalveluksiin.  

Talous  

Kertomusvuoden tilinpäätös oli ylijäämäinen 7 053 euroa (vuonna 2019 alijäämää 27 999 euroa). 

Seurakunnan tuloveroprosentti oli 2,00. Tilikauden 2020 verotulojen kertymä oli 137 124 euroa (vuonna 

2019 133 55 euroa). Tilikauden toimintatuotot olisivat 41 930 euroa (vuonna 2019 59 081 euroa). Toiminta-

avustuksia saatiin 9 000 euroa (27 853 euroa vuonna 2019). 

Tilikauden tunnusluvut  

Tilikauden tuloksen muodostuminen, toiminnan rajoitus ja tunnusluvut on esitetty myöhemmin tässä 

tilinpäätöksessä.  

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä 

Rautalammin, Iisalmen ja Kuopion ortodoksiset seurakunnat yhdistyivät vuoden 2021 alusta.  
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Seurakunnallinen toiminta 

Yleistä 

Rautalammin ortodoksisen seurakunnan työntekijöinä työskentelivät pastori Harri Peiponen ja kanttori Eija 

Honkaselkä. Rautalammin seurakunta toimi vuonna 2020 itsenäisenä, mutta toiminnallisesti se oli osa 

Kuopiota, eli läntisen alueen työpari hoiti alueen palvelukset ja muun toiminnan.  

Rautalammin seurakunnan alueella on pyhäkköjä viisi (kirkot Rautalammilla ja Suonenjoella, tsasounat 

Vesannolla ja Tervossa, Konnevedellä yksityinen tsasouna). Hankasalmella palvelukset on toimitettu 

luterilaisen seurakunnan tiloissa. 

Jumalanpalvelukset 

Koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi koko vuoden toimintaan. Palvelukset peruttiin 16.3. alkaen ja 

ainoat palvelukset toimitettiin Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraalissa ilman kirkkokansaa. Kaikki 

palvelukset striimattiin Facebookiin. Kesäkuun alussa palveluksia voitiin toimittaa ulkona kirkkokansa 

mukana ja syksyllä palveluksia päästiin toimittamaan pyhäkköihin, mutta osallistujamäärä oli rajattu 

temppelikohtaisesti. Kasteet, hautajaiset ja avioliittoon vihkimiset voitiin toimittaa pyhäköissä rajatulla 

ihmismäärällä.     

Jumalanpalvelussuunnitelma tehtiin Kuopion läntiselle alueelle ja Rautalammin seurakuntaan. 

Jumalanpalveluksia (yleensä liturgia) toimitettiin kussakin pyhäkössä pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.  

Suurina kirkollisina juhlina sekä temppelin juhlina toimitettiin vigilia, vedenpyhitys, liturgia ja litania. 

Suurten juhlien sekä suuren paaston palveluksia kierrätettiin eri pyhäköissä siten, että kirkkovuoden eri 

vaiheet tulivat esille jokaisessa pyhäkössä. Myös yksittäisiä palveluksia on toimitettu seurakuntalaisten 

pyynnöstä (liturgia, panihida, litania, kiitosrukoushetki).  

Suuren viikon sekä pääsiäisyönpalvelusta ei voitu toimittaa muualla kuin Nikolaoksen katedraalissa. 

Virpovitsojen siunaamisia kouluissa eikä koululaispalveluksia pääsiäiskaudella voitu myöskään toimittaa.  

Suonenjoella on toimitettu maallikkopalveluksia, joiden toimittamisesta on vastannut Juhani Hänninen.  

Seurakunnalliset tilaisuudet 

Merkkivuosijuhlat jatkuivat vuonna 2020. Korona vaikutti juhlimiseen siten, ettei kaikkia temppeleiden 

merkkivuosia voitu juhlia. Vesannon tsasounan Johannes Kastajan praasniekassa juhlittiin temppelin 60-

vuotista taivalta. 



 Vuosikertomus 2020 

 

 

Praasniekkaväkeä Johannes Kastajan tsasounassa Vesannolla. Kuva: Harri Peiponen. 

Praasniekkoja toimitettiin mahdollisuuksien mukaan etenkin kesä- ja syyskaudella. 

Ekumeeniset tilaisuudet 

Ekumeenisia tilaisuuksia voitiin järjestää ainoastaan ekumeenisella rukousviikolla. Tapahtumia oli 

perinteiseen tapaan läntisellä alueella eri paikkakunnilla sekä Suonenjoella. Toisen pääsiäispäivän 

ekumeeninen pääsiäisvaellus Syvänniemeltä Karttulaan jouduttiin perumaan.  

Suonenjoella olimme mukana sananjumalanpalveluksessa Suonenjoen luterilaisella seurakuntakodilla. 

Metropoliitta Panteleimon luennoi ensimmäisistä suomalaisista, jotka on kanonisoitu kirkossamme. 

Isä Harri Peiponen toimi Kuopion kristillisten seurakuntien yhteistyöelimen hallituksen puheenjohtajana. 
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Metropoliitta Panteleimonin luento uusista pyhistä Suonenjoen Kristuksen kirkastumisen kirkossa kiinnosti 

paikkakuntalaisia. Kuva: Lea Huovinen  

 

Kirkkomusiikki  

Seurakunnan kuorotoiminnasta vastasi Kuopion ortodoksisen seurakunnan kanttori Eija Honkaselkä. Kuoro 

on toiminut yhdessä Mihailan kuoron kanssa jo vuodesta 2019. Koronapandemia vaikutti kuorotoimintaan 

varsinkin keväällä 2020, kun kaikki muukin toiminta keskeytyi. Alkuvuodesta ehdittiin harjoituksia pitää, ja 

hieman alkaa valmistautumaan jo toukokuun valtakunnallisia kirkkolaulupäiviä varten, jotka nekin sitten 

siirtyivät keväälle 2021. Harjoituksia pidettiin koko vuoden aikana yhteensä yhdeksän kertaa vuoroviikoin 

Syvänniemellä ja Suonenjoella. Laulajia kuorossa oli vuoden aikana kaikkiaan 11.  

Kesällä ja alkusyksystä rajoitukset hieman helpottivat ja pystyimme taas kokoontumaan. Tosin myöhemmin 

syksyllä jouduimme pitämään taukoa harjoituksissa Rautalammin koronatilanteen takia. Pääsiäiskaudella 

otimme digiloikan, ja kokoonnuimme 19.4. sekä myöhemmin vielä 21.5. Teams- sovelluksen ääreen 

pääsiäiskahveille, jotta edes näkisimme ja kuulisimme toisiamme!  

Tiistaiseurat ja leirit 

Tiistaiseurat toimivat Rautalammin alueella aktiivisesti. Tiistaiseurat kokoontuivat kerran kuussa 

Suonenjoella ja silloin tällöin Tervossa ja Rautalammilla. Isä Harri on osallistunut liturgian jälkeisiin 

tiistaiseurojen kirkkokahvikokoontumisiin ja Suonenjoella tiistaiseuran tilaisuuksiin tiistai -iltapäivisin 

kutsuttuna alustajana. On huomattava, että Rautalammin ort. seurakunnassa ei ole ollut vuosikausiin 

diakonia-, lapsi- eikä nuorisotyötoimikuntia, jolloin Suonenjoen Tiistaiseura on ottanut näitä tehtäviä 

hoitaakseen. Koronaepidemia vähensi tapaamisia keväällä, mutta syksyllä toiminta jatkui. 
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Isä Harri Peiponen ja kanttori Eija Honkaselkä osallistuivat syys-lokakuussa kahdelle Rautalammin 

Puroniemessä järjestetylle seurakunnan omalle kristinoppileirille  

 

Leiriläisten aamuherätyksessä luotettiin vanhoihin konsteihin. Kuva: Harri Peiponen 

 

Hallinto 

Valtuusto 

Mirja Mäkinen, puheenjohtaja 

Timo Honkaselkä, kirkkoherran tehtävien hoitaja 

Juhani Hänninen 

Tarja Jetsonen 

Kalevi Jetsonen 

Hanna Kauppinen 

Seija Karhu 

Hilkka Koponen 
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Antti Pasanen 

Minna Virtala 

Valtuusto kokoontui 4 kertaa. 

Neuvosto 

Timo Honkaselkä, puheenjohtaja, kirkkoherran tehtävien hoitaja 

Sauli Miskala, varapuheenjohtaja 

Tytti Harjuhahto 

Anja Kauppinen 

Helena Hänninen 

Keijo Postari 

Pirjo Laitinen, pääkirkon isännöitsijä 

Tuija Oittinen 

 

Neuvosto kokoontui 6 kertaa. 

Kiinteistölautakunta 

Pasanen Antti, puheenjohtaja 

Honkaselkä Timo, kirkkoherran tehtävien hoitaja 

Huuskonen Markku 

Hänninen Helena 

Karhatsu Kimmo 

Laitinen Pirjo 

 

Kiinteistölautakunta kokoontui 2 kertaa.  

 

Jumalanpalvelustilastot 

RAUTALAMPI 

 

 

Hautauspalvelus 4 

 

Kaste 1 

 

Katumuskanoni 1 

 

Liturgia  6 

 

Panihida 1 

 

Rukoushetki 1 

 

Suuri ehtoopalvelus 2 
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Vedenpyhitys ja liturgia 1 

   

   
SUONENJOKI 

 

 

Ehtoopalvelus 1 

 

Hautauspalvelus 7 

 

Katumuskanoni 1 

 

Litania  2 

 

Liturgia  11 

 

Panihida 2 

 

Parastasis 1 

 

Suuri ehtoopalvelus 1 

 

Vedenpyhitys ja liturgia 1 

   

   
TERVO 

  

 

Hautauspalvelus 1 

 

Litania  1 

 

Liturgia  2 

 

Rukoushetki 1 

 

Suuri ehtoopalvelus 1 

 

Vedenpyhitys ja liturgia 1 

   

   
VESANTO 

  

 

Liturgia  1 

 

Paastoliturgia 1 

 

Vedenpyhitys ja liturgia 1 
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