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1. Yleiskatsaus 

 

Karttulan kunta liittyi Kuopion kaupunkiin vuoden 2011 alussa. Aiemmin Rautalammin 

ortodoksiseen seurakuntaan kuulunut Karttula siirtyi Kuopion ortodoksisen seurakunnan alueeksi. 

Liitoksen myötä seurakuntamme sai 144 uutta jäsentä. Liitoksen myötä seurakunnan omistukseen 

siirtyi myös pyhän ylienkeli Mikaelin rukoushuone ja Syvänniemen hautausmaa. Seurakunnan 

jäsenmäärän kasvu oli kertomusvuoden lopussa 138 henkeä. Aikaisempina vuosina seurakunnan 

väkimäärä on laskenut useilla kymmenillä henkilöillä. Kertomusvuonna väkiluku pysyi lähes 

samana, jos Karttulan liittymistä ei oteta huomioon.  

Keväällä 2011 seurakunnan läntisen alueen pappina toiminut isä Andreas Hjertberg jäi eläkkeelle. 

Hänen seuraajanaan jatkaa isä Timo Hirvonen. Seurakuntasihteeri Anna-Liisa Vainiomäki jäi 

eläkkeelle loppukesästä seurakuntasihteerin toimesta. Hänen seuraajanaan jatkaa Kirsi Haarala. 

Seurakunnan hengellisen työntekijöille on annettu maantieteellisten aluevastuiden (keskinen, 

läntinen ja itäinen) lisäksi myös omia vastuualueita (diakonia, lapsi- ja nuorisotyö sekä 

maahanmuuttajatyö). 

Kertomuskaudella seurakunnassa järjestettiin sovintosunnuntaina seurakuntalaisten 

ideointipäivät, jolloin kirkon strategiaa tuotiin seurakuntatasolle. Tehtäviä käsiteltiin ryhmätyönä 

ja ne kirjattiin jatkotoimenpiteitä varten ylös. Kertomuskausi oli valtuustokauden 2008-2011 

viimeinen kausi ja loppuvuodesta seurakunnassa pidettiin valtuuston vaalit kaudeksi 2012-2015. 

Seurakuntaelämä pitää sisällään hyvin monialaista toimintaa. Seurakunnan hengellisen 

työntekijöille on annettu omien maantieteellisten vastuualueiden (keskinen, läntinen ja itäinen) 

lisäksi myös omia tehtäväkohtaisia vastuualueita (diakonia, lapsi- ja nuorisotyö sekä 

maahanmuuttajatyö). 

Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 42 318 euroa. Verotuloja kertyi 1 055 380 euroa. Verotuloja kertyi 

4 % enemmän kuin vuonna 2010. Talousarvio toteutui pääosin suunnitelmien mukaan. Tarkemmat 

tiedot ovat liitteenä vuosikertomuksen lopussa. 

1.1. Arvio tulevasta kehityksestä 

 

Seurakunta saa lähes 90 prosenttia tuloistaan verotuloina, sen vuoksi jäsenmäärän kehittymisellä 

on vaikutus seurakunnan talouteen. Kertomuskaudella Karttulan liittyminen Kuopioon lisäsi 

jäsenmäärää, mutta seurakunnan ikärakenteen vuoksi tulevaisuudessa seurakunnan jäsenmäärä 

voi kehittyä negatiivisesti. Kuluneena kertomusvuonna myönteistä oli se että ilman Karttulan 

liittymistä seurakunnan jäsenmäärä olisi pysynyt lähes samana.  

 

Tulevia investointeja ovat Kuopion pappilantalon peruskorjaus, joka on tarkoitus toteuttaa vuoden 

2012 aikana. Siilinjärven kirkon ja seurakuntatalon peruskorjaukset ovat vuorossa seuraavana.  
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2. Seurakuntatyö 

2.1. Jumalanpalvelukset 

2.1.1.  Ajan pyhittäminen ja liturgiat 

 

Keskinen alue 

 

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraalissa on toimitettu säännöllisesti lauantai-illan vigilia ja 

sunnuntain liturgia ja keskiviikkoiltaisin ehtoopalvelus, akatistos tai yleinen panihida. Suuren 

paaston aikana ennen pyhitettyjen lahjain liturgia toimitettiin keskiviikkona ja perjantaina. 

Keskustalon kirkossa toimitettiin syyskaudella keskiviikkoaamuisin liturgia. (Seurakunnan alueella 

järjestetyistä jumalanpalveluksista tilasto vuosikertomuksen lopussa). Joulukuun alusta lähtien on 

toimitettu kerran kuukaudessa maallikkovoimin Jeesuksen rukouspalvelus. 

Kuopion katedraali on seurakunnan pääkirkko ja sen vuoksi säännöllisten viikonlopun ja 

keskiviikon palveluksien lisäksi kaikki suurten juhlien vigiliat ja liturgiat on toimitettu katedraalissa. 

Poikkeuksena tästä on Jumalansynnyttäjän Neitsyt Marian kuolonuneen nukkuminen, jolloin 

palvelukset on pidetty lähellä Kuopiota sijaitsevassa juhlan muistolle pyhitetyssä Toivalan 

tsasounassa. 

Kirkkokahveja on järjestetty kesäaikaa lukuun ottamatta sunnuntailiturgioiden jälkeen. 

Kahvitusvuoroista ovat vastanneet eri toimikunnat, tiistaiseura ja eri kerhot. 

 

 

8.7. toimitettiin panihida ison hautausmaan Kazanin Jumalanäidin kappelilla ja litaniat haudoilla. 
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Läntinen alue 

Läntisen alueen työntekijöinä työskentelivät pastori Harri Peiponen ja kanttori Eija Honkaselkä. 

Läntinen alue koostuu Siilinjärven, Maaningan, Pielaveden ja Keiteleen kunnista. Karttulan kunta, 

joka kuului Rautalammin seurakuntaan, liittyi vuoden 2011 alusta Kuopion kaupunkiin ja 

kuntaliitoksen myötä Karttulan ortodokseista tuli Kuopion seurakunnan jäseniä. Kirkkoja on 

läntisellä alueella neljä (Siilinjärvi, Maaninka, Pielavesi, Keitele) ja rukoushuoneita neljä 

(Syvänniemi, Toivala sekä Maaningalla kaksi eli Haatala ja Käärmelahti). Käärmelahden 

rukoushuone remontoitiin kesällä pääasiassa sisältä, Kuopion ikonimaalarit maalasivat pyhäkköön 

uusia naispyhiä kuvaavia ikoneita. 

Jumalanpalveluksia (yleensä liturgia) toimitettiin kussakin pyhäkössä pääsääntöisesti kerran 

kuukaudessa (Haatalassa, Käärmelahdessa ja Toivalassa vain kesäaikaan).  Suurina kirkollisina 

juhlina sekä temppelin juhlina toimitettiin vigilia, vedenpyhitys, litania ja liturgia. Suurten juhlien 

sekä suuren paaston palveluksia kierrätettiin eri pyhäköissä siten, että  kirkkovuoden eri vaiheet 

tulivat esille jokaisessa pyhäkössä. Pääsiäisyönpalvelus toimitettiin ensimmäistä kertaa Keiteleellä, 

ja jatkossa pääsiäisyönpalvelukset toimitetaan vuoro- eli Keitele-Pielavesi-Maaninka-Siilinjärvi –

periaatteella. Syyskaudella Pielaveden kirkossa toimitettiin keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa 

maallikkopalveluksia. 

 

Pääsiäisyönpalvelus Keiteleellä. 

Muista tapahtumista voi mainita ekumeenisen rukousviikon tapahtumat. Läntisellä alueella 

osallistuimme rukousviikon tapahtumiin Siilinjärvellä, Maaningalla, Pielavedellä, Keiteleellä ja 

Karttulassa. Tapahtumat alkoivat rukoushetkellä kirkossamme tai rukoushuoneessamme.  

Syvänniemellä järjestettiin toukokuussa Karttulan Karjalaisten kanssa ekumeeninen tilaisuus, jonka 

aiheen oli pyhiinvaellus. Aiheesta alustivat tuomiorovasti Matti Järveläinen ja isä Harri Peiponen. 

Tilaisuus järjestetään vuosittain.  Perinteinen luontokirkko luterilaisen seurakunnan kanssa 
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pidettiin Maaningan Korkeakoskella elokuussa.  Keiteleen Karjalaiset ja tiistaiseura järjestivät 

huhtikuussa ekumeenisen tilaisuuden Keiteleen Kummunkylässä, toimitimme siellä rukoushetken. 

Läntisen alueen kuorolaisia osallistui Eija -kanttorin johdolla luontokirkkoon Pielaveden Säviällä 

heinäkuussa. 

Tiistaiseurat toimivat läntisellä alueella aktiivisesti.  Tiistaiseurat kokoontuvat kerran kuussa 

Keiteleellä, Pielavedellä, Käärmelahdessa ja joka toinen viikko Siilinjärvellä ja Kehvolla.  

Syvänniemellä kokoontuu keskustelukerho Kerahmo kerran kuukaudessa. Isä Harri käy 

säännöllisesti kaikissa tiistaiseuroissa sekä Kerahmossa. 

Koululaisjumalanpalveluksia toimitettiin Pielavedellä ja Siilinjärvellä suuressa paastossa sekä 

joulupaastossa. Aamunavauksia sekä suuren paaston aikana vierailuja virpomisperinne-

tietoiskuineen tehtiin kaikissa niissä alueen kouluissa, joissa oli ortodoksioppilaita.    

Sairaanripityksiä sekä rukoushetkiä toimitettiin erityisesti suuren paaston sekä joulupaaston 

aikana säännöllisesti läntisen alueen terveyskeskuksissa ja palvelutaloissa. 

Veimme tervehdyksen mm. Siilinjärven luterilaisen seurakunnan kirkkoherran Markku Kettusen 

eläkkeellejäämisjuhlaan sekä uuden kirkkoherran Seppo Laitasen tulojuhlaan. 

Siilinjärvellä heinäkuussa pidetyn Siilifolk -kansanmusiikkitapahtuman viimeisen päivän liturgia 

toimitettiin Siilinjärven kirkossa.  

Joensuun seurakuntalaisia vieraili Siilinjärven kirkossa toukokuussa.   

 

 

Isä Harri siunaamassa Keiteleen uutta kupolia. 
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Itäinen alue 

Seurakunnan itäisellä alueella jumalanpalvelusten toimittamisessa on pyritty tasapuolisuuteen ja 
säännöllisyyteen toimialueen rakenne huomioon ottaen. Pääsääntöisesti liturgioita toimitettiin 
kerran kuukaudessa Juankosken, Luikonlahden, Tuusniemen ja Muuruveden pyhäköissä. Nilsiän 
kirkossa jumalanpalveluksia toimitettiin muita enemmän alueen aktiivisuuden vuoksi. 
Lähtökohtaisesti Nilsiässä pyrittiin toimittamaan kahtena viikonloppuna kuukaudessa: kerran 
kuussa vigilia ja liturgia ja kerran sunnuntailiturgia. 

Itäisen alueen jumalanpalveluksia lisättiin suuren paaston aikana siten, että paaston 
erikoispalvelukset jakaantuivat tasaisesti alueen pyhäkköjen kesken. Ennen pyhitettyjen lahjain 
liturgioita toimitettiin kaikissa pyhäköissä vähintään kerran suuren paaston aikana.  

Jumalanpalvelusten säännöllisyys on katsottu ajanpyhittämisen perustaksi ja muu toiminta 

suunniteltiin sen mukaisesti. Itäisen alueen tiistaiseurat siirrettiin pidettäviksi 

sunnuntailiturgioiden jälkeen, jolloin keskustelun alustukseksi pidettiin kirkkovuoden tilanteeseen 

sopiva esitelmä.  

Aiemmin tiistaiseuroista oli ehtinyt muodostua jumalanpalveluksia korvaava sosiaalinen 

tapahtuma. Tiistaiseuroihin saattoi kokoontua yli kaksikymmenpäinen joukko, mutta alueen 

jumalanpalveluksissa kävi vain muutamia henkilöitä. Jumalanpalvelusten ja tiistaiseurojen 

yhdistäminen lisäsi palveluksissa kävijöiden määrää jopa moninkertaiseksi. 

Palvelusten jälkeen on pyhäköissä järjestetty kirkkokahvit, joiden järjestämisestä ovat vastanneet 

alueen tiistaiseurat. 

Itäisen alueen aktiivisuuden kasvu on nähtävissä myös alueen sisäisen pyhiinvaelluksen 

lisääntymisenä, johon on toistuvasti kannustettu. Oman pyhäkön palvelusten lisäksi ihmiset ovat 

entistä runsaammin käyttäneet hyväkseen koko alueen jumalanpalvelusten tarjontaa. Erityisesti 

praasniekkojen, suurten juhlien, suureen paastoon ja pääsiäiseen liittyvien jumalanpalvelusten 

osalta on todettava, että kirkkokansa on aktivoitunut ja osallistunut palveluksiin aluerajoista 

välittämättä. Omaan lähipyhäkköön keskittyvä aktiivisuuden kasvaminen on lisännyt myös alueen 

muissa pyhäköissä käymistä. Esimerkiksi Nilsiässä toimitettuun pääsiäisyöpalvelukseen saapui 

ihmisiä koko itäiseltä alueelta yhteensä 102 henkilöä. 

Toukokuussa toimitettiin Juankoskella liturgia ja sen jälkeen vietettiin perhepäivää, johon kirjeitse 

kutsuttiin koko itäisen alueen seurakunnan jäsenet. Samalla esiteltiin alueen uudet työntekijät. 



 
 

8 
 

 

 

 

 

 

Tuusniemen kirkon 50-vuotisjuhlaa vietettiin 29.6.2011. 

 

2.1.2. Elämää pyhittävistä toimituksista 

 

Seurakunnan papisto on mahdollisuuksien mukaan tavannut eri toimituksiin liittyen 

seurakuntalaisia. Kiitorukoushetkiä, ripityksiä ja katumuksen sakramenttia papisto toimittaa 

seurakuntalaisilta tulleiden pyyntöjen mukaan. Ennen joulua ja pääsiäiskaudella papiston on 

käynyt seurakunnan alueen lukuisissa hoitolaitoksissa tapaamassa seurakuntalaisia.  

Katekumeenikerhoa ovat pitäneet isä Timo Hirvonen ja isä Harri Peiponen.  

Kevätkaudella toimitettiin slaavinkielisiä liturgioita. Syyskaudella siirryttiin järjestelyyn, jossa 

kuukauden viimeisenä viikonloppuna toimitettiin vigilia ja liturgia monikielisesti. 

 

2.1.3. Erityistä 

 

Radiopalveluksia lähetettiin Kuopion pyhän Nikolaoksen katedraalista: Sovintosunnuntain 

ehtoopalvelus 6.2. ja uudenvuodenaaton ehtoopalvelus 31.12. Radiohartauksia pitivät isä Timo 

Hirvonen ja isä Timo Honkaselkä. Paikallisiin lehtiin Savon Sanomiin, Koillis-Savoon ja Pielavesi-

Keitele lehteen seurakunnan papisto on kirjoittanut hartauskirjoituksia. Kertomuskaudella 
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Tuusniemen kirkko vietti 50-vuotisjuhliaan temppelijuhlana apostolien Pietarin ja Paavalin päivänä 

29.6. Keiteleen kirkkoon saatiin uudet ristit lahjoitusvaroin.  

7.5. vietettiin ensimmäistä Kuutosseurakuntien kevätpäivää. Arkkipiispa Leo toimitti 

Kuutosseurakuntien papiston avustama liturgian katedraalissa ja päiväjuhlaa vietettiin Klassisen 

lukion juhlasalissa. Seurakunnan eri toimintapiirit esittelivät toimintaansa, seurakuntien kuorot 

lauloivat ja lapsi- ja nuorisotyö järjesti ohjelmaa. Mukana oli parisen sataa henkilöä. 

 

 

 

Tässä opetellaan rukousnauhojen valmistusta Kuutosten kevätpäivänä. 
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Pyhän Nikolaoksen katedraali ja Pielaveden kirkko toimivat kesäkuusta elokuuhun tiekirkkoina ja 

ne olivat avoinna maanantaista perjantaihin klo 10-16. Kirkkoihin palkattiin kesäoppaat. 

 

2.1.4. Kirkkomusiikki 

 
Kanttori Anita Lintu on johtanut Kuopion Pyhän Nikolaoksen Katedraalikuoroa, Veljeskuoroa, 

Seurakuntakuoroa sekä Mihailan kuoroa. 

Kuopion Pyhän Nikolaoksen Katedraalikuoro on harjoitellut keskiviikkoisin. Kuoroleirejä on 

järjestetty kaksi kertaa vuodessa perjantai-iltapäivästä lauantai-iltaan. Katedraalikuoro on 

osallistunut eri kokoisilla kokoonpanolla jumalanpalveluksiin, radiopalveluksiin, hautajaisiin, 

vihkiäisiin, tilojen siunaamisiin ja edustustehtäviin. Kuoron jäsenmäärä oli 20 vuoden aikana.  

Katedraalikuoro konsertoi 2 kertaa ja osallistui ekumeenisen rukousviikon tapahtumiin ja 

pääjuhlaan. Katedraalikuoro äänitti Tervon luterilaisessa kirkossa Leonod Bashmakovin säveltämän 

Panihidan 2010 ja levy saatiin myyntiin elokuussa. Kuoro esiintyi myös Patriarkka Bartolomeoksen 

vastaanotolla Pyhän Synodin läsnä ollessa 8.6. ja Patriarkka Bartolomeoksen nimipäiväjuhlassa 9.6. 

Istanbulissa, Turkissa. Kanttori on antanut kuorolaisilleen henkilökohtaista äänenmuodostusta. 

Kuoron tavoitteena on konsertoida, laulaa jumalanpalveluksissa ja tehdä äänitteitä. 

Kuopion Ortodoksinen Veljeskuoron toiminta oli vuoden alussa epävarmaa. Veljeskuoro harjoitteli 

torstaisin seurakuntakuoron yhteydessä. Aktiivisia veljeskuoron jäseniä oli 12. Kuorolaisten keski-

ikä on huomattavan korkea. Toimintaa on päätetty jatkaa siten, että kuorolaiset osallistuvat 

jumalanpalveluksiin seurakuntakuorolaisten kanssa. Veljeskuorolaiset ja Venlat ovat pitäneet 

useita kirkkokahvitusvuoroja.  Veljeskuoron toiminnan tavoitteeksi asetettiin liturgioiden 

laulaminen katedraalissa ja maakunnassa.  Kuoro etsii aktiivisesti joukkoonsa nuorempaa 

sukupolvea. 

Kuopion Ortodoksinen Seurakuntakuoro perustettiin syksyllä 2010 jumalanpalveluskuoroksi.  

Kuoroon kutsuttiin laulajia ja otettiin myös laulukokeen perusteella. Seurakuntakuoro harjoitteli 

torstaisin veljeskuorolaisten kanssa. Kuorossa on 13 aktiivista jäsentä.  Kuoro on harjoitellut 

kirkkovuoden juhlia ja eri toimituksia varten. Kuorolaiset ovat osallistuneet varsin aktiivisesti eri 

jumalanpalvelusten ja eri toimitusten laulamiseen. Kuoron tavoitteena on laulaa katedraalissa ja 

toimia myös laulajina maakunnassa jumalanpalveluksissa ja muissa erilaisissa kirkon toimituksissa. 

Mihailan kuoro Syvänniemeltä perustettiin 1.1.2011. Kuoro on harjoitellut jumalanpalveluksia 

ennen tai jälkeen, lähinnä sunnuntai-iltapäivisin. Kuoroon kuuluu 10 aktiivijäsentä ja he ovat 

osallistuneet kiitettävästi jumalanpalvelusten laulamiseen. Mihailan kuoro avusti Eija -kanttoria 

Keiteleellä järjestettyyn pääsiäisyön jumalanpalvelukseen. 

Kaikkien kuorojen tavoitteena on saada uusia laulajia: konsertoimalla, radiopalvelukset, laulamalla 

jumalanpalvelukset ja esiintymällä eri tilaisuuksissa, myös pyydettäessä.  Nämä tilaisuudet antavat 

”yleisölle” ja rukoilijoille mahdollisuuden tutustua ortodoksiseen kirkkolauluperinteeseen ja 
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innostua sitä kautta tulemaan mukaan kuorojen toimintaan. Kuorojen tavoitteena on myös 

harjoitella uutta suomalaista kirkkomusiikkia vanhaa kirkkolauluperinnettä unohtamatta. 

Kuorolaiset osallistuivat Kuopiossa järjestettyyn kuutosten kevätpäivään toukokuussa.  Kuorot 

ovat pitäneet yhteisiä harjoituksia kuutosten kanssa. Kuorolaiset ovat antaneet myönteistä 

palautetta yhteistyöstä kuutosseurakuntien kanssa. Toimintaa on päätetty jatkaa ja tapahtuma 

kiertää eri vuosina eri seurakunnissa. 

Molitva -kuoro harjoitteli vuonna 2011 torstaisin kanttori Sofia Laukkasen johdolla, syyskuusta 

2011 lähtien Molitva harjoitteli yhdessä seurakuntakuoron kanssa. Kuoron harjoituksissa kävi 

säännöllisesti 8 laulajaa. Molitva -kuoro lauloi kuukausittain liturgiat ja ehtoopalvelukset 

kirkkoslaaviksi sekä syyskuusta 2011 lähtien monikieliset liturgiat ja vigiliat, pääkielinä suomi ja 

kirkkoslaavi. Kuoro on laulanut monikielisessä teofanian liturgiassa 6.1.2011, Pääsiäisyön 

palveluksissa 24.4.2011 Nilsiässä yhdessä Siilinjärveen kuoron kanssa, Kuutosten tapahtumassa 

7.5.2011 liturgiassa ja konsertissa yhdessä ja erikseen muiden seurakuntien kuorojen kanssa.  

Kuorolaiset ovat aktiivisesti osallistuneet opetukseen seuraaviin kursseihin: Yhteen ääneen -kurssi 

Valamossa 4.-6.2.2011, slaavinkielisen kirkkolaulun leiri Valamossa 14.–16.10.2011, Yhteen ääneen 

-tapahtuma Kuopiossa 28.–30.10.2011.  

 

 

Angelos -kuorolaisia Kolin maisemissa kesällä 2011 
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Lapsikuoro harjoitteli kouluvuoden 2011 aikana torstaisin. Kuorossa kävi 10 lasta. Lapsikuorolaiset 

esiintyivät Kuopion katedraalissa 6.1.2011 teofanian liturgiassa ja juhlassa, lauloivat liturgian 

lasten pääsiäisenä 25.4.2011 Kuopion katedraalissa, harjoittelivat 6.-9.8.2011 yhdessä Helsingin ja 

Espoon lapsikuorojen kanssa Pyhä laulu -tapahtumassa ja esiintyivät konsertissa Uspenskin 

katedraalissa sekä lauloivat julmanpalveluksissa Espoon ja Tikkurilan ortodoksisissa kirkoissa, 

6.12.2011 lapsikuoro lauloi liturgiassa katedraalin temppelijuhlassa sekä esiintyi seurakuntasalissa 

joulujuhlassa.   

Kanttori Eija Honkaselkä on johtanut läntisellä alueella vuonna 2011 Siilinjärven ortodoksista 

kuoroa ja Angelos -kuoroa (Pielavesi-Maaninka) sekä pitänyt pääsiäiskuoroharjoitukset Mihailan 

kuorolle Syväniemellä.  Kanttori Eija Honkaselkä on osallistunut Ortodoksisen Kamarikuoron 

toimintaan, ollut Ortodoksisten Kanttorien Liiton toiminnassa mukana kuorossa laulajana ja 

osallistunut OKL:n ja Valamon kansanopiston yhdessä järjestämällä matkalle Armeniaan 19.-

27.9.2011.  

Siilinjärven ortodoksinen kuoro kokoontui kevätlukukaudella keskiviikkoisin ja syyslukukaudella 

torstaisin yhteensä 27 kertaa. Kuorossa on 10 laulajaa. Kuoro on toiminut pääasiassa 

jumalanpalveluskuorona lähinnä Siilinjärven ortodoksisessa kirkossa toimitettavissa 

jumalanpalveluksissa, mutta laulajat ovat käyneet jumalanpalveluksissa ja muissa kirkollisissa 

toimituksissa, kuten häissä ja hautajaisissa, laulamassa mm. myös Kuopiossa, Maaningalla, 

Nilsiässä ja Juankoskella. Tammikuussa kuorolaiset osallistuivat ekumeenisen rukousviikon 

tapahtumiin Maaningalla ja Siilinjärvellä, jossa lauloimme rukouspalveluksen. Pääsiäisyönä osa 

kuorolaisista oli laulamassa kanttori Sofia Laukkasen mukana Nilsiässä. Siilinjärven kirkon 

praasniekkaa (23.4.) vietettiin 1.5., jonka yhteyteen kuoro järjesti ”kevätlaulelot”. Ohjelmassa oli 

kuoron esityksiä sekä yhteisesti laulettuja keväisiä kansanlauluja. Kuoro lauloi myös Siilinjärven 

ortodoksisella seurakuntasalilla pidettävässä joulunvalmistusjuhlassa. Kuoro järjesti vuorollaan 

liturgian jälkeen tarjottavat kirkkokahvit.   

Angelos-kuoro on kokoontunut kuoroharjoituksiin kevätlukukaudella torstaisin, syyslukukaudella 

keskiviikkoisin, vuoroviikoin Pielaveden Ristintuvalla ja Maaningan kunnantalolla. Harjoituksia 

pidettiin yhteensä 25 kertaa, lisäksi kokoonnuttiin laululeirille pääsiäislauluja laulamaan kerran 

lauantaina ja kerran sunnuntaina. Kuoro toimii pääasiassa jumalanpalveluskuorona Pielaveden ja 

Maaningan sekä Keiteleen ortodoksisissa kirkoissa toimitettavissa jumalanpalveluksissa, 

hautajaisissa, vihkimisissä ja muissa kirkollisissa toimituksissa. Kuoro on laulanut myös KP 

arkkipiispa Leon tsasounalla Pielavedellä toimitettavissa jumalanpalveluksissa ja tilaisuuksissa. 

Kuorossa on jatkettu perehtymistä äänenmuodostusasioihin kaikille hankitun ”Tunne kehosi – 

vapauta äänesi”-kirjan oppeihin tutustumalla ja opiskelemalla niistä yhdessä. Kuoro osallistui 

ekumeenisiin tapahtumiin Pielavedellä sekä Keiteleellä ja Maaningalla. Kuoro jatkoi 

temppelikierrosta, jonka tavoitteena on käydä laulamassa liturgiajumalanpalvelus kaikissa oman 

seurakuntamme alueen kirkoissa ja tsasounissa. Vuonna 2011 itäisen alueen pyhäköistä vuorossa 

oli Nilsiä. Kuoro osallistui kuutosten kevätpäivän (7.5.) yhteisiin harjoituksiin sekä itse 
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kevätpäivään, lauloi mukana liturgiassa ja juhlassa esiintyi omana kuorona sekä lauloi 

suurkuorossa. 

Kesäkuun lopussa kuoro teki esiintymis- ja virkistysmatkan Pohjois-Karjalaan. Ensimmäinen kohde 

oli Nurmes, jossa lauloimme kirkkoherra Andrei Verikovin toimittaman kiitosakatistoksen Bomban 

tsasounassa, jonka jälkeen pidimme pienen sävelhartauden ortodoksisella seurakuntasalilla. 

Seuraavana päivänä jatkoimme matkaa Kolille, jossa yövyimme ja ulkoilimme. Kolilta jatkoimme 

Ilomantsiin. Siellä toimitimme maallikkovoimin kiitosakatistoksen ja lauloimme sävelhartauden 

Sonkajan pikku tsasounassa. Angelos -kuoro osallistui oman seurakuntamme kuorojen yhteisiin 

joulukonsertteihin Kuopiossa ja Maaningalla esiintyen omana kuorona sekä yhteiskuorona muiden 

kuorojen kanssa. Kuorossa on 8 aktiivista naislaulajaa, ja ohjelmisto sisältääkin paljon jo olemassa 

olevaa tai kanttorin kolmiääniseksi sovittamaa materiaalia. Kuoron ohjelmistossa on paljon myös 

karjalankielistä materiaalia.  

 

2.2. Pastoraalinen palvelu 

 

Papisto on käytettävissä sielunhoidollisiin keskusteluihin. Mahdollisuus katumuksen sakramenttiin 

on järjestetty sovittaessa ja suuren paaston aikana ennen ennen pyhitettyjen lahjain liturgiaa on 

varattu 1,5 tuntia mahdollisuuteen osallistua katumuksen sakramenttiin. Kukin pappi on 

vuoroviikoin toiminut vapaapäivinään päivystäjänä kiireellisiä toimituksia varten. 

Ennen joulua ja pääsiäistä papit ovat vierailleet laitoksissa olevien luona ja toimittaneet sairaan 

ripittämisiä. Isä Timo Hirvonen ja kanttori Sofia Laukkanen on osallistunut lastenleireille ja 

kristinoppileireille. Pääsiäisviikolla papit ovat vierailleet kouluissa, joissa on ortodoksioppilaita. 

 

2.3. Seurakuntatyö  

2.3.1. Yleinen  seurakuntatyö 

 

Seurakunnan alueella toimii 12 tiistaiseuraa. Ikonipiirejä on 2 kappaletta, ja sen lisäksi ikonipiirejä, 

jotka toimivat kansalaisopiston alaisuudessa. Seurakunnassa toimii myös Pyhän Nikolaoksen 

miehet, joka on ortodoksimiesten vapaaehtoispiiri, joka pyrkii tekemään työtä Pyhän Nikolaoksen 

katedraalin ja seurakuntaelämän hyväksi. Käytännön auttamisen (esimerkiksi talkoot, muutto- ja 

siivousapu, pienet remonttityöt ja kirkkokyytiapu) lisäksi keskustellaan säännöllisesti alustusten 

perusteella Kirkon hengellisyyden eri alueista. Seurakunnassa toimii myös monia vapaaehtoisia, 

jotka ahkerasti tekevät talkootyötä mm. kirkon ja hautausmaiden kunnossapidossa, tarjoilujen 

järjestämisessä eri tilaisuuksiin. 
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Seurakuntalaisille on lähetty lahjakirja merkkipäivänä (50, 60 70, 80 vuotta) ja 75, 85 ja yli 90 –

vuotiaille merkkipäiväkirje sekä kirje lapsen syntymän johdosta, seurakuntaan muuton yhteydessä 

ja kirkkoon liittymisen yhteydessä. 3 –vuotiaille on järjestetty syntymäpäiväjuhla srk-talolla. 

 

 
   

Rautalammin ikonimaalarit lahjoittivat neljä ikonia Syvänniemen tsasounaan. 
 
 

2.3.2. Diakonia 

 
Vuonna 2011 diakoniatoiminta perustui edelleen ”Oma kirkko tutuksi” -teemaan. 

Toimikunnan perinteisiin toimintoihin kuului toimintaa suunnittelevien kokousten 

järjestäminen, avustusten myöntäminen, virkistystilaisuuksien suunnittelu ja toteutus niin 

varttuneille kuin lapsiperheillekin. Joitakin koti- ja laitoskäyntejäkin pystyttiin toteuttamaan. 

Lähetettiin edelleen pääsiäis- ja joulutervehdykset yli 80 -vuotiaille seurakunnan jäsenille. 

Muistettiin kevään ja syksyn uusia ylioppilaita. Diakoniatoimikunta on osallistunut, muiden 

toimikuntien tapaan kirkkokahvien järjestämiseen. Traditioksi on muodostunut myös 

avustaminen koululaisten pääsiäisruokailussa.  

Seurakuntamme jäsenille on tarjottu myös mahdollisuus osallistua Kuutosten järjestämille  perhe- 

ja vanhustenleireille.  

Toimikunta osallistui syksyllä koulutus- ja virkistysviikonloppuun Valamossa. 

Uutena toimintana syyskuussa aloitettiin sururyhmän järjestäminen. 
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Avustukset 

Avustushakemusten perusteella myönnettiin pääasiassa 50-100 euron määräisinä ostolupina 

ruokakauppaan.  

Pääsiäisavustuksina myönnettiin ostolupina ruokakauppaan viidelle henkilölle yhteensä 380 euroa. 
Jouluavustuksina myönnettiin ostolupina ruokakauppaan kymmenelle henkilölle yhteensä 
1.310,00 euroa.  Muita avustuksia myönnettiin yhdeksälle henkilölle yhteensä 1.090,20 euroa.  
 
 

Lehtitilaukset 

Diakoniatoimen varoista tilattiin Aamun Koitto -lehti seurakunnan alueella oleviin hoitolaitoksiin ja 

joillekin yksittäisille seurakuntalaisille. Solea -lehti tilattiin Kuopiossa toimivalle Valkeisen 

sairaalalle. 

 

Muistamiset 

Vuonna 2011 lähetettiin pääsiäis- ja joulukortteja yhteensä 616 kappaletta yli 80- vuotiaille 

seurakuntalaisille. Kevään ja syksyn uusille ylioppilaille luovutettiin 30 euron lakkiraha ja 

järjestettiin ehtoopalvelus sekä kahvitilaisuus, jossa lahjarahat jaettiin. Uusia ortodoksiylioppilaita 

vuonna 2011 oli seurakuntamme alueella yhteensä 21. Myönnettiin peruskoulun yläasteen 

lopettavalle viidelle oppilaalle 10 euron stipendi ahkeruudesta ortodoksisen uskonnon opiskelussa. 

 

Tapahtumat ja retket 

 

Askartelutapahtuma lapsiperheille järjestettiin 19.3.2011. Askarreltiin pääsiäiskoristeita ja 

nautittiin välipalaa. Askartelua ohjasi Marja Asikainen diakoniatoimikunnasta. Läsnä oli 6 henkilöä. 

Tapahtuma maahanmuuttajille järjestettiin toisen kerran. Ruokatilaisuus järjestettiin Minna 
Canthin päivänä 19.3.2011. Valmistettiin itse eri maiden ruokakulttuurin mukaisia ruokia ja 
nautittiin ne sitten yhdessä vaihtaen myös muuta kulttuuritietoa toisillemme. Tilaisuuteen 
osallistui 16 henkilöä neljästä eri maasta.  
 
Maaningalla järjestettiin pääsiäisen jälkeen ja ennen joulua rukouspalvelus palvelutalolla. 
Järjestettiin myös tarjoilua vanhuksille tiistaiseuran avustuksella. Keiteleellä, Pielavedellä ja 
Syvänniemellä on myöskin järjestetty rukouspalveluksia ja tarjoilua.     
 
Diakoniatoimi avusti jälleen ortodoksikoululaisten pääsiäisruokailussa. Oli ilo nähdä 170 oppilasta, 
kahden päivän aikana. Olivat tulleet mielellään mukaan, kun kysyttiin mielipiteitä kirkkopäivästä.  
 
Elokuussa eläkeläisille on järjestetty virkistysmatka suuntautui Muuruveden Kivennavalle. Matkalle 
lähti mukaan 58 henkilöä. E. Itkosen bussi aloitti matkan Pielavedeltä ja keräsi matkalta 
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osallistujat. Muuruveden rukoushuoneella isä Harri Peiponen toimitti liturgian kanttori Sofia 
Laukkasen avustuksella. Sieltä siirryttiin Kivennavalle ruokailemaan seisovasta pöydästä. Ruoka oli 
todella maukasta. Hannu Musakka laulatti meitä ja Eeva Liisa Karttunen kertoi diakoniatyöstä. 
Iltapäivällä ajeltiin ravittuina ja kiitollisina kotiin.  
 
Kesällä järjestetylle Kuutosten yhteiselle perheleirille, joka pidettiin Rautalammin Puroniemessä, 
osallistui 22 seurakuntamme jäsentä. Osallistuttiin osittain seurakuntamme jäsenille 
osallistumismaksun maksamiseen. Pokrovana syys-lokakuun vaihteessa pidetylle Kuutosten 
järjestämälle  Kultaisen Iän leirille osallistui  kahdeksan seurakuntamme jäsentä ja kolme 
kuljettajaa/huoltajaa.  
 

 
 

Kultaisen iän leiriläisiä Valamossa. 
 
Marraskuussa 19.11.2011 järjestettiin jälleen perheille Fontanella -kylpylä virkistyspäivä, joka 
aloitettiin aamuliturgialla Siilinjärven ortodoksisessa kirkossa. Jumalanpalveluksen toimitti isä Harri 
Peiponen ja kirkosta siirryttiin ruokailemaan. Ruokailun jälkeen perheet saivat liput kylpylään ja 
pääsivät nauttimaan virkistävästä iltapäivästä. Tilaisuuteen ilmoittautui etukäteen 60 aikuista ja 
lasta, mutta muutama henkilö perui aivan viimehetkellä. Kylpylä-virkistyspäivä on ollut joka vuosi 
suosittu ja kiitelty tapahtuma ja se on hoidettu vapaaehtoisvoimin. Diakoniatyö kustansi ruokailun 
ja uimaliput kylpylään.  
 
Perustettiin sururyhmä, joka aloitti toimintansa syyskuussa. Ryhmää vetävät Kalevi Tammi ja 

Maire Tajakka.  

Toimikunnasta osallistui kolme jäsentä syksyllä Valamossa 16.-18.9.2011 järjestettyyn 
viikonloppukoulutukseen, jossa oli aiheena ”Ortodoksinen diakoniatyö”. Luennoitsijoina mm. 
lehtori Esa Konttinen, taiteilija Maria Skaffari, Riina Nguyen, toiminnanjohtaja Ritva Korhonen ja 
diakoni Tuomas Kallonen. 
 
Valamossa pidettiin myös Kuutosten syyskokous, johon osallistuttiin.  
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Toimikunta piti kuusi kokousta vuoden 2011 aikana. Onnistuttiin toteuttamaan kaikki 

toimintasuunnitelmassa mainitut tapahtumat. Nyt on saatu toimintaan nimetty seurakunnan 

työntekijä, isä Harri Peiponen. Nyt on organisointi toiminut tehokkaammin ja on voitu 

syvällisemmin osallistua mm. kotikäynteihin ja vierailla mahdollisesti myös laitoksissa olevien 

vanhusten luona enemmän. Tehostettiin toimintaa myös, että pystytään jatkossa paremmin 

palvelemaan koko seurakunnan aluetta, ettei tapahtumat liiaksi keskity vain kaupunkialueelle. 

Jatkossa yritetään vielä luoda järjestelmä, jolla saataisiin lisää vapaaehtoisia auttamaan 

diakoniatyössä. 

2.3.3. Kasvatus ja koulutus 

 

Seurakunnassa ei ole ollut erillistä kasvatus ja koulutustoimikuntaa. Kirkkoon liittyvien koulutus on 

tapahtunut katekumeenikerhossa, jota ovat pitäneet isät Harri Peiponen ja Timo Hirvonen. 

Yhteistyötä on ollut erityisesti ns. kuutosseurakuntien kanssa (Iisalmi, Kuopio, Varkaus, Mikkeli, 

Jyväskylä ja Rautalampi) mm. leirien järjestämisessä. Kirkkojen ja tsasounien isännöitsijöille on 

annettu mahdollisuus osallistua Valamon ponomari- ja kellonsoittajakursseille. 

Uskonnonopetus 

Ortodoksista uskonnonopetusta järjestettiin oppivelvollisille ja lukiolaisille. Kuopion kaupungissa 
opettajina toimivat kaupungin palkkaamat kiertävät uskonnonopettajat, joissakin kouluissa 
opetuksesta vastasi koulun oma opettaja. Pielaveden, Maaningan ja Keiteleen kunnissa 
opetuksesta vastasi kuntien palkkaama kiertävä uskonnonopettaja. Osa lukio-opetuksesta 
annettiin leirikouluopetuksena.  
 

 

Kunta Alakoulu     Yläkoulu Lukio Yhteensä 

Kuopio      149        77      47       273 

Siilinjärvi        34        18        8         60 

Maaninka        11          8         -         19 

Pielavesi        12          5        2         19 

Juankoski          7          8        -         15 

Kaavi          8         -        -           8 

Tuusniemi          1          2       1           4 

Nilsiä        10          2       -        12 

Keitele          4             4 

Yhteensä      236      120     58       414 
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2.3.4. Nuoriso- ja lapset 

 

Lapsi- ja nuorisotyössä on toiminut kaksi vakituista työntekijää. Työ on koostunut päiväkerhoista 3-

6-vuotiaille, perhekerhosta, nuorten illoista, leireistä, lapsiparkista Kuopiossa 

sunnuntainliturgioiden yhteydessä ja erilaisista lapsille ja nuorille suunnatuista 

viikonlopputapahtumista. Lapsi- ja nuorisotyön vuosikertomus erillisenä liitteenä lopussa. 

 

 

Lasten joulukuvaelma Pyhän Nikolaoksen juhlassa. 

 

2.3.5. Maahanmuuttajat 

 

Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa venäjänkielisestä maahanmuuttotyöstä vuonna 

 2011 vastasivat isä Timo Hirvonen ja kanttori Sofia Laukkanen. Seurakunnassa on venäjänkielinen 

toimikunta. Kuopiossa toimitettiin kevätkaudella kuukausittain liturgia ja ehtoopalvelus slaaviksi. 

Syyskaudesta alkaen erilliset slaavinkieliset palvelukset lopetettiin. Näiden sijaan toimitettiin vigilia 

ja liturgia monikielisenä kuukauden viimeisenä viikonloppuna. Monikielisten palvelusten 

yhteyteen liitettiin venäjänkielistä opetusta siten, että Gruppa Maria kokoontui lauantaina ennen 

vigiliaa. Opetuksen aiheet vaihtelivat kirkkovuoden mukaan, mutta erityisesti käsiteltiin 

maahanmuuttajien kirkolliseen kotoutumiseen liittyviä aiheita. Opetusta annettiin sekä suomeksi 

että venäjäksi. Seurakunnan työntekijöiden lisäksi opetukseen osallistuivat Joensuun piispa Arseni, 

isä Sergius Colliander, pappismunkki Parfeni Valamosta sekä Pietarista isä Kirill Kiseleff. Isä Kirillin 

osuus oli merkittävä ja hänen ja seurakunnan kesken sovittiin säännöllisestä yhteistyöstä. Isä 

Kirillin oli määrä osallistua opetukseen joka toinen kuukausi. Yllättävien esteiden vuoksi muutamia 

peruutuksia tapahtui, mutta vuoden 2011 aikana isä Kirill vieraili seurakunnassa yhteensä neljä 

kertaa.  
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Seurakunta osallistui elokuussa 2011 yhteistyössä Kuopion kaupungin ja Suomi-Venäjä – seuran 

kanssa toteutettuun maahanmuuttajille suunnattuun perheleiriin. Leirille osallistuivat Joensuun 

piispa Arseni, kanttori Sofia Laukkanen, sekä lapsi- ja nuorisotyöntekijät Liisa Tuunainen ja 

Svetlana Lamanen.  

 

2.3.6. Lähetys 

 

Lähetystoimikunta ei toiminut vuonna 2011. Keväällä 2011 järjestettiin tilaisuus, jossa Lähetys ry:n 

toiminnanjohtaja Aino Nenolan kanssa pohdittiin mahdollisuuksia lähetystoimikunnan työn 

käynnistämiseksi. Lähetystoimikunta valittiin valtuustokaudeksi 2012-2015. 

 

2.4. Tiedotus, ekumeeniset suhteet  

 

2.4.1. Tiedotus 

 

Seurakunnan pääasiallisena tiedotuskanavana on ollut kuusi kertaa vuodessa ilmestynyt Solea –

lehti. Lehdessä on ilmoitettu kaikki jumalanpalvelukset ja muut tapahtumat. Lisäksi perjantain 

Savon Sanomissa seurakuntauutiset –palstalla on ilmoitettu poikkeavista jumalanpalveluksista 

sekä muista ajankohtaisista tapahtumista. Savon Sanomissa on tiedotettu myös erillisellä 

ilmoituksella joistakin seurakunnan tapahtumista. Seurakunnan nettisivuja on päivitetty usean 

kerran viikossa ja ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia lisätty nettisivujen ao. osioihin.  

Sähköpostilla on tiedotettu joistakin tapahtumista luottamushenkilöitä ja toimikuntia sekä niitä 

seurakuntalaisia, joiden sähköpostiosoite on ollut tiedossa. Sähköpostia on myös käytetty 

neuvoston ja valtuuston esityslistojen liitteiden lähettämiseen. Radio Savoon ja Oikealle Asemalle 

on tiedotettu pääsiäismyyjäisistä. Viikoittain on laadittu katedraalin jumalanpalvelusilmoitus, joka 

on laitettu seurakuntatalon ja katedraalin ilmoitustauluille. Lisäksi jokaiseen pyhäkköön on jaettu 

jumalanpalveluslistoja seurakuntalaisille jaettavaksi.  Facebookiin on avattu syksyllä seurakunnalle 

oma profiili.  Siellä ilmoitetaan usean kerran viikossa seurakunnan jumalanpalveluksista ja muista 

tapahtumista.  

Tiedotusvastaavana on toiminut isä Harri Peiponen, joka yhdessä seurakuntasihteerin kanssa on 

hoitanut seurakunnan tiedotuksen. Joitakin tiedotteita on käännetty myös venäjänkielelle. 

Seurakunnan asiakirjoissa on pyritty yhdenmukaistamaan linjaa ja laatimaan ne olemassa olevien 

standardien mukaisiksi.  

Seurakuntatalon alakerrassa on kirjasto, jossa on kattava määrä ortodoksista kirjallisuutta eri 

aikakausilta. Kirjasto on ollut avoinna joka toinen maanantai klo 15.30-17.00. Kirjastoa on hoitanut 

seurakuntasihteeri. 
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Tiedotusvälineiden edustajia vierailulla helmikuussa 2011,  

valtuuston puheenjohtaja Makarios Lehtimäki etualalla. 

 

 

2.4.2. Ekumeeniset suhteet 

 

Kuopiossa on toiminut Ekumeeninen yhteistyöelin. Seurakunnan edustajana elimessä on toiminut 

isä Harri Peiponen. Suomen Ekumeenisen Neuvoston, SEN:n edustajana on toiminut isä Timo 

Honkaselkä. 

Ekumeenisella viikolla tammikuussa on pidetty rukoushetket Siilinjärvellä, Maaningalla, 

Pielavedellä ja Keiteleellä, lisäksi Siilinjärvellä ja Maaningalla on myös ollut ristisaatto. Keiteleen 

Kummunkylässä on toimitettu rukoushetki huhtikuussa. Kesällä on oltu mukana luontokirkossa 

Maaningan Korkeakoskella ja Pielaveden Säviällä. 27.4.2011 on osallistuttu Veteraanien 

muistopäivän tilaisuuteen. Elokuussa Luther –säätiön pappisvihkimys seurakuntasalilla sai laajaa 

huomiota mediassa.  
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Syvänniemellä järjestettiin ekumeeninen tapahtuma elokuussa. 

 

 

2.1. Työntekijät ja heidän hyvinvointinsa  

 

Keskisen alueen pappi kirkkoherra Timo Honkaselkä 
Itäisen alueen pappi Andreas Hjertberg  31.3. saakka 
Itäisen alueen pappi Timo Hirvonen 1.4. lähtien 
Läntisen alueen pappi Harri Peiponen 
Keskisen alueen kanttori Anita Lintu 
Itäisen alueen kanttori Sofia Laukkanen 
Läntisen alueen kanttori Eija Honkaselkä 
Seurakuntasihteeri Anna-Liisa Vainiomäki 31.7. saakka 
Seurakuntasihteeri Kirsi Haarala, 11.4.-31.7. sijaisena, 1.8. lähtien vakituisena 
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Liisa Tuunainen 

Lasten- ja nuortenohjaaja Svetlana Lamanen 

Vahtimestari Eero Hyvärinen 

Vahtimestari Anna-Liisa Koslonen 

 
Isä Timo Hirvonen on toiminut maahanmuuttajatyön ja lapsi- ja nuorisotyön vastaavana pappina, 
isä Harri Peiponen on toiminut diakoniatyön vastaavana pappina. Henkilöstö on osallistunut 
hiippakuntakoulutukseen mahdollisuuksien mukaan. 
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Työterveydestä on huolehtinut Puijonlaakson lääkärikeskus, Markku Hyvönen huhtikuun loppuun 
saakka ja sen jälkeen Suomen Terveystalo Oy.  

Kalenterivuoden aikana työntekijät ovat osallistuneet 22 kertaa työnohjaukseen. 
Työntekijäpalavereita on pidetty 5 kertaa. Pappien ja kanttorien edustajana neuvostossa on 
toiminut isä Harri Peiponen.  

2.2.  Seurakunnan toimintakeskus 

 
Kirkkoherranviraston on ollut avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-12. Tänä aikana 
seurakuntalaiset ovat voineet asioida virastossa ja soittaa puhelimella. Virastossa on voinut asioida 
ajasta riippumatta myös sähköpostin kautta. Virastossa on hoidettu seurakuntalaisten 
ajanvaraukset eri toimituksiin, esitelty vuokrattavia tiloja ja opastettu asiakkaita erilaisissa asioissa. 
Lisäksi virastosta on myyty seurakuntalaisille mm. adresseja, ikoneita ja kortteja. Kirkkoherra on 
ollut tavoitettavissa virastossa seurakuntalaisten asiointiin pääsääntöisesti keskiviikosta 
perjantaihin. Muut papit ovat hoitaneet myöskin seurakuntalaisten tapaamisia seurakuntatalolla. 
Seurakunnan tiloissa on pidetty paljon erilaisia tapahtumia ja kokouksia. Seurakunnan tiloja on 
vuokrattu mm. muistotilaisuuksiin ja eri juhliin. 
 
Taloushallinnon palvelut on hoidettu palvelukeskus Auliksessa. Kesän 2011 aikana 
seurakuntasihteeri Kirsi Haarala on aloittanut hoitamaan ostolaskujen tiliöinnin ja laskujen 
sähköisen kierrätyksen. Hän on hoitanut myös seurakunnan laskutuksen.  
 
 
 
 

 
 

Seurakuntasihteeri Anna-Liisa Vainiomäki työssään kirkkoherranvirastossa. 
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3. Hallinto ja talous 

3.1. Talouden suunta 

Kertomuskaudella tilikauden tulos osoitti ylijäämä 42 318 euroa.  

 

3.2. Kiinteistöt ja irtaimisto  

 

Kuopion ortodoksisen seurakunnan kiinteistöt ja hautausmaat:  
 
Kirkot:  
Kuopion katedraali, Siilinjärvi, Pielavesi, Juankoski, Keitele, Maaninka, Nilsiä, Tuusniemi.  
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Tsasounat:  
Haatala, Kaavin Luikonlahti, Käärmelahti, Muuruvesi, Toivala, Vehmersalmi ja Syvänniemi. 
 
Seurakuntatalot: Kuopiossa Pappilakiinteistö, Siilinjärvellä srk-talo, Pielavedellä Ristintupa 
 
Muuta:  
Asunnot: As Oy Kauppakatu 49, Tulemantie 15, Snellmaninkatu 7, Pielavedellä Ristintupa,  
Miinalan talo 
 
Metsätilat: 
Maaningan metsätila, Vehmersalmen metsätilat Haukijoki ja Kivijärvi, Miinalan metsätila, 
Kivijärven metsäpalsta 
 
Hautausmaat:  
Siilinjärvellä, Pielavedellä, Keiteleellä, Maaningalla, Tuusniemellä, Juankoskella ja Nilsiässä.  
 
Kertomuskaudella Käärmelahden rukoushuoneen peruskorjaus. Pielaveden kirkon piha-alueen 
rakentaminen 2011 ja jatkuu vielä vuoden 2012 aikana. 
 
Tulevaisuudessa merkittävä investointi on Kuopion pappilatalon saneeraus ja Siilinjärven kirkon ja 
seurakuntasalin saneeraus. 
 
Kiinteistöt ja irtaimisto on ollut vakuutettuna If- vakuutusyhtiössä. 
 

3.3. Luottamuselimet 

 

Seurakunnanneuvosto 

puheenjohtaja Timo Honkaselkä 
varapuheenjohtaja Päivi Tiainen  Kuopio 
  Mika Hartikainen Pielavesi 
  Kaija Heikkinen Siilinjärvi 
  Esko Huovinen Kuopio 
  Kirsi Rajasuo  Pielavesi 
    Kaija Sääski  Kuopio 
  Pekka Vilokkinen Kuopio 
katedraalin isännöitsijä Paavo Perola 
papiston ja kanttorien edustaja Harri Peiponen 

Seurakunnanneuvoston sihteerinä on toiminut seurakuntasihteeri. 

Seurakunnanneuvosto piti 8 kokousta vuoden aikana. 
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Seurakunnanvaltuusto 

puheenjohtaja Makarios Lehtimäki Kuopio 
varapuheenjohtaja Siiri Raukola   Maaninka 

Timo Honkaselkä Kuopio  
Radovan Bigovic Kuopio 
Auli Hassinen Kuopio 
Lea Houtsonen Kuopio 
Silja Hämäläinen Kuopio 
Raimo Issakainen Keitele 
Arja Kalaitsidis Siilinjärvi 
Martti Kähkönen Tuusniemi 
Veijo Martikainen Nilsiä 
Olavi Petsalo  Kuopio 
Taisto Poimaa Siilinjärvi 
Olavi Savonsalmi Pielavesi 
Hannu Tarnanen Kuopio 
Raimo Vepsä  Juankoski 

Seurakunnanneuvoston sihteerinä on toiminut seurakuntasihteeri. 

Seurakunnanvaltuusto piti 2 kokousta vuoden aikana. 

 
Kiinteistölautakunta 

puheenjohtaja Hannu Tarnanen  Kuopio 
varapuheenjohtaja  Martti Rantsi  Nilsiä 

Raimo Issakainen Keitele 
Sakari Petsalo Kuopio 
Mirja Paulo   Siilinjärvi 
Tuomo Tuovinen Kuopio 

Seurakunnanneuvoston sihteerinä on toiminut seurakuntasihteeri. 

Kiinteistölautakunta kokoontui 7 kertaa vuoden aikana.  

 
Pyhäkköjen isännöitsijät 

Kuopio Pyhän Nikolaoksen katedraali Paavo Perola 
Siilinjärven kirkko  Veijo Martikainen 
Juankosken kirkko  Raimo Vepsä 
Nilsiän kirkko   Mikael Rinnemaa 
Tuusniemen kirkko  Martti Kähkönen 
Pielaveden kirkko  Seppo Maksimainen 
Keiteleen kirkko  Raimo Issakainen 
Maaningan kirkko  Siiri Raukola 
Käärmelahden tsasouna  Raakel Vahvaselkä 
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Haatalan tsasouna  Heikki Rutonen 
Syvänniemen tsasouna  Tuomo Tuovinen 
Muuruveden tsasouna  Raimo Vepsä 
Luikonlahden tsasouna  Lahja Oljakka 
Toivoalan tsasouna  Klaudia Rissanen 
Vehmersalmen tsasouna  Einari Jousiaho 

Diakoniatoimikunta 

puheenjohtaja Raija Luostarinen Maaninka 
sihteeri  Eeva Liisa Karttunen Kuopio 
jäsenet  Tanja Kostilainen Kuopio 
   Riitta Oksanen Kuopio 
   Risto Heiskanen Tuusniemi 
   Tuula Kuosmanen Maaninka 
   Marja Asikainen Kuopio 

Lapsi- ja nuorisotyötoimikunta 

puheenjohtaja Riitta Kaverinen Kuopio 
varapuheenjohtaja Pertti Hirvonen Kuopio 
jäsenet  Sini Komu  Siilinjärvi 
   Lauri Laitinen Kuopio 
   Tarja Alava  Kuopio 
   Liisa Alopaeus Maaninka 
   Päivi Kupiainen Kuopio 
   Marja Louni  Kuopio 

Venäjänkielinen toimikunta 

puheenjohtaja Victoriya Glubokova Kuopio 
sihteeri  Zinaida Bezvenyuk Kuopio 
jäsenet  Nadeza Fofanova Kuopio 
   Nina Joki  Kuopio 
   Natalia Korte  Kuopio 
   Zoja Saukkonen Kuopio 
   Tatjana Savolainen Kuopio 
 
Hiippakuntaneuvoston edustajana on toiminut Hannu Tarnanen. 

Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat 

Varsinaiset tilintarkastajat:  Liisa Kuopusjärvi, HTM 
Eero Ipatti, HTM 

Varatilintarkastajat: Heikki Hartikainen 
Liisa Sarvi 
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VUOSIKERTOMUKSEN 

LIITTEEET 
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VÄKILUKUTILASTO 

 

Kunta         2010         2011 

PV-väestö             96             96 

Kuopio         2292         2440 

Siilinjärvi           585           581 

Maaninka           222           219 

Pielavesi          178           177 

Juankoski          185           185 

Nilsiä          132           126 

Keitele            98             97 

Kaavi            68             71   

Tuusniemi            68             70 

Yhteensä:        3924        4062 

  

 

 

Srk:n kaikki jäsenet 1.1.2011  

Läsnä olevat 1.1.2011 3923 

Seurakuntaan muuttaneet  290 

Kastetut 32 

Kirkkoon liittyneet    27 

Kuolleet     63 

Seurakunnasta muuttaneet  119 

Kirkosta eronneet    28 

Läsnä olevat 31.12.2011  3966 

PV-väestö     96 

Kaikki jäsenet 31.12.2010 4062 

Jäsenmuutos (+) (-) +138 
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Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa v. 2011 toimitetut Jumalanpalvelukset ja muut 

toimitukset 

Jumalanpalveluksen tai   Toimitusten    

toiminnan nimi   määrä 

 

12 kärsimysevankeliumia   3   

Pääsiäisyöpalvelus   4   

Aamun avaus   1   

Aamupalvelus    8    

Akatistos    14   

Avioliittoon vihkiminen   13   

Ehtoopalvelus   48   

Ekumeeninen tilaisuus   22   

Hautauspalvelus   70   

Hetkipalvelus   1    

Kaste    35   

Katumuksen sakramentti   120 

Katumuskanoni   15   

Kirkkoon liittäminen    8 

Kodinpyhitys     24 

Kotikaste      2 

Litania     7    

Liturgia     227   

Paastoliturgia   22   

Panihida    71   

Parastasis      3 

Rukoushetki    50   

Sairaan ripittäminen   73 

Sairaan voitelu    6 

Slaavinkielinen liturgia   4 

Tiistaiseura    91 

Vedenpyhitys    16   

Vigilia    90   
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Lapsi- ja nuorisotyö  VUOSIKERTOMUS 2011 
 

Lapsi- ja nuorisotyötoimikunta 
 

Riitta Kaverinen puheenjohtaja 

Pertti Hirvonen varapuheenjohtaja 

Auni Hirvonen muutto toiselle paikkakunnalle 

Tarja Alava 

Liisa Alopaeus 

Pirjo Ansela 

Päivi Kupiainen  

Ossi Hakkarainen 

Marja Louni   

Toimikunnan sihteerinä toimi lapsi- ja nuorisotyöntekijä. 

Toimikunta kokoontui vuonna 2011 kolme (3) kertaa. 

 

Ohjaajat 
Lapsi- ja nuorisotyöntekijänä Liisa Tuunainen 

Lasten- ja nuortenohjaajana Svetlana Lamanen  

Muut ohjaajat: 

* Lapsiparkkissa toimivat: Hirvonen Anna, Kähkönen Elina, Lintu Hanna ja Sorsa Emma 

* Nuortenpiirissä: Maisa Kolehmainen ja Helena Lintu 

* Venäläisten lasten kerhossa: Saukkonen Zoja,  

 

Kerhotoiminta 2011 

  

Kerholaisten evästauko   Piirakat tehty on, kohta syödään! 
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Kevätlukukausi 2011 Syyslukukausi 2011 

Kerhot alkoivat vko 2 Kerhot alkoivat vko 32 

Perhekerho 10.00 – 12.00 Perhekerho 10.00 – 12.00 

5 perhettä/2 - 12 hlöä, 12 krt 5 perhettä / 5- 8 hlöä, 3 krt 

Ohjaaja: Liisa ja Svetlana Ohjaaja: Svetlana 

  Tiistain päiväkerho 9.00 – 11.30 Tiistain päiväkerho, aamuryhmä 9.00 – 11.30 

10 lasta, 19 kerhoa , 104 käyntiä 10 lasta + 1 vierailija, 18 kerhoa, 123 käyntiä 

Ohjaaja: Liisa ja Svetlana Ohjaajat: Liisa ja Svetlana 

  Tiistain päiväkerho, päiväryhmä 13.30 – 16.00 Tiistain päiväkerho, päiväryhmä 13.30 – 16.00 

10 lasta, 17 kerhoa, 72 käyntiä 5 lasta, 18 kerhoa, 62 käyntiä 

Ohjaajat: Liisa ja Svetlana Ohjaajat: Liisa ja Svetlana 

  Keskiviikon päiväkerho 9.00 – 11.30 Keskiviikon päiväkerho 9.00 – 11.30 

12 lasta, 16 kerhoa, 99 käyntiä 10 lasta, + 1 vierailija  17 kerhoa, 112 käyntiä 

Ohjaajat: Liisa ja Svetlana Ohjaajat: Liisa ja Svetlana 

  Venäjänkielinen lastenkerho Venäjänkielinen lastenkerho 

 

12 lasta, 11 kerhoa, 79 käyntiä 

17.00 – 18.00 (ke) 17.00 – 18.00 (ke) 

Ohjaajat: Zoja Ohjaajat: Zoja 

  Lasten kuoro 16 – 17 Lasten kuoro 16 – 17 

Sofia Laukkanen Sofia Laukkanen 

  Torstain ip 14.00 – 16.00 Torstain ip 14.00 – 16.00 

9 lasta + 5 vierailijaa , 17 kerhoa, 135 käyntiä 11 lasta + 10 vierailij. , 17 kerhoa, 122 käyntiä 

Ohjaajat: Liisa & Svetlana Ohjaajat: Liisa & Svetlana 
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Pelit &leikit kerho 17.00 - 18.00 Pelit &leikit kerho 17.00 - 18.00 

9 lasta, 16 kerhoa, 63 käyntiä 8 lasta, 13 kerhoa, 51 käyntiä 

Ohjaajat: Svetlana Ohjaajat: Svetlana 

  Torstaina NuortenPiiri   17 - 18.30 Torstaina NuortenPiiri   17 - 18.30 

9 nuorta, 9 kerhoa, 55 käyntiä 14 nuorta, 12 kerhoa, 94 käyntiä 

Ohjaajat: Helena Lintu, Maisa Kolehmainen, 

Liisa 

Ohjaajat: Helena Lintu, Maisa Kolehmainen, 

Liisa 

Naisten piiri, 16.30 - 18.00 Naisten piiri, 16.30 - 18.00 

6 naista, jotka kokoontuivat joka kk:n 1. ke. 6 naista, jotka kokoontuivat joka kk:n 1. ke. 

Liisa Liisa 

  Kerhot päättyneet vko 20 Kerhot päättyneet vko 50 

  Lapsiparkki 9.30 – 13.00 (su) Lapsiparkki 9.30 – 13.00 (su) 

0-20 lasta 0-20 lasta 

Ohjaajat:  Emma Sorsa, Helena Lintu, 

                 Elina Kähkönen, Anna Hirvonen  

Ohjaajat:  Emma Sorsa, Helena Lintu, 

                 Elina Kähkönen, Anna Hirvonen 

  Kerhokuljetuksista vastasi: Kerhokuljetuksista vastanneet: 

Liisa Tuunainen Liisa Tuunainen, elokuun loppuun 

 

Jääskeläisen auto Oy 

   

Retket, tapahtumat ja osallistujat 
- 6.1. Teofaniajuhla, osallistujia 150 hlöä, Svetlana 

- 2.2. Pielavedellä 1-9 lk + 1 lk-lukiolaiset yhteinen päivä, 25 
koululaista 

- 6.3. Seurakuntapäivä & laskiaissunnuntai, lapset olivat 
mäenlaskussa aikuisten ja nuorten kanssa 

- 6.4. Andreas Kreetalaisen katumuskanoni, oppilaat & perheet 

- 13.4. Kripari-info, Kuopio, osallistujia 25 hlöä 
- 14.4 Kripari-info, Varkaus, osallistujia 6 hlöä 

- 25.4. Lasten pääsiäinen, osallistujia 160 hlöä 
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-  

 

 

 

 

-  
-  

-  
 

Lastenkerholaisten tekemiä pääsiäiskortteja; tuotto lasten analogiin katedraaliin. 

- 27.4. Koululaisten pääsiäispalvelus 80 oppilasta + 10 opettajaa/avustajaa. 

- 28.4. Koululaisten pääsiäispalvelus, 80 oppilasta + 10 opettajaa/avustajaa. 
- 3.5 3-vuotiaiden juhla, 10 juhlavierasta, 15 lasta ja 16 aikuista 

- 7.5. 6-srk, toimintapäivä Kuopiossa, Maisan Kolehmainen + Liisa leikittivät osallistujia, 
esittelypöytä toiminnasta  Liisa + Svetlana. 

- 21.5. Touhupäivä, nuoret järjestivät Noora-Norsun pelastusoperaation. Seikkailun jälkeen 
oli katujuna-ajelu. Osallistujia päivässä oli 41, joista 7 nuoria ohjaajina, Liisa ja 
Svetlana. Isä Timo Hirvonen ja Sofia Laukkanen 

 

 

Tässä innokkaimmat Touhupäivän 

seikkailijat ryhmäkuvassa Nooranorsun, 

taiteilijan, viikingin, keijun ja 

kumppaneiden kanssa. 

Kaupunkijunalla matkustettiin ympäri 

kaupungin. Lapset vilkuttelivat innokkaina 

kävelijöille.   
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- 4.5., 11.5., 16.5., 26.5., 9.6. ja 17.8.2011, Muksuoppia vanhempain koulu, kullakin kerralla  
1½ tuntia, 9 aktiivista perhekuntaa osallistui. Opettajina Saija Roine, lasten- ja 
nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, muksuoppivalmenjaja, Liisa Tuunainen valmistui 
kurssin ja lisätehtävien myötä muksuoppivalmentajaksi. 
 

 

Kerholaisten puuvärein tekemät ikonit siunattavana. 

 

- 11.9 Koulutulokkaiden siunaus liturgian jälkeen. 

- 23.9. Nuortenpiiri 1 v  
- 11.9. Ekaluokkalaisten siunaus koulutielle 

- 8.11. Ortodoksisten lasten vanhempainillassa keskusteltiin vanhempia kiinnostavista ja 
askarruttavista asioista. Sirpa Okulov kertoi uskonnonopetuksen tilanteesta 
valtakunnallisella tasolla. 

- 6.12.  Nikolaoksen praasniekka, itsenäisyyspäivä ja kerhojen joulujuhla,   
osallistujia 160 henkeä, 2 nuorta, nuorisotyötoimikuntalaisia 5 hlöä,  

Liisa & Svetlana 
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Tervetuloa juhlaan! 

 

Joulukuvaelma kumarrusta vaille. 

  

Zoja & tytöt runonlausunnassa 

  

Sofia-kanttorin lapsikuoro. 

 

- 18.12. Myyjäisissä korttien ja ikonien myynti, Svetlana  

- 1.3. 6-yhteistyöpalaveri: valittiin leiriohjaajat 
- 23.10 6-yhteistyöpalaverissa kirkkoherrat, toimikunnan jäseniä, kanttoreita mukana; 

puhuttiin tulevaisuuden yhteistyöstä 
 

ONL:n järjestämille leireille kuopiolaisia on osallistunut seuraavasti:  
- 16. – 18.1. ONL:n Nuorisotyöpäivät Valamossa, 3 osallistujaa 

- 21. – 23.1.  ONL Nuorten pyhiinvaellus Valamossa,  3 nuorta 
- 11. - 13.3.  ONL:n leirinohjaaja I-kurssi Puroniemessä, 3 nuorta 

- 20.- 22.5.  ONL:n leirinohjaaja II-kurssi Puroniemessä, 6 nuorta 
- 5.-12.6. Valamon kripari, 4 nuorta 

- 21. – 24.7. Puroniemessä perheleiri, 6 perhettä, joista yhteensä 24 hlöä 
- 1.-9.7. Puroniemen kripari, 7 nuorta  

- 26. – 28.8. Kripareiden jatkis Valamossa, 2 nuorta 
- 21. – 23.10. Ruskatapahtuma, 3 nuorta 
- 11. – 13.4. Nuorisotyöpäivät, ONL, Valamo, 3 nuorta 
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Leirit ja osallistujat  
 

- 25 – 27.2. Duunausleiri, kollaaseja + partiokolon lattia 7 nuorta,  
 Liisa ja Svetlana 

- 25. – 27.3. Leiriohjaajakoulutus Haminalahdessa Pyhäkankaan leireille valituille 
19 nuorta, kouluttajina Harri Liikala ja Liisa Tuunainen (lj.) ja isä Timo 

- 20. – 21.5. IP-kerhon ja kuoron Seikkailu yökylä, 12 lasta, Eija-kanttori, Sofia-kanttori ja 
Liisa ja Svetlana 

- 11. – 19.6. I Kripari Pyhäkankaalla, 28 nuorta, 11 ohjaajaa, isä Timo Hirvonen, Elia 
Pietarinen kanttori, Nikolai Kogler kokki, Maria Penttinen kokinapulainen, 
Svetlana Lamanen, Liisa Tuunainen lj. 

-  

 

 

- 2. – 10.7. II Kripari Pyhäkankaalla, 31 nuorta, 8 ohjaajaa, yövalvoja,  
isä Aleksander Roszczenko, Elia Pietarinen kanttori, Tuula Flyktman emäntä, 

Maria Kozhinova lj. 

 

- 20. – 23.6. Lasten- ja varhaisnuorten leiri, 22 lasta, 8 ohjaajaa, isä Johannes 
Parviainen, Oili Mäkirintakanttori, Anniina Jauhiainen lj. 
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- 27. – 28.8. Perheleiri Tikkalansaaressa, n. 40 hlöä, yhteistyössä Kuopion 
kaupungin ja maahanmuuttajaprojektien kanssa, srk:n puolesta Liisa ja 
Svetlana, Viktoria lj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helteinen päivä patikoijilla; osa ryhmästä kameran takana…  

 

- 16. – 18.9. Jatkis Pyhäkankaalla, 38 nuorta, 14 ohjaajaa, isä Timo Hirvonen ja isä 
Aleksander Roszczenko, Elia Pietarinen kanttori, Tuula Flyktman 
emäntä, Liisa Tuunainen lj, yhteensä 55 hlöä! ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14. – 16.10.  Ohjusviikonloppu Haminalahti, 7 ohjaajaa, isä Aleksander, Liisa 
Tuunainen lj. 

- 11. – 13.11. Yötön Yö – nuorten viikonloppu Haminalahdessa, 10 nuorta,  
isä Timo Hirvonen (la-iltana), Liisa lj. 

- 16. – 18.12. Tortun viäntö- nuorten viikonloppu Haminalahdessa, 17 nuorta, Sofia-
kanttori, isä Timo Hi, Evelina Braam lj., Liisa lj.2 (tulevaa kesän lj-
koulutusta)  
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Piparit uunissa paistumassa… 

Joulutorttuja erilaisilla täytteillä, nam! 

 

 

 

Monta jalkaa sai koskettaa lattiaa? Onko 

valmista? No, ainakin iloista… 

Nämä kaksi kuvaa Evelina Braam 

 

 Lasten ja nuorten osallistuminen jumalanpalveluksiin 
Lapset ja nuoret ovat osallistuneet palveluksiin, mikäli jos palveluksia on ollut kerhoaikoina. 

Jokaisen kerhon aluksi pidetään pieni rukoustuokio, joka toimitetaan yleensä maallikkona. 

Väliin saamme papin tai kanttorin laulattamaan ja jututtamaan. Ennen ruokailuja laulamme 

ruokarukouksen. Jos jollakin lapsista on syntymäpäivät, hänelle lauletaan monia armorikkaita 

vuosia. 

 

Koululaiset ovat osallistuneet palveluksiin pääsiäisen jälkeen kirkkaalla viikolla keskiviikkona ja 

torstaina. Kumpanakin päivänä 80 lasta 1-6-luokkalaista ja kymmenen 

opettajaa/kouluavustajaa. 

 

Syksyllä ekaluokkansa aloittavat saavat siunauksen ja pienen ikonin lähtiessään koulutielle. 

 

Pielavedellä pidetyssä koululaisten päivässä isä Harri toimitti alkurukoukset.  

 

Nuortenviikonlopuissa joka aamu ja ilta pidetään rukoukset joko maallikkovoimin tai papin ja / 

tai kanttorin kanssa. Lauantai-iltana luetaan ehtoolliseen valmistavat rukoukset. Viikonloput 

päättyvät liturgiaan ja yhteiseen ruokailuun. 
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Lasten tekemiä joulukortteja, joilla saatiin loput rahat katedraalin lasten analogiin. 

Kiitos kaikenlaisesta saamastamme tuesta lasten analogi-projektissamme! 

 

 

  

Hellyyden ikonin maalasi Marjaana Laatikainen.  

Analogin ja ikonikehyksen valmisti Annika E. Karjalainen.  
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