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1. Yleiskatsaus 
Seurakunta on alueellisesti jaettu kolmeen alueeseen: keskiseen (Kuopio), läntiseen (Siilinjärvi, entinen 

Maaningan kunnan alue, entinen Vehmersalmen kunnan alue, Pielavesi ja Keitele, sekä Karttula) sekä itäiseen 

(entinen Nilsiän kaupungin alue, Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi).  

Seurakunnalla on vakituisessa työsuhteessa 10 henkilöä (3 pappia, 3 kanttoria, 2 lapsi- ja nuorisotyöntekijää, 

vahtimestari ja seurakuntasihteeri).  

Kertomuskauden alussa seurakunnan väkiluku oli 4030 jäsentä. Väkiluku väheni 36 henkilöllä. Seurakuntaan 

kastettiin 31 henkilöä ja 63 seurakuntalaista nukkui kuolonuneen (-32 henkilöä). Seurakuntaan liittyi 20 

henkilöä ja siitä erosi 49 henkilöä (-29 henkilöä). Seurakunta sai muuttovoittoa 27 henkilöä. Vuoden lopussa 

jäsenmäärä oli 3994.  

Väestötilasto kunnittain 

 

Seurakuntalaisille on lähetetty merkkipäivinä (50, 60, 70 ja 80 vuotta) lahjakirja sekä merkkipäiväkirje 75-, 

85- ja yli 90-vuotiaille. Kirje on lähetetty myös lapsen syntymän johdosta, seurakuntaan muuton yhteydessä 

ja kirkkoon liittymisen yhteydessä. Kolmevuotiaille on järjestetty syntymäpäiväjuhla seurakuntatalolla. 

Ylioppilaita ja ammattiin valmistujia on muistettu lakkirahalla ja uudet koululaiset on siunattu koulutielle. 

Eri puolilla seurakuntaa toimii monia vapaaehtoisia, jotka ahkerasti tekevät talkootyötä mm. kirkon ja 

hautausmaiden kunnossapidossa sekä tarjoiluiden järjestämisessä eri tilaisuuksiin.  
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Kuva: Vuorelan tiistaiseuralaisia talkoissa Toivalan tsasounalla. 

Seurakunnassa suoritettiin vuoden 2015 seurakunnantarkastuksen perusteella ylimääräinen seurakunnan 

tarkastus 3.3.2016. Tarkastuksessa käytiin läpi suoritetun työpaikkaselvityksen tuloksia ja ratkaisuesityksiä.  

Seurakunnan tilinpäätös osoittaa 16 325,10 euroa alijäämää. Verotuloja kertyi noin 23 500 euroa arvioitua 

vähemmän. Talousarviossa tilikauden tulos oli arvioitu 21 800 euroa alijäämäiseksi, mutta toteutunut 

alijäämä oli 5 374,90 euroa budjetoitua pienempi. 

Seurakunnan saadessa lähes 90 prosenttia tuloistaan verotuloina jäsenmäärän kehittymisellä on keskeinen 

vaikutus seurakunnan talouteen.  Maltilliset palkkaratkaisut, seurakunnan ikärakenne ja kirkosta eroamiset 

ovat vaikuttamassa siihen, että verotulojen kasvua ei luultavasti lähitulevaisuudessa tapahdu.  

Vuonna 2017 kuntien yhdistymiset jatkuivat seurakunnan alueella Kuopion kaupungin alueen laajentuessa 

käsittämään myös Juankosken kaupungin. Vuoden 2017 aikana seurakunta käy neuvotteluja Rautalammin 

ortodoksisen seurakunnan liittymisestä Kuopion ortodoksiseen seurakuntaan. Neuvottelut koskevat 

Rautalammen seurakunnan aluetta lukuun ottamatta Hankasalmen ja Konneveden kuntia. Mahdollinen liitos 

toteutunee vuoden 2018 alussa.  

Vuoden 2016 merkittävä kiinteistöinvestointi oli Siilinjärven seurakuntatalon yläpohjan rakenteiden 

lisälämmöneritys ja tuuletuksen parantaminen sekä sisäpuolen akustolevytys, minkä ohessa parannettiin 

samalla muutakin seurakuntatalon energiataloutta. Siilinjärvellä pintakäsiteltiin sekä seurakuntatalon että 

kirkon vesikatot. Investoinnissa pysyttiin vahvistetussa talousarviossa.  

Keväällä 2016 Juankosken kirkossa suoritettiin ulkomaalaus. Tulevina vuosina suuria investointeja ei ole 

suunnitteilla. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus toteuttaa Maaningan kirkkoon esteetön sisäänkäynti, jonka 

suunnittelu toteutetaan vuonna 2017.  

Kertomuskaudella uudet luottamushenkilöt aloittivat toimintakautensa, joka kestää vuodet 2016-2019. 
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Kuva: Seurakunnanvaltuusto ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa 2016 

Puheenjohtaja  Martti Kähkönen, Tuusniemi, Itäinen alue 
1. varapuheenjohtaja Pirkko Tenkama, Kuopio, Keskinen alue 
2. varapuheenjohtaja, Heikki Suomala, Keitele, Läntinen alue 
Jäsenet:  
Titta Himberg, Lea Huovinen, Arja Kalaitsidis, Riitta-Liisa Kaverinen,  Kari Koslonen, Raija Luostarinen, Veijo 
Martikainen, Jari Niemelä, Marjo Palve,  Risto Pitkänen, Katri Savolainen, Hannu Tarnanen ja Timo 
Honkaselkä, kirkkoherra. 

Seurakunnanvaltuusto kokoontui 3 kertaa. Seurakunnanneuvosto ja työntekijät on kutsuttu kokouksiin ja 

kokouspäivinä järjestettäviin koulutuksiin ja neuvotteluihin. 

Puheenjohtajat ja kirkkoherra ovat järjestäytyneet työryhmäksi ja neuvotelleet seurakunnan tavoite- ja 

toimintasuunnitelman mukaisesta kehittämistyöstä sekä työpalavereissaan (3 kertaa) että sähköpostitse 

tavoitteena luoda toimintakauden tavoite- ja toimintasuunnitelma, seurakunnan kuuleminen ja kauden 

toimintaohjelma.  

Työn tuloksena on laadittu kirkon strategiaan, seurakunnan kuulemiseen 10.9.2016 Siilinjärvellä ja 

Kuopiossa sekä luottamushenkilöiden ja henkilökunnan 18.5.2016 pidetyn yhteisen neuvottelupäivän 

ryhmätöiden ehdotuksiin ja toimeenpanopäätöksiin sekä lisäksi 6.10.2016 toimikuntien kokouksen 

keskusteluun ja päätöksiin perustuva raportti seurakunnan tavoite- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 

2016-2020 ja tärkeimmistä toimintamuodoista, jotka erityisesti otetaan kehittämistyön kohteeksi tällä 

kaudella. (Liite 1) 

Toimintaohjelmaan on valittu neljä kehittämiskohdetta, joita kehitetään ja joiden uusia toteuttamistapoja 

kokeillaan: 

 Kirkkovuosi 

 Opetus 

 Tiedotus 

 Vapaaehtoistoiminta ja diakonia 
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Osa tavoite- ja toimintasuunnitelman mukaisesta kehittämistyöstä saatiin alulle ja kokeiltaviksi jo edellisen 

toimintakauden ja erityisesti vuoden 2016 aikana: 

 Maallikkopalvelusten ja Jeesuksen Rukous –palvelusten opettaminen ja järjestäminen Pielaveden 
lisäksi Nilsiässä ja Kuopiossa 

 Tutustumista, kotouttamista, lähetystyötä: Neljä monikulttuurista ravintolaa (Kansainväliset 
ravintolapäivän ravintolat Kuopiossa ja Keiteleellä) 

 Kirkon opetusta on toteutettu mm. seuraavissa toimintaryhmissä: Välähdyksiä ortodoksisuuteen –
luentosarja, joka aloitettiin syksyllä 2016 Ortodoksiakerhona, Raamattupiiri, Kirkkolaulupiiri, Pyhä 
Solmu (Rukousnauhojen solmintaa ja Pyhien isien tekstien lukemista ja keskustelua), Ompeluseura 
(Kirkolliset käsityöt), Pyhän Nikolaoksen miehet, Kukkaryhmä (Katedraalin, seurakuntatalon ja 
pihan kaunistaminen).  

 Oppimateriaalin hankkiminen on aloitettu dokumentoimalla tapahtumia ja keräämällä aineistoja, 
kuten esitelmiä ja opetuspuheita sekä lähdekirjallisuusluetteloita. 

 Vapaaehtoistoiminnan diakoniaa: Kirkkokahvikulttuuri esitelmineen ja esityksineen (mm. 
maahanmuuttajien kotiseutujen esittelyt, näyttelyiden esittelyt, hyväntekeväisyyskohteiden 
esittelyt), Apostolien jalanjäljillä -toiminnan aloittaminen (12.3.16), talkootöiden järjestäminen 
iäkkäiden tai liikuntarajoitteisten seurakuntalaisten kodeissa (mm. myyjäistuotteiden tarvikkeiden, 
yhteisohjeiden ja valmiiden tuotteiden kuljettaminen ja seurustelu) 

 Seurakuntamatkojen suunnittelu 

 Joulumyyjäiset, pääsiäismyyjäiset, sovintosunnuntain tapahtumat 

 Edellä luetellusta toiminnasta tiedottaminen ja markkinointi vapaaehtoisvoimin on aloitettu 
tapahtumien yhteydessä. 

 

Seurakunnanneuvosto 

puheenjohtaja  Honkaselkä Timo  Siilinjärvi 
varapuheenjohtaja  Vilokkinen Pekka Kuopio 

jäsenet   Huovinen Esko Kuopio 
   Lujanen Anneli Kuopio 
   Hyvönen Zanna Kuopio 
   Perola Paavo  Kuopio 
   Remes Arja  Siilinjärvi 
   Sulku Mauri  Kuopio 
   Hirvonen Pertti Kuopio 
 
Seurakunnanneuvosto kokoontui 11 kertaa.  
 

Kiinteistölautakunta 

puheenjohtaja  Tarnanen Hannu Siilinjärvi 
varapuheenjohtaja  Martikainen Veijo Nilsiä 

jäsenet   Ahtinen Irene  Kuopio 
   Palve Marjo  Kuopio 
   Petsalo Sakari  Kuopio (12.11.2016 saakka) 
   Hynninen Jari  Kuopio 
   Tuovinen Tuomo Kuopio 

Kiinteistölautakunta kokoontui 6 kertaa. 
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Pyhäkköjen isännöitsijät 

Kuopion katedraali  Paavo Perola 
Siilinjärven kirkko  Veijo Martikainen 
Pielaveden kirkko  Anna-Liisa Koslonen 
Maaningan kirkko  Terhi Fomkin 
Keiteleen kirkko  Raimo Issakainen 
Juankosken kirkko  Aune Markkinen 
Nilsiän kirkko   Risto Pitkänen 
Tuusniemen kirkko  Martti Kähkönen 
Muuruveden tsasouna  Aune Markkinen 
Luikonlahden tsasouna  Jaakko Laasola 
Käärmelahden tsasouna Erik Alopaeus 
Haatalan tsasouna  Heikki Rutonen 
Toivalan tsasouna  Marja Rissanen 
Vehmersalmen tsasouna  Einari Jousiaho 
Syvänniemen tsasouna  Jari Hynninen 
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2. Seurakuntatyö 

2.1 Jumalanpalvelukset 

2.1.1 Ajan pyhittäminen ja liturgiat 
 

                                                   Kuva: Pääsiäisyö 2016 

Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa v. 2016 toimitetut jumalanpalvelukset ja muut 

toimitukset 

 

  12 kärsimysevankeliumia 3 

  Aamupalvelus 11 

  Ajoneuvon pyhitys 1 

  Akatistos 39 

  Avioliittoon vihkiminen 9 

  Ehtoopalvelus 65 

  Hautauspalvelus 66 

  Hetkipalvelus 31 

  Ikonin pyhittäminen 1 

  Jeesuksen rukouspalvelus 3 
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  Kaste 30 

  Katumus 77 

  Katumuskanoni 14 

  Kirkkoon liittäminen 3 

  Kodinpyhitys 13 

  Kotikaste 5 

  Litania 11 

  Liturgia 191 

  Maallikkopalvelus 1 

  Nimenanto 1 

  Paastoliturgia 27 

  Panihida 58 

  Pieni vedenpyhitys 2 

  Pääsiäisyöpalvelus 3 

  Rukoushetki 80 

  Sairaan ripittäminen 57 

  Sairaan voitelu 10 

  Suuri ehtoopalvelus 9 

  Suuri vedenpyhitys 3 

  Vedenpyhitys ja liturgia 18 

  Vigilia 98 

 

Palvelukset pyhäköittäin 2016  

 

Tila  Varaus Määrä 
Haatalan tsasouna   Akatistos 1 

    Ehtoopalvelus 1 

    Vedenpyhitys ja liturgia 1 

    Vigilia 1 

  Yhteensä 4 

Juankosken kirkko   Aamupalvelus 1 

    Akatistos 1 

    Ehtoopalvelus 1 

    Hautauspalvelus 4 

    Katumuskanoni 1 

    Litania 2 

    Liturgia 11 

    Paastoliturgia 1 

    Panihida 1 

    Sairaan voitelu 1 

    Suuri ehtoopalvelus 1 

    Vedenpyhitys ja liturgia 1 

    Vigilia 2 

  Yhteensä 28 
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Katedraali   12 kärsimysevankeliumia 1 

    Aamupalvelus 6 

    Akatistos 14 

    Avioliittoon vihkiminen 8 

    Ehtoopalvelus 22 

    Hautauspalvelus 26 

    Kaste 21 

    Katumuskanoni 5 

    Keskustelu 5 

    Kirkkoon liittäminen 1 

    Kirkon esittely 13 

    Konsertti 1 

    Koulutus 1 

    Kuoroharjoitus 43 

    Litania 1 

    Liturgia 73 

    Muu luokittelematon 5 

    Neuvottelu 1 

    Paastoliturgia 12 

    Panihida 28 

    Pääsiäisyöpalvelus 1 

    Rukoushetki 12 

    Sairaan ripittäminen 2 

    Sairaan voitelu 4 

    Suuri ehtoopalvelus 1 

    Suuri vedenpyhitys 1 

    Vedenpyhitys ja liturgia 1 

    Vierailu 3 

    Vigilia 60 

    Vihkiharjoitus 6 

  Yhteensä 378 

Keiteleen kirkko   Ehtoopalvelus 1 

    Hautauspalvelus 4 

    Katumuskanoni 1 

    Litania 3 

    Liturgia 11 

    Paastoliturgia 1 

    Suuri ehtoopalvelus 1 

    Vedenpyhitys ja liturgia 1 

    Vigilia 2 

  Yhteensä 25 

Käärmelahden tsasouna   Akatistos 2 

    Hetkipalvelus 1 

    Liturgia 1 

    Vedenpyhitys ja liturgia 1 

    Vigilia 1 

  Yhteensä 6 
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Luikonlahden tsasouna   Ehtoopalvelus 1 

    Hautauspalvelus 1 

    Katumuskanoni 2 

    Liturgia 11 

    Paastoliturgia 1 

    Suuri ehtoopalvelus 1 

    Suuri vedenpyhitys 1 

    Vedenpyhitys ja liturgia 1 

    Vigilia 4 

  Yhteensä 23 

Maaningan kirkko   Hautauspalvelus 4 

    Kaste 1 

    Katumuskanoni 1 

    Liturgia 8 

    Paastoliturgia 1 

    Panihida 2 

    Suuri ehtoopalvelus 1 

    Suuri vedenpyhitys 1 

    Vedenpyhitys ja liturgia 1 

    Vigilia 4 

  Yhteensä 24 

Muuruveden tsasouna   12 kärsimysevankeliumia 1 

    Hautauspalvelus 2 

    Katumuskanoni 1 

    Liturgia 9 

    Paastoliturgia 1 

    Vedenpyhitys ja liturgia 1 

    Vigilia 3 

  Yhteensä 18 

Nilsiän kirkko   Aamupalvelus 2 

    Ehtoopalvelus 1 

    Ekumeeninen tilaisuus 2 

    Hautauspalvelus 6 

    Jeesuksen rukouspalvelus 3 

    Kirkon esittely 3 

    Liturgia 13 

    Muu luokittelematon 2 

    Paastoliturgia 3 

    Pääsiäisyöpalvelus 1 

    Seurakunnallinen kerho ym. 
tilaisuus 

1 

    Vedenpyhitys ja liturgia 1 

    Vigilia 6 

  Yhteensä 44 

Pielaveden kirkko   12 kärsimysevankeliumia 1 

    Akatistos 14 

    Ehtoopalvelus 26 

    Hautauspalvelus 8 



Vuosikertomus 2016 
 

12 
 

    Hetkipalvelus 30 

    Kaste 2 

    Katumuskanoni 1 

    Konsertti 1 

    Litania 3 

    Liturgia 9 

    Maallikkopalvelus 1 

    Paastoliturgia 1 

    Panihida 3 

    Pääsiäisyöpalvelus 1 

    Rukoushetki 2 

    Sairaan voitelu 1 

    Seurakunnallinen kerho ym. 
tilaisuus 

1 

    Suuri ehtoopalvelus 1 

    Vedenpyhitys ja liturgia 1 

    Vigilia 1 

  Yhteensä 108 

Siilinjärven kirkko   Aamupalvelus 2 

    Ajoneuvon pyhitys 1 

    Akatistos 3 

    Ehtoopalvelus 7 

    Ekumeeninen tilaisuus 2 

    Hautauspalvelus 5 

    Kaste 2 

    Keskustelu 1 

    Kokous 1 

    Liturgia 15 

    Muu luokittelematon 2 

    Paastoliturgia 2 

    Panihida 4 

    Rukoushetki 1 

    Tiistaiseura 2 

    Vedenpyhitys ja liturgia 1 

    Vigilia 6 

  Yhteensä 57 

Syvänniemen tsasouna   Ekumeeninen tilaisuus 1 

    Katumuskanoni 1 

    Kuoroharjoitus 23 

    Liturgia 10 

    Paastoliturgia 2 

    Panihida 2 

    Seurakunnallinen kerho ym. 
tilaisuus 

5 

    Suuri ehtoopalvelus 1 

    Tiistaiseura 0 

    Vedenpyhitys ja liturgia 1 

    Vigilia 2 
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  Yhteensä 50 

 
 

   

Toivalan tsasouna   Akatistos 3 

    Ehtoopalvelus 2 

    Kirkon esittely 1 

    Rukoushetki 1 

    Suuri ehtoopalvelus 1 

    Vedenpyhitys ja liturgia 1 

    Vigilia 1 

  Yhteensä 10 

Tuusniemen kirkko   Ehtoopalvelus 1 

    Ekumeeninen tilaisuus 1 

    Hautauspalvelus 1 

    Katumuskanoni 1 

    Liturgia 12 

    Paastoliturgia 2 

    Suuri ehtoopalvelus 1 

    Vigilia 3 

  Yhteensä 22 

Vehmersalmen tsasouna   Akatistos 1 

    Vedenpyhitys ja liturgia 1 

  Yhteensä 2 

 

2.1.2 Elämää pyhittävät toimitukset 
 

Seurakunnan papisto on käynyt toimituskeskusteluja liittyen kirkon pyhiin toimituksiin, esimerkiksi 

hautaukseen, kasteeseen ja avioliittoon vihkimiseen. Mahdollisuuksien mukaan nämä keskustelut on käyty 

henkilökohtaisesti tapaamalla asiaankuuluvat henkilöt kasvotusten.   

 

Kiitosrukoushetkiä, ripityksiä ja katumuksen sakramenttia papisto toimittaa seurakuntalaisilta tulleiden 

pyyntöjen mukaan. Suuren paaston aikana on varattu ennen 1,5 tuntia.  

Suuren paaston ja joulupaaston aikana on käyty tervehtimässä palvelutaloissa ja sairasosastoilla 

seurakunnan puolesta seurakunnan jäsenten luona pyynnöstä. Ja on huomioitu myös maahanmuuttajat 

heidän omalla äidinkielellään. 

 

2.1.3 Erityistä 
 

Paikallisiin lehtiin Savon Sanomiin, Pitäjäläiseen, Koillis-Savoon ja Pielavesi-Keitele -lehteen seurakunnan 

papisto on kirjoittanut hartauskirjoituksia.  
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2.1.4  Seurakuntien yhteistoiminta 
 

Seurakunta on tehnyt yhteistyötä ns. kuutosseurakuntien kanssa (Iisalmi, Kuopio, Rautalampi, Jyväskylä, 

Mikkeli ja Varkaus). Yhteistyömuotoina ovat olleet leirit ja toukokuussa järjestettävä kuutosten kevätpäivä 

joka järjestettiin kertomusvuonna Rautalammella.  

Arkkipiispa Leon siunauksella Karjalan hiippakunnan kirkkoherrat kokoontuivat kolme kertaa Kuopiossa 

selvittämään yhteistyö mahdollisuuksia seurakuntien kesken.  

Hiippakunnan piispan kutsusta marraskuussa esiteltiin selvityksen tuloksia kaikille hiippakunnan 

työntekijöille ja luottamushenkilöiden edustajille. Yhteistyön selvittämistä jatketaan vuoden 2017 aikana.  

Puroniemi  

Rautalammin seurakunnan alueella olevassa Puroniemen leirikeskuksessa toimitettiin palveluksia Kuopion 

seurakunnan järjestämillä leireillä, samoin kun Puroniemen apostolien Pietarin ja Paavalin tsasounassa 

liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys.  Leirit mainittu lapsi- ja nuorisotyön vuosikertomuksessa 

Valamo – Lintula 

Kuopion ortodoksisen seurakunnan koululaiset vierailivat Valamossa ja Lintulassa. Molemmissa isä Herman 

toimitti rukoushetken ja lapset esittivät kirkoissa konsertit. Mukana matkalla oli 91 henkilöä. Lapset 

muistivat igumenia Mikaelaa laulamalla monia armorikkaita vuosia.   

 

 

2.1.5 Kirkkomusiikki 

 

Keskinen alue 

Kanttori Anita Lintu      

Seurakunnassa toimivat kuorot: Nikolaoskuoro, Katedraalin laulajat ja Veljeskuoro. Kuoroja johtaa kanttori 

Anita Lintu. Kuorolaiset osallistuvat jumalanpalveluksiin, hautauspalveluksiin, avioliittoon vihkimisiin yms. 

muihin toimituksiin. Nikolaoskuoro konsertoi, laulaa radioitavat jumalanpalvelukset ja esiintyy sekä eri että 

ekumeenisissa tilaisuuksissa. Kuorot harjoittelevat viikoittain ja harjoitusten yhteydessä opetetaan myös 

äänenmuodostusta. Kuorolaisella on mahdollisuus saada yksilöllistä äänenmuodostuksen opetusta. 

Katedraalin laulajat lauloivat monikieliset palvelukset suomen, kirkkoslaavin, karjalan, englannin ja kreikan 

kielillä. Kuoroilla ei ollut vuonna 2016 kuoromatkoja. Katedraalin laulajien tavoitteena on laulaa kaikki 

katedraalissa toimitettavat jumalanpalvelukset. Veljeskuoron tavoitteena on pitää yllä kuorotoimintaa ja 

esiintyä eri tilaisuuksissa. Nikolaoskuoron tavoitteena on konsertoida, esiintyä eri tilaisuuksissa ja karjalan 

kielisen liturgian äänitteen tekeminen. Nikolaoskuoron merkittävimmät esiintymiset: Ystävänpäiväkonsertti 

14.2. kaupungintalolla, Talvisodan päättymisen muistokonsertti 13.3. musiikkikeskuksessa, Suomen 

ekumeenisen neuvoston kirkkohetki 10.10. Pyhän Joosefin kirkossa, liturgia 23.10. radiointi, Joulukonsertti 

11.12. katedraalissa. 
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Läntinen alue 

Kanttori ja kuorot läntisellä alueella vuonna 2016 

Toiminta vuonna 2016 on läntisellä alueella jatkunut entisellään. Kanttori Eija Honkaselkä johdolla toimii 
kolme kuoroa; Siilinjärven ortodoksinen kuoro, Angelos-kuoro Pielavedellä sekä Mihailan kuoro 
Syvänniemellä. Näiden lisäksi kanttori Eija ohjaa Pielaveden naistenpiiriä, Veeruskoita.  

Veeruskat on naisille tarkoitettu keskustelu- ja toimintapiiri, jossa tehdään kaikenlaisia asioita ”maan ja 
taivaan väliltä”. Vuonna 2016 mm. valmistauduimme suureen paastoon paistamalla ja maistamalla blinejä, 
retkeiltiin Kirkkosaaressa sekä haravoitiin Ristintuvan pihamaata. Tapaamisissa kerran kuussa on käynyt 
keskimäärin 6 naista.    

Kanttori Eija Honkaselkä osallistui myös vuonna 2016 Ortodoksisen Kamarikuoron toimintaan sekä oli 
mukana Ortodoksisten Kanttorien Liiton toiminnassa ja sen hallituksen jäsenenä. Kanttori Eija Honkaselkä oli 
mukana myös kuutoskanttoreiden tapaamisissa ja osallistunut yhteisiin kuoroharjoituksiin ja esiintymisiin 
mm. kuutosseurakuntien yhteisessä Valoa kohti – tapahtumassa Rautalammilla 21.5.2016. Eija toimi 
kanttorina Puroniemessä Kaikkien leirillä kesäkuussa ja nupi-viikonloppuna lokakuussa. Kanttori Eija on 
osallistunut yhdessä kuorolaisten kanssa oman seurakunnan järjestämien tammikuun ekumeenisen 
rukousviikon tapahtumien lisäksi lukuisiin ekumeenisiin tapahtumiin; mm. ekumeenisen rukousviikon 
jumalanpalveluksen valtakunnallinen radiointi Pielavedeltä, Siilinjärven ekumeeninen ”Tervetuloa-ilta” 
Tarinan vastaanottokeskuksen asukkaille, pääsiäiskauden ekumeeninen ilta Vehmersalmella, Ylä-Savon 
Veteraanipäivän jumalanpalvelus ja päiväjuhla Pielavedellä, kylvönsiunaus Käärmelahdessa sekä vanhusten 
viikon tapahtuma Keiteleellä. Kuorolaiset ovat myös ahkerasti lähteneet mukaan palvelutaloissa 
järjestettäviin rukoushetkiin.  Myös pääsiäisyön palvelukseen Pielavedellä osallistui laulajia kaikista kolmesta 
kuorosta. 

 

Läntisen alueen kuorot eli Eijan 
Veisoojat ovat kokoontuneet sekä 
yksin että yhdessä muiden 
läntisen alueen kuorojen kanssa. 
Angelos-kuoro on kokoontunut 
enimmäkseen yksin, koska on 
naiskuoro.  

Yhteisiä sävelhartauksia tai muita 
esiintymisiä järjestettiin joka 
puolella seurakuntaa;  

 
 
 

- Siilinjärven ja Mihailan kuorojen paastoajan sävelhartaus Siilinjärvellä 16.3.  
- Angelos-kuoron ”Kesäpäivän säveliä”-konsertti Pielavedellä 22.6. 
- Siilinjärven ja Mihailan kuorolaisia esiintymässä vanhusten viikon tapahtumassa Keiteleellä 6.10.  
- Angelos-kuoro ikoninäyttelyn avajaisissa Pielavedellä 8.10.  
- Siilinjärven kuoro Siilinjärven Karjalaisten 70-vuotisjuhlassa 2.10.  
- Oman seurakunnan kuorojen yhteinen joulukonsertti Kuopiossa 11.12.  
- Siilinjärven ja Mihailan kuorojen joululauluilta Syvänniemellä 15.12.  
- Siilinjärven kuoro Siilinjärven joulunvalmistusjuhlassa 18.12.  
- Siilinjärven ja Mihailan kuorolaiset Syvänniemen kauneimmissa joululauluissa 18.12. 
- Siilinjärven ja Mihailan kuorojen joululauluilta Nilsiässä 29.12. 
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Siilinjärven ortodoksinen kuoro 
kokoontui harjoituksiin 
seurakuntasalille 15 kertaa, joista 
osa oli yhteisharjoituksia Mihailan 
kuoron kanssa. Kuorossa laulaa 9 
laulajaa; 4 sopraanoa ja 3 alttoa sekä 
yksi tenori ja basso. Kuorolaiset 
osallistuivat aktiivisesti niin omassa 
kuin muissakin seurakunnan 
pyhäköissä toimitettaviin 
jumalanpalveluksiin ja muihin 
toimituksiin.  

 

Mihailan kuoro kokoontui harjoituksiin 
Syvänniemen tsasounalle 23 kertaa, 
joista osa oli yhteisharjoituksia 
Siilinjärven kuoron tai Rautalammin 
Nikolaoskuoron kanssa. Kuorossa laulaa 
2 sopraanoa ja 4 alttoa sekä 1 tenori ja 
basso. Mihailan kuorolaiset tekevät 
yhteistyötä myös Rautalammin 
seurakunnan Nikolaoskuoron kanssa.  

 

 

Angelos-kuoro kokoontui harjoituksiin 
yhdeksän kertaa. Kuorossa laulaa 
johtajan lisäksi 3 laulajaa yhden 
kuorolaisen poismuuton takia. 
Harjoituksia pidettiin niin, että kaikki 
pääsivät osallistumaan. Kuorolaiset 
osallistuvat Pielavedellä toimitettaviin 
jumalanpalveluksiin. He osallistuivat 
tammikuussa ekumeenisen 
rukousviikon valtakunnalliseen 
radiojumalanpalvelukseen, joka 
radioitiin Pielavedeltä.   

 

 

Itäinen ja  Keskinen alue 

 

Itäisen alueen kanttorina on toiminut Sofia Laukkanen. Itäisellä alueella ei ole säännöllistä kuorotoimintaa. 

Kanttori Sofia Laukkanen ohjaa Keskisellä alueella Lapsi- ja Nuorisokuoroa, Muskaria ja Kirkkolaulupiiriä.  
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Lapsikuoro on harjoitellut kouluvuoden aikana torstaisin seurakuntasalissa. Kuoroa ohjaa kanttori Sofia 

Laukkanen. Kuorossa kävi vuonna 2016 8 lasta.  Lapsikuoro esiintyi Valamon ja Lintulan luostareissa 5.11 

seurakunnan retken yhteydessä. Kuorolaiset esiintyivät seurakunnan joulukonsertissa 11.12 sekä 

seurakunnan puurojuhlassa 18.12. 

 

 

 
 

Nuorisokuoron toiminta käynnistyi syksyllä 2016. Kuorossa on käynyt laulamassa noin 11 nuorta. Kuoro 

harjoittelee kouluvuoden aikana torstaisin. Kuoroa ohjaavat Sofia Laukkanen ja Elia Pietarinen. 

Nuorisokuoro on laulanut  katedraalissa liturgian 18.12 
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Perjantain perhekerhon yhteydessä pidettiin muskaria pienille lapsille. Muskarin ohjaaja on Sofia 

Laukkanen. Muskarin harjoitus on joka toinen perjantai. 

 

Kirkkolaulupiiri aloitti toimintansa syksyllä 2016. Kirkkolaulupiirissä pääsee tutustumaan ja laulamaan 

kirkkoveisut ilman mitään pääsyvaatimuksia ja esiintymisiä. Piiri harjoitteli katedraalissa joka toinen 

keskiviikko palveluksen jälkeen. Kirkkolaulupiiriä ohjaa kanttori Sofia Laukkanen. 

 

 

2.2 Pastoraalinen palvelu 
 

Papisto on käytettävissä sielunhoidollisiin keskusteluihin. Mahdollisuus katumuksen sakramenttiin on 

järjestetty sovittaessa ja suuren paaston aikana ennen paastoliturgiaa on varattu 1,5 tuntia 

mahdollisuuteen osallistua katumuksen sakramenttiin. Papiston vapaapäivät ovat olleet pääsääntöisesti 

maanantaina ja tiistaina. Kukin pappi on vuoroviikoin toiminut vapaapäivinään päivystäjänä kiireellisiä 

toimituksia varten.  

Papisto on vieraillut seurakunnan alueen lukuisissa hoitolaitoksissa jakamassa ehtoollista. 

Kristinoppileiriläiset ovat osallistuneet katumuksen sakramenttiin leirin aikana. Koululaisjumalanpalveluksia 

on järjestetty eri puolilla seurakuntaa.  

 

 

 

2.3 Seurakuntatyö 

2.3.1 Yleinen seurakuntatyö 
 

Keskinen alue 

Jumalanpalvelukset 

Keskisen alueen pappina toimi kirkkoherra Timo Honkaselkä ja kanttorina Anita Lintu. Keskisen alueen 

pyhäkkönä toimii seurakunnan pääkirkko, Pyhän Nikolaoksen katedraali. Katedraalissa viikonlopun 

palveluksia ovat toimittaneet kirkkoherran lisäksi noin kerran kuukaudessa sekä läntisen että itäisen alueen 

papit. Kirkkoherralla on tällöin ollut mahdollisuus toimittaa palveluksia seurakunnan eri pyhäköissä. 

Katedraalin lisäksi seurakunnan papisto on toimittanut jumalanpalveluksia myös keskustalon kirkossa.  

Pyhän Nikolaoksen katedraalissa toimitetaan säännölliset jumalanpalvelukset lauantai-iltaisin vigilia ja 

sunnuntaisin liturgia, keskiviikkoiltaisin vuoroviikoin ehtoopalvelus, akatistos tai yleinen panihida. Paaston 

aikana Ennenpyhitettyjen Lahjain Liturgioita on toimitettu keskiviikkoisin ja perjantaisin. Kuopion 

katedraalissa on toimitettu säännölliset suurten juhlien palvelukset poikkeuksena Neitsyt Marian 

kuolonuneen nukkuminen, jolloin palvelukset on pidetty Toivalan tsasounassa.  
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Kertomuskaudella kuukauden viimeisenä viikonloppuna toimitettiin monikieliset jumalanpalvelukset. 

Monikielisiä palveluksia oli mukana toimittamassa rovasti Konstantin Strekachev, joka on ollut mukana 

hoitamassa venäjänkielisen väestön sielunhoitoa ja opetusta. Keväällä 2016 pastori Ioannis Lampropoulos 

toimitti kreikankielinen liturgian. Keskustalolla toimitettiin kesäaikaa lukuun ottamatta liturgioita 

keskiviikkoisin sekä temppelijuhlan palvelukset marraskuussa.  

Kirkkokahvit 

Eri toimintapiirit ovat järjestäneet seurakuntasalissa kirkkokahvit sunnuntaisin kesäaikaa lukuun ottamatta. 

Kirkkokahveja ovat järjestäneet Kuopion tiistaiseura, Nikolaoksen miehet, Naiset kaivolla, 

Diakoniatoimikunta, Uskonnonopettajat, Lähetystoimikunta, Lapsi- ja nuorisotyötoimikunta, 

Venäjänkielinen toimikunta ja Kuopion ikonipiiri ja Vapaaehtoistoimintapiiri Solina.  

Kirkkokahvien yhteydessä on järjestetty myös uutisia ja tiedotuksia tapahtumista, näyttely- ja 

uutuuskirjaesittelyjä ja muuta ohjelmaa, kuten maahanmuuttajien kotimaiden esittelyjä ja 

seurakuntamatkojen esittelyjä.  

Kuopion Tiistaiseura ry:n toimintakertomus 2016 (77. toimintavuosi)  

 
Johtokunta: Titta Himberg, puheenjohtaja 
 Eija Ipatti, varapuheenjohtaja 
 Irene Ahtinen, rahastonhoitaja 
 Anneli Lujanen, sihteeri 
 Silja Hämäläinen, jäsen 
 Anja Janhunen, jäsen 
 
Jäseniä tiistaiseurassa on ollut 40. 
 
Toiminta: 

Johtokunta on pitänyt neljä (4) kokousta. 

Tiistaiseura on kokoontunut joka toinen tiistai kevätkaudella 12.1. alkaen viisi kertaa ja syyskaudella 13.9. 
alkaen kuusi kertaa. 

Lisäksi neljä kertaa olemme olleet koolla piirakkatalkoiden merkeissä. 

Myyjäisissä olemme olleet mukana Lasaruksen lauantaina 19.3.  ja joulun edellä 17.12. 

Kirkkokahveja olemme tarjonneet neljä kertaa. Huolehdimme myös Ekumeenisen viikon iltatapahtuman 
teetarjoilusta 21.1.  Lisäksi hoidimme koululaisten ruokailujen järjestelyt kirkkaalla viikolla 30. ja 31. 
maaliskuuta. 

Vierailijoina meillä on ollut mm luontokuvaaja Jorma Ikonen, ”paluumuuttaja” i Johannes Hätinen, 
metropoliitta Panteleimon, PSHV:n toiminnanjohtaja i Sergius Colliander ja Montenegrosta kertonut yrittäjä 
Radovan Bigovic. 

PSHV:n 130-vuotisjuhliin Jyväskylässä osallistuivat Faina Miettinen, Eija Joutsen ja Titta Himberg. 

Nikolaoksen juhlapäivänä 6.12. olemme hankkineet kirkkoon kukkaset. Lisäksi olemme osallistunet 
kirkkopihan kaunistukseen. 

Joulukuun 13. päivänä vietimme joulujuhlaa, lauloimme joululauluja ja iloitsimme herttaisesta, Eija Ipatin 
ideoimasta, joulunäytelmästä. 
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Matkat: 

Ristin kumartamisen sunnuntaina teimme jo perinteeksi tulleen matkan Lintulan ja Valamon  luostareihin. 
Lintulassa olimme mukana liturgiassa ja Valamossa tutustuimme kristillisestä taiteesta kertovaan 
näyttelyyn. Kuva Titta Himberg. 

 Kevätretken teimme Pohjois-Karjalaan. Tutustuimme Kiteellä Pyhälle Kolminaisuudelle ja Pyhälle Nektarios 
Eginalaiselle omistettuun kirkkoon.  Kävimme myös Honkavaaran, Sinisen Tien, tsasounassa ja lounastimme 
viereisessä Perinnepihassa.  Päivän viimeisenä kohteena oli Joensuussa, Ortodoksisen seminaarin kirkko. 

Kesän retken teimme 5.7. Karvion kesäteatteriin. Esitys oli Valamo-trilogian kolmas osa ”Valoa kohti”. 

Heinäkuussa 10.päivä vierailimme myös Rauni Väinämön kotitsasounalla Sonkajärvellä. 

Joulukuun 11. pvä nautimme Joulumieltä jokaiselle- konsertista Kuopion Musiikkikeskuksessa. 

Onnittelut ja muistamiset: Syntymäpäivinä olemme muistaneet seuran jäseniä ja Lintulan luostaria. Seura 
on muistanut myös poisnukkuneita tiistaiseuralaisia. Olkaa iäti muistetut. 

Lopuksi: 

Vuosi on ollut rikas ja tapahtumia täynnä. Olemme saaneet nauttia monipuolisista luennoista ja ahkeroida 
yhdessä talkoitten merkeissä. Johtokunta kiittää ja toivottaa siunausta alkavalle vuodelle. 

Kuopiossa 31.12. 2016 

Anneli Lujanen, sihteeri 
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Kuopion ikonimaalauspiirin toimintakertomus  
 

Ikonimaalauspiirin puheenjohtaja on toiminut Kirsi Jonninen. Ohjaajana on toiminut Kirsi Lehto. Liitteenä 
olevassa nimiluettelossa on kaikki 21 vuoden aikana maalauspiirissä toiminutta jäsentä. Johtokuntaan ovat 
kuuluneet Kirsi Jonninen, Eeva Kontturi, Pirjo Kopra, Kirsi Lehto, Mirja Pulkkinen, Heikki Ruotsalainen ja 
Leea Suihkonen. Kesällä 2016 Eeva Kontturi ja Pirjo Kopra muuttivat pois paikkakunnalta ja ilmoittivat 
luopuvansa jäsenyydestä. Heidän tilalleen ei kesken toimikauden valittu uusia henkilöitä, koska 
johtokunnan päätösvaltaisuus säilyi. Puheenjohtaja Kirsi Jonninen kuului johtokuntaan. Sihteeri-
rahastonhoitajana on ollut Heikki Ruotsalainen. 

Kokoontumiset 

Syyslukukausi aloitettiin 5.9. rukoushetkellä katedraalissa. Työillat ovat olleet Kuopion seurakuntatalon 
alasalissa.  Maalausryhmät kokoontuivat maanantaisin kahtena ryhmänä: päiväryhmä kello 14.30 - 17.00 ja 
iltaryhmä kello 17.30 - 20.00. Kertoja oli kevätlukukaudella 8 ja syyslukukaudella 8. 

Johtokunnan kokouksia pidettiin kolme. Järjestäytymiskokous pidettiin 14.3.2016.  

Tiedottaminen  

Kerhon toiminnasta ilmoitettiin Kuopion ortodoksisen seurakunnan internet-sivuilla ja sähköpostitse 
jäsenille. 

Näyttelyt  

Kirsi Lehto piti teostensa näyttelyn Galleria Kivessä 4.3.-20.3.2016. Avajaiset pidettiin 3.3.2016. 

Joulumyyjäiset 

Ikonipiiri osallistui seurakunnan joulumyyjäisiin. Myytävänä oli kuivakakkuja, pipareita, koristeltuja 
tulitikkurasioita ja käpykukkia. Arpajaisvoittona oli Kirsi Lehdon valmistama piparkakkukirkko.  

 
Kirkkokahvit 

Kirkkokahvit järjestettiin 4 kertaa: 31.1., 15.5., 25.9. ja 4.12.2016. 

 
Vierailut ja kurssit 

Piispa Arseni piti 22.-23.9. ikoninpiirustuskurssin, johon osallistui myös muiden ikonimaalauspiirien jäseniä.  

 
Jäsenmaksut 

Jäsenmaksu on ollut 45 € lukukaudelta. Kerho on Pyhäin Sergein ja Hermanin veljeskunnan jäsen, ja sen 
jäsenmaksu, joka sisältyy kerhon jäsenmaksuun, on ollut 10 €/henkilö vuodessa. Jäsenmaksusta (45 €) on 
maksettu 40 € Kuopion ortodoksiselle seurakunnalle. 

Vuosikokous pidettiin 22.2.2016. Kokouksen puheenjohtajana toimi Anna-Liisa Vainiomäki. 

 

 



Vuosikertomus 2016 
 

22 
 

Mosaiikki-ikonikerho Petroksen toimintakertomuksesta vuodelta 2016 
 

Toimihenkilöt ja jäsenet 

Puheenjohtajana ja kerhon ohjaajana on toiminut Tuulikki Likitalo ja varapuheenjohtajana Minna Punkki. 

Toiminnassa mukana vuoden aikana ovat olleet Anja Dhuy, Marjatta Huuhtanen, Niina Kietäväinen, Pirjo 

Kurki, Pirkkoanneli Peltola, Liisa Rissanen, Heikki Ruotsalainen, Raili Rönkkö, Pirkko Tenkama, Terttu 

Uusitalo, Raija Vaara ja Rauni Väinämö. Sihteeri-rahastonhoitaja oli Heikki Ruotsalainen. Erikseen nimettyä 

johtokuntaa ei ole ollut. 

Kokoontumiset ja työtilat 

    

Kerhonohjaaja Tuulikki Likitalo kerhon kokoontumistiloissa Siilinjärven kirkon alakerrassa.  Kuvat Mosaiikki-

ikonikerho Petroksen kokoelmat. 

Lauantaikokoontumisia Siilinjärven kirkon alakerrassa, kerhon työtilassa kello11.00 – 17.00 oli 

kevätkaudella viisi: 30.1., 20.2., 9.4., 23.4., 14.5. Syyskaudella kokoontumisia oli viisi: 3. 9., 17.9., 15.10., 

29.10., 19.11. Tiistaisin Siilinjärven ikonikerhon kokoontumisaikoina on voinut käydä kerhon tiloissa 

työskentelemässä.  

Kerhon tiloissa voi työskennellä samanaikaisesti 8-10 tekijää.  

Kokoontumispäivinä on ollut tarjolla Tuulikin tekemää keittoa, kahvia ja kerholaisten tekemiä leivonnaisia 

lisukkeineen. Tarjottavat ovat olleet aina herkullisia. 

Jäsenyys 

Vuodesta 2006 alkaen Mosaiikki-ikonikerho Petros on ollut PSHV ry:n jäsen. 

Toiminnasta tiedottaminen 

Mosaiikki-ikonikerho Petroksen sivujen osoite on www.ortodoksi.net/mosaiikki-ikonikerhopetros. Sivuilla 

on tietoja kerhosta, menossa olevan lukukauden kokoontumispäivät ja tiedot kursseista sekä kuvia 

mosaiikki-ikoneista.  Mosaiikki-ikonikerho Petros on myös facebookissa 
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https://fi-fi.facebook.com/mosaiikkiIkonikerhoPetros. Kurssitiedot ovat myös Kuopion ortodoksisen 

seurakunnan internet-sivuilla kohdassa Ikonimaalauspiirit sekä Suomen Ikonimaalarit ry:n internet-sivuilla. 

Kurssit 

  

 

Mosaiikki-ikonikurssin opettaja mosaiikkitaiteilija Juri Jarin Moskovasta. Kuvat Tuulikki Likitalo. 

Mosaiikki-ikonikerho Petros järjesti yhdessä Valamon kansanopiston kanssa Mosaiikki-ikonikurssin 

Siilinjärvellä. Kurssi oli 3. - 9.12.2016. Perinteistä kesäkurssia ei voitu pitää seurakuntatalon samanaikaisen 

remontin takia. Osallistujia oli talvikurssilla 9 ja 5 osallistui joinakin päivinä. Kurssin käytännön järjestelyt 

hoiti Tuulikki Likitalo. Opettajana oli mosaiikkitaiteilija Juri Jarin Moskovasta. Kurssi pidettiin Siilinjärven 

seurakuntatalolla ja kerhon tiloissa.  

Näyttelyt ja vierailut 

Kirsi Lehdon töiden näyttely järjestettiin Kuopiossa Galleria Kivessä. Avajaiset pidettiin 3.3.2016 ja näyttely 

oli auki 4.3.-20.3.2016.  

Vuosikokous 

Vuosikokous pidettiin kerhon tiloissa lauantaina 20.2.2016. Puheenjohtaja oli Tuulikki Likitalo. 

 

Näyttelyt ja myyjäiset seurakunnassa 

 

Taidemyyntinäyttely Jussi Savolainen 

Eija Ipatin kirjan kuvituksen näyttely 

Pääsiäismyyjäiset 

Joulumyyjäiset 

https://fi-fi.facebook.com/mosaiikkiIkonikerhoPetros
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Minskin nunnien joulumyyjäiset ja pääsiäismyyjäiset 

 

Raamattupiirin toiminta 

 

Isä Herman järjesti raamattupiirin kerran kuukaudessa: 14.1., 4.2., 3.3. 

 

Pyhä Solmu 

 
Pyhä Solmu on niiden ihmisten ryhmä, jotka pyhien isien opetusten ja Jeesuksen rukouksen hengessä on 
kokoontunut seurakunnan kirjastohuoneessa noin kerran kuukaudessa. Koolla on ollut kulloinkin 
keskimäärin kuudesta kahdeksaan henkeä solmimassa rukousnauhoja ja opettamassa solmimista uusille 
solmijoille. Pyhän Solmun tuotteita on myyty seurakunnan myyjäisissä luostareittemme hyväksi, ja 
rukousnauhoja  on lahjoitettu myös suoraan luostareihin sekä oman seurakunnan uusille jäsenille 
rukouselämän tueksi. Koollekutsujana on toiminut Makarios Lehtimäki.  

              
Pyhän Solmun jäseniä kiinnittämässä joulukuuseen Enkelten ylistysveisu -nauhaa ja solmimassa 
rukousnauhoja Jeesuksen rukous -kirjaa kuunnellen. Kuvat Heikki Ruotsalainen ja Makarios Lehtimäki. 

 

Nikolaoksen miehet 

 

Vuosi 2016 oli Pyhän Nikolaoksen miesten 8 toimintavuosi, jonka aikana miesten piirin postituslista kasvoi 

kahdella nimellä. Listalle kuuluu nyt 17 nimeä. Pyhän Nikolaoksen miehet toimivat kuluneena vuonna 

keskustellen hengellisistä asioista ja auttaen käytännössä seurakuntaa. Miesten toiminta on organisoitu 

vapaaehtoistyönä. 

Vuonna 2016 kokoonnuimme ainakin 10 kertaa keskustelemaan hengellisyydestä: 19.1. Uskontunnustuksen 

merkitys, 9.2. Mitä merkitsee ihmisen vapaa tahto, 15.3. Karjalainen evakkoperhe, 5.4. Lajien kehitys ja 

kristinusko, 19.4. Ilo ja toivo ortodoksisuudessa, 3.5. Diaesitys Vienan Karjalasta, 20.9. Hyveet ja paheet -

kristityn kilvoitus vanhus Paisioksen kirjan mukaan, 25.10. Ortodoksiset siunauspalvelut, 5.11. Alustus 

paastosta ja 13.12. Valokuvia Pyhän Johannes Kastajan stavropegiaalisesta luostarista Essexistä Englannista. 

Miehet pitivät samalla seurakunnan kirjastoa avoinna. 

Autoimme myös seurakuntaa pienissä remonteissa, pihanhoidossa ja talkootöissä. Kirkkokahvit järjestimme 

kerran kuukaudessa, mistä kerätyn tuoton laitoimme pienten kohteiden ohella erään seurakuntalaisen 
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muistolaattaan sekä korjattaviin puutarhan pihapenkkeihin. Kesäaikana toimimme seurakunnan 

vahtimestarin alaisuudessa pihanhoidossa nurmikkoa ja pensasaitaa leikaten.   

Pyhän Nikolaoksen miesten yhteistyö on ollut saumatonta, jokaisella on ollut oma tärkeä tehtävänsä niin 

keskustelualustajina, ulkotöissä, pääsisäisyön kattauksessa kuin myös kahvivuorojen työnjaossa. Jokaiselle 

Pyhän Nikolaoksen miehelle säännöllinen kokoontuminen on ollut tärkeä henkireikä sekä hengellisessä että 

yhteisöllisessä mielessä. 

 

Kukkaryhmä 

 

Kukkaryhmän tavoitteena on hoitaa Kuopion katedraalin piha-alueen istutuksia ja huolehtia tarvittavien 

kesäkukkien, istutusmultien ja muiden puutarhatarvikkeiden hankinnasta. Teemme yhteistyötä Nikolaoksen 

miesten, Kuopion Tiistaiseuran ja katedraalin vahtimestarin kanssa. 

Kukkien hoitoon on säännöllisesti osallistunut kolmesta neljään henkilöä ja olemme asettaneet 

tavoitteeksemme hankkia lisää auttavia käsiä puutarhamme iloksi. Olemme järjestäneet vuoden 2016 

aikana kahdet kirkkokahvit (17.7. ja 23.10), joiden yhteydessä kerroimme toiminnastamme ja keräsimme 

rahaa hankintoja varten. Joulukuun 7. päivänä pidettyihin seurakunnan toimintaryhmien yhteisiin 

myyjäisiin osallistuimme myymällä englantilaisia joululeivonnaisia. Nikolaoksen miehet ovat lahjoittaneet 

kahvirahoja puutarhan hoitoon ja erilaisiin hankintoihin ja Kuopion Tiistaiseura on lahjoittanut rahaa 

kesäkukkien hankintaan. Eija Ipatti lahjoitti syntymäpäiviensä rahakeräyksen tuoton katedraalin ja sen piha-

aleen kaunistamiseen. Keväällä ja syksyllä järjestimme yhdessä vahtimestarin kanssa pihatalkoot.Kiitämme 

kaikkia työtämme tukeneita ja toivotamme uudet ahkerat kädet lämimästi tervetulleiksi joukkoomme.     

 

SOLINA – seurakuntalaisten monimuotoista vapaaehtoistoimintaa  

Solinan tavoite ja toiminta-ajatus 

- Jumalanpalveluelämästä versova spontaani vapaaehtoistoiminta, johon jokainen voi osallistua 
omien kykyjensä ja voimavarojensa mukaan. 

- Vapaaehtoisten voimavarojen ja taitojen tunnistaminen ja kohdentaminen lähimmäisvastuun 
kantamiseen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen 

- Yhteisöllisten siteiden vahvistaminen seurakuntalaisten kesken 
- Ortodoksisen elämäntavan yhdessä kokeminen 
- Pyrkimyksenä on vahvistaa sitä hyvää, mitä seurakunnassa jo on ja löytää uusia toimintatapoja ja -

muotoja. Solinassa toimitaan projektityön periaattein, monimuotoisina itsenäisinä pienhankkeina, 

joita toteuttavat vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja ortodoksisuudesta kiinnostuneet henkilöt tai 

yhteistyötahot – henkilökunnan, luottamushenkilöiden ja vakiintuneiden toimintapiirien ja 

kerhojen kanssa yhteistyössä tai niiden toiminnan lisäksi. Kirkkovuoden pienhankkeita toteuttavat 

kaikenkieliset, -ikäiset, -taitoiset ja -kulttuuriset henkilöt yhteistoimin. Toteutuksessa vaalitaan 

erityisesti kirkon arvoja Rakkaus ja Luovuus.  

Solina-ryhmä on toiminnan ydinryhmä, organisointiryhmä, joka vainuaa ympäristöstään projekti-ideoita, 
tekee projektiehdotuksia, etsii toimijoita ja toteuttajia, pitää ohjaksissa projektit alusta loppuun. Solina-
ryhmään kuuluvat Jonna Hautajoki, Zanna Hyvönen, Riitta Kaverinen, Maire Levä, Anneli Lujanen, Raija 
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Luostarinen, Katri Savolainen, Maire Tajakka, Pirkko Tenkama ja lisäksi teemakohtaisesti moni muu toimija 
tai taho. 

Solinan hankkeiden toteuttamiseen on osallistunut vuonna 2016 nelisenkymmentä vapaaehtoista. 
Hankkeita on toteutettu diakoniatoimikunnan, Venäjänkielisen toimikunnan, Filantropia ry:n, Lintulan ja 
Valamon luostareiden ja Luostarikeskus Panagian, Kuopion Setlementti Puijola Ry:n, Suomi-Venäjä-Seuran, 
Kuopion kaupungin ja turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, SPR:n ja Offsetpaino L. Tuovinen Ky:n 
kanssa. Solinalaiset ovat mm. 

- järjestäneet Kansainvälisenä ravintolapäivänä 21.2.2016  Hiljaisuuden ravintola Solinan Pyhän 
Gregorios Palamaksen muistoksi ja luostariperinteiden kunnioittamiseksi.  

- toteuttaneet maaliskuussa pajun oksien hankkimisen ja virpovitsojen koristelemisen talkoilla 
kodeissa ja seurakuntatalolla. 

- organisoineet kiitoslahjojen ja kotiinviemislahjojen keräyksen  3.3. – 13.3.2016 lasten ja nuorten 
 Zabava-kansanlauluyhtyeen jäsenille. 

- suunnitelleet ja tehneet ohjelmaluonnoksia seurakunnan pyhiinvaelluksille ja matkoille 
seurakuntalaisten synnyinmaihin. 

- kirjoittaneet ja postittaneet seurakunnan pääsiäis- ja joulukortit yhdessä diakoniatoimikunnan 
kanssa. 
 

- osallistuneet seurakunnan pääsiäismyyjäisten 19.3.2016 ja joulumyyjäisten 17.12.2016 
suunnitteluun, järjestämiseen ja myyntituotteiden valmistukseen ja myyntiin Lintulan luostarin ja 
Filantropian paastokeräyksen hyväksi. 

 

          

Monikulttuurinen Ravintola Solina kansainvälisinä ravintolapäivinä. Kuvat Katri Savolainen. 

 

Ompeluseura  
 

Ompeluseura on kokoontunut seurakuntatalon yläsalissa joka kuukauden kolmas tiistai syksystä 2016 

alkaen: 20.9., 18.10., 15.11.,29.11. , 20.12. Ompeluseura on saanut alkunsa Solina-iltojen keskusteluissa.  

Ompeluseurassa tehdään omia käsitöitä, opitaan uusia tekniikoita toisiltamme, katsellaan käsitöitä, 
jutellaan ja vaihdetaan kuulumisia. Jotkut ovat kirjoneet käspaikkoja, jotkut tehneet haarukkapitsiä ja 
kirkkohuiveja, jotkut ommelleet hardangerpitsiliinoja, jotkut ottaneet tehdäkseen kesken jääneitä käsitöitä. 
Olemme opetelleet yhdessä mm. esihistoriallista kinnasneulatekniikkaa ja ommelleet kintaita. Olemme 
työskennellessämme paneutuneet tekniikoiden ja tuotteiden historiaan ja tarkastelleet niitä ortodoksisen 
kirkon  kulttuurihistoriallisen perinteen valossa. Keskeisessä asemassa ovat kirkolliset tekstiilit ja tekniikat. 
Ompeluseuralaiset ovat osallistuneet myös seurakunnan joulumyyjäisiin 17.12. 

Kokoonkutsujia ovat Maire Levä, Raija Luostarinen, Faina Miettinen, Kaisa Ollikainen ja Pirkko Tenkama. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945630762140293&set=gm.1482456058728940&type=3
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Läntinen alue     

VUOSIKERTOMUS 2016 

isä Harri Peiponen 

Jumalanpalvelukset 

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

koostuu Siilinjärven, Pielaveden ja Keiteleen kunnista sekä entisistä Karttulan ja Maaningan ja Vehmersalmen 

kunnista, jotka ovat liittyneet Kuopion kaupunkiin. 

Kirkkoja on läntisellä alueella neljä (Siilinjärvi, Maaninka, Pielavesi, Keitele) ja rukoushuoneita viisi: 

Syvänniemi, Toivala, Vehmersalmi (vain kesäkäyttö), Maaningalla kaksi eli Haatala ja Käärmelahti, näissä 

palvelukset toimitetaan pääosin kesäkaudella. Talvella Vehmersalmen muutamat palvelukset toimitetaan 

joko kotona tai luterilaisella seurakuntakodilla. 

 

 

Naisten päivän liturgia ja tilaisuus Käärmelahden tsasounalla maaliskuussa naispyhien seurassa.  Kuva: Harri 

Peiponen 

Jumalanpalveluksia (yleensä liturgia) toimitettiin kussakin pyhäkössä pääsääntöisesti kerran kuukaudessa 

(Haatalassa, Käärmelahdessa, Toivalassa ja Vehmersalmella 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. Siilinjärvellä ja Pielavedellä toimitettiin ehtoopalvelus, panihida tai akatistos joka toinen viikko. 

Myös yksittäisiä palveluksia on toimitettu seurakuntalaisten pyynnöstä (liturgia, panihida). 

Pääsiäisyönpalvelus toimitettiin Pielavedellä. Pääsiäisyönpalvelukset toimitetaan vuoro- eli Pielavesi-

Maaninka-Siilinjärvi-Keitele -periaatteella. Koululaispalvelus pääasiassa Siilinjärven, ja Maaningan 

koululaisille toimitettiin kirkkaalla viikolla Siilinjärvellä. Pielavedellä toimitettiin maallikkopalveluksia 

säännöllisesti viikonloppuisin, joista vastasi Anna-Liisa Koslonen.  
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Ekumeeniset sekä muut tilaisuudet 

Muista tapahtumista voidaan mainita erityisesti ekumeenisen rukousviikon tapahtumat. Läntisellä alueella 

osallistuimme rukousviikon tapahtumiin Siilinjärvellä, Maaningalla, Pielavedellä, Keiteleellä ja Karttulassa. Isä 

Harri osallistui ristisaattoon ja ekumeenisen rukousviikon pääjuhlaan Kuopiossa. Tapahtumat alkoivat 

rukoushetkellä kirkossamme tai rukoushuoneessamme, ristisaatto kulki yleensä helluntai- vapaa- ja 

luterilaisen seurakunnan temppeleihin.  Olimme myös mukana Kuopion kristillisen koulun avoimet ovet -

tapahtumassa. 

 

 

Ekumeenisia kylvönsiunaustilaisuuksia järjestettiin Pielavedellä, Maaningalla ja Nilsiässä. Kuva Pielaveden 

Taipaleen kylästä. Kuva: Harri Peiponen 

Syvänniemellä järjestettiin toukokuussa seminaari, jonka aiheena oli kirjallisuus. Miten piispasta ja papista 

tuli rikoskirjailija -kysymykseen olivat vastaamassa metropoliitta Panteleimon ja rovasti Marja-Sisko Aalto. 

Tilaisuus järjestetään vuosittain.  

Siilinjärven luterilaisen seurakunnan kanssa järjestettiin syksyllä Itä ja länsi, kirkko ja valtio –luentosarja. TT, 

dosentti Pekka Niiranen käsitteli Kekkosta ja kirkkojen idänsuhteita, Pyhä ja Suuri Synodi Kreetalla 2016 oli 

ylidiakoni Jyrki Härkösen aiheena. Mitä Luther halusi, kysyi TT, dos. Petri Järveläinen, kirkkojen rinnakkaiseloa 

Karjalassa esitteli emerituspiispa Matti Sihvonen ja luentosarjan päätteeksi Seppo Tolonen esitteli Kuvia 

Kreikan Pyhältä Athos-vuorelta. 

Huhtikuussa olimme mukana Ylä-Savon yhteisessä veteraanijuhlassa Pielaveden lut.kirkossa sekä pääjuhlassa 

Suojalassa. 
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Itä ja länsi, kirkko ja valtio -luentosarja Siilinjärvellä. Kuva: Harri Peiponen 

Perinteinen luontokirkko luterilaisen seurakunnan kanssa pidettiin Maaningan Korkeakoskella elokuussa.  

Luterilainen seurakunta, Keiteleen Karjalaiset ja tiistaiseura järjestivät lokakuussa ekumeenisen tilaisuuden 

Keiteleellä. Pielaveden Saarelassa osallistuimme perinteiseen ekumeeniseen tilaisuuteen helatorstaina, 

samoin luontokirkkoon Pielaveden Säviällä heinäkuun alussa. Myös Vehmersalmella pidettiin pääsiäisajan 

ekumeeninen tilaisuus luterilaisen seurakunnan tiloissa. Joulun alla Toivalan alueen ekumeeninen tilaisuus 

pidettiin Toivalan tsasounalla. Osallistuimme myös kylvöjen siunaamistapahtumaan Maaningalla, 

Pielavedellä ja Nilsiässä. 

 

Pielavedellä heinäkuussa toimitettava Valassin praasniekka on aloitettu viime vuosina ehtoopalveluksella 

arkkipiispa Leon tsasounalla Taipaleen kylässä. Palveluksen jälkeen praasniekkarahvas kokoontui kauniiseen 

pihapiiriin.  Kuva: Harri Peiponen 

Suuren paaston aikana vierailuja virpomisperinne-tietoiskuineen tehtiin kaikissa niissä alueen kouluissa, 

joissa oli ortodoksioppilaita. Myös päiväkodeissa käytiin vihmomassa virpovitsoja ja kertomassa 

kirkkovuoden tapahtumista. Keiteleen kunnan järjestämässä vanhustentapahtumassa lokakuussa isä Harri 

luennoi ikääntymisestä ja Eija-kanttorin kuoro lauloi. 



Vuosikertomus 2016 
 

30 
 

Suuren paaston, pääsiäisajan ja Kristuksen syntymäjuhlan aikana pidettiin konsertteja, joista tarkemmin 

läntisen alueen kanttorin osuudessa. 

Sairaanripityksiä sekä rukoushetkiä toimitettiin erityisesti suuren paaston sekä joulupaaston aikana 

säännöllisesti läntisen alueen terveyskeskuksissa ja palvelutaloissa. Isä Harri toimitti rukoushetkiä 

säännöllisesti keväällä ja syksyllä palvelutaloissa Kuopiossa.  

 

 

Syvänniemen tsasouna sai lahjoituksena Eeva-Maria Laaksosen maalaaman Pyhää ylienkeli Mikaelia 

kuvaavan ikonin.  Kuvassa isännöitsijä Jari Hynninen, isä Harri Peiponen, Säde Tuovinen ja Tuomo Tuovinen.  

Kuva: Esko Huovinen. 

 

Tiistaiseurat 

Tiistaiseurat toimivat läntisellä alueella aktiivisesti.  Tiistaiseurat kokoontuivat kerran kuussa Keiteleellä, 

Pielavedellä, Käärmelahdessa, Kehvolla ja Vehmersalmella (ortodoksinen keskustelupiiri) ja joka toinen viikko 

Siilinjärvellä. Isä Harri käy säännöllisesti kaikissa em. kokoontumissa. Tiistaiseurojen kanssa on tehty myös 

retkiä kesäteattereihin ja luostareihin sekä muihin tiistaiseuroihin. Pielavedellä kokoontui Eija-kanttorin 

vetämä Naistenpiiri, joka kokoontui joka kuun kolmas sunnuntai. 
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Pielaveden uusi kunnanjohtaja Vilma Kröger oli tiistaiseuran vieraana keväällä. 

Järjestimme yhdessä Siilinjärven luterilaisen seurakunnan kanssa tutustumisillan tammikuussa Tarinaan 

tulleille turvapaikanhakijoille. Esittelimme kirkon asemaa Suomessa sekä seurakuntien toimintaa 

paikallisesti.  
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Liturgiaa liturgian jälkeen sekä ”seurustelun sakramenttia” Syvänniemen tsasounassa! Kuva: Harri Peiponen  

Keiteleen ortodoksinen ja luterilainen hautausmaa ovat saaneet omat matkamiehenristinsä. Keiteleläisen 

Erkki Straniuksen tekemät ristit vihmottiin pyhitetyllä vedellä liturgian jälkeen heinä-kuussa. Myös Laukkalan 

hautausmaa Pielavedellä sai pari vuotta sitten uuden Erkki Straniuksen tekemän matkamiehenristin 

elokuisen myrskyn särjettyä vanhan ristin. Matkamiehenristi on hiljentymispaikka edesmenneitten muistolle, 

mutta muistuttamassa myös eläviä siitä, että me kaikki olemme matkalla ja lopullinen päämäärä on Jumalan 

valtakunta. Kuva: Kari P. Koslonen 
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Itäinen alue 

Kuopion ortodoksisen seurakunnan itäisen alueen toimintakertomus 2016 

 

Kaikkien leiri Puronniemi 

Työntekijät  

Seurakunnan toisen papin sijaisena toimi arkkimandriitta Herman Itäisellä alueella ja kanttorina Sofia 

Laukkanen. Myös kanttoreina toimivat seurakunnan muut vakituiset kanttorit.    

Palvelukset 

Pyhäköissä (Juankoski, Luikonlahti, Muuruvesi, Nilsiä ja Tuusniemi) säännöllistä jumalanpalvelusten 

toimittamista jatkettiin aiempaan tapaan. Liturgioita toimitettiin kussakin pyhäkössä noin kerran 

kuukaudessa. Temppelin praasniekan yhteydessä ja suurina kirkollisina juhlina toimitetiin vigilia, 

vedenpyhitys ja liturgia. Keskeisenä periaatteena jumalanpalvelusten jakaantumisessa olivat säännöllisyys 

ja tasapuolisuus eri pyhäkköjen kesken.  Jouluna ja kirkastusjuhlana toimitettiin Tahkon tsasounassa 

palvelus.   

Osallistuttiin myöskin keskustalon kirkon palveluksiin 1-2 kertaa kuukaudessa. 

Ja keskustalon kirkossa Kuopion alueen opettajien hengelliset päivät arkkimandriitta Herman toimitti 

ehtoopalveluksen. 

 

Erityistä 

Seurakunta on tehnyt yhteistyötä ns. kuutosseurakuntien kanssa (Iisalmi, Kuopio, Rautalampi, Jyväskylä, 

Mikkeli ja Varkaus) Yhteistyömuotoina ovat olleet leirit ja toukokuussa järjestettävä kuutosten kevätpäivä. 

Alueen kirkkoherrat ja kanttorit ovat kokoontuneet vuoden aikana muutaman kerran yhteisiin tapahtumiin. 
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Arseni Konevitsalaisen juhlapäivän aattona on itäisen alueen papisto osallistunut Keiteleellä vigiliaan, 

liturgiaan, ristisaattoon ja vedenpyhitykseen, joka suoritettiin Nilakan rannassa. 

Itäisen alueen pappi isä Herman toimitti radioitavan iltahartauden 19.1.2016 Radio Yle 1. 

Arkkimandriitta Herman oli ajalla 16.2-31.5.2016 Iisalmen seurakunnassa. 

 

Tiistaiseurat 

Itäisen alueen tiistaiseurat kokoontuvat säännöllisesti kerran kuukaudessa, tammikuun aihe oli Kreikan 

kirkot, luostarit ja Kreetan piispan puhe. 

 

Ekumeeniset juhlat 

20.1.2016 Ekumeeninen juhla Nilsiässä ev.lut kirkko, Helluntai srk ja ortodoksinen kirkko. 

21.1.2016 Ekumeeninen juhla Tuusniemi. Ortodoksinen kirkko, Helluntai srk. ja luterilainen kirkko. 

Itäisen alueen pappi arkkimandriitta Herman ja kanttori Sofia Laukkanen onnittelivat kirkkoherra Reijo 

Leinoa hänen 60 vuotispäivänään 14.2.2016  

24.1.2016 Ekumeeninen juhla, Muuruveden kylätalon vihkiminen yhdessä ev.lut. srk papin kanssa.  

13.11.2016 Valonjuhla Nilsiässä. Mukana ev.lut.srk, helluntai srk ja ortodoksisen srk. papit.  Arkkimandriitta 

Herman puhui juhlapuheen tilaisuudessa. 

 

2.3.2 Diakonia 
 

Kuopion ortodoksisen seurakunnan Diakoniatoimikunnan vuosikertomus vuodelta 2016 

 

1 Yleistä 

 

Diakoniatoimikunnan jäsenet olivat puheenjohtaja Piia Martikainen, sihteeri Aulikki Kononoff ja jäsen Liisa 

Alopaeus. Kokouksissa on seurakunnan edustajana ollut seurakunnassa diakoniatyöstä vastaava isä Harri 

Peiponen. 

 

Vuoden 2016 alussa koko diakoniatoimikunta vaihtui ja tavoitteena oli kasvattaa toimikunnan kokoa. 

Seurakunnassa toimii aktiivisesti toimikuntien lisäksi työryhmiä, joten diakoniatoimikunnan koko on 

pienempi, kuin aiemmin.  

Diakoniatoimikunta on tehnyt yhteistyötä mm. Solina -toimintaryhmän kanssa ja Lähetystoimikunnan 

kanssa mm. korttitalkoissa ja kirkkokahvituksissa. 

 

Toimikunnan työskentely jatkui muutoin entisen kaltaisena. Vuoden 2016 aikana avustuksia jaettiin, 

seurakunnan yli 80-vuotiaille jäsenille lähetettiin pääsiäis- ja joulutervehdykset ja diakoniatoimikunta 
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järjesti syysretken sekä kirkkokahvit syksyllä. 

 

Diakoniatoimikunta kokoontui vuoden 2016 aikana kolme kertaa. 

 

2. Toiminta 

 

Avustukset 

Avustushakemusten perusteella myönnettiin avustuksia pääsääntöisesti 20-200€ suuruisina ostolupina 

ruokakauppaan.  

 

Muistamiset 

Seurakunnan yli 80-vuotiaille lähetettiin pääsiäis- ja joulutervehdykset, molemmilla kerroilla n. 340Kpl. 

Kevään uusille ylioppilaille annettiin seurakunnan lahjana 30 euron suuruinen lakkiraha. 

 

Tapahtumat ja retket 

Diakoniatoimikunta järjesti syysretken Mikkeliin 3.9.  Ohjelmassa oli tutustuminen Mikkelin ortodoksiseen 

kirkkoon ja ruokailu- ja ostoshetki Kenkäverossa. Isäntänä toimi isä Johannes Hätinen ja oppaana Hannu 

Pyykkönen. Retkelle osallistui diakoniatoimikunnan lisäksi 25 seurakuntalaista. 

 

Kultaisen iän leiri oli Valamossa 12.-14.9.2016, leirille osallistui 18  retkeläistä isä Olavi Matsin toimiessa 

pappina. 

Sururyhmää ei muodostunut vuonna 2016. 

 

Muuta 

 

Diakoniatoimikunta järjesti kirkkokahvituksen Kuopiossa yhden kerran ja oli Nilsiässä ja Syvänniemellä 

diakoniatoiminnasta vastaavan papin isä Harri Peiposen mukana. 
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2.3.3 Kasvatus ja koulutus 

 

Kirkon kasvatuksellinen tehtävä – uudistuminen ja kehittyminen  

 

Tämä ortodoksisen kirkon strategian mukainen toiminnan päälinjaus toteutuu hyvin lasten ja nuorten 

toiminnassa keskustan alueella. Seurakunnassa on vuosia satsattu tähän toiminnan alaan. Toimintaa 

kuvataan luvuissa 2.1.5 ja 2.3.4.  

Opetukseen liittyvää toimintaa, katekumeenikerhoa, raamattupiiriä, ortodoksisuus tutuksi -toimintaa jne. 

on tarkasteltu 2016 kokonaisuutena ja suunniteltu opetukselle ja sen markkinoinnille yhteistä 

toimintaohjelmaa.  

Kirkkoon liittyville on järjestetty katekumeeniopetusta kevätkaudella 2016, opettajana toimi isä Harri 

Peiponen. Syksyllä 2016 aloitettiin Ortodoksia-kerho, jonka illoissa on käyty läpi ortodoksisen uskon, kirkon 

perinteen ja kulttuurin eri osa-alueita.  

Seurakunnan kasvatuksellisen tehtävän toteuttamiat kuvataan myös seurakunnan eri alueiden 

toimintakertomuksissa sekä toimintapiirien ja kerhojen toimintakertomuksissa. 

Ortodoksia-kerho 

 Kerho on kokoontunut syyskaudella 2016 neljä kertaa seurakuntatalon yläsalissa: 

- 21.9. Isä Paul Hesse, Ortodoksinen kirkko 

- 26.10 Isä Timo Honkaselkä, Jumalanpalvelukset  

- 23.11 Kanttori Sofia Laukkanen,  Kirkkomusiikki  

- 14.12 Yliopisto-opettaja Anssi Savolainen, Jumaloituminen  

Suunnitelma opetuksen järjestämisestä toimintakaudella 2016-2020 

Vuodeksi 2017 on tehty suunnitelma Välähdyksiä ortodoksisuuteen -luentosarjasta (3 tapahtumaa 
kevätkaudella ja 3 tapahtumaa syyskaudella) ja kirkon opetuksesta koko tälle toimintakaudelle. Kirkon 
opetus on suunnattu eri-ikäisille ja eri taustaisille henkilöille, jotka haluavat  oppia tuntemaan ortodoksista 
kirkkoa – seurakunnan  jäsenille, juuri seurakuntaan liittyneille, liittymistä harkitseville ja muille 
ortodoksisuudesta kiinnostuneille.  
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2.3.4 Nuoriso ja lapset 

LAPSI- JA NUORISOTYÖ - VUOSIKERTOMUS 2016 

 

Lapsi- ja nuorisotyötoimikunta 

Marjo Karvonen puheenjohtaja 
Jyrki Hirvonen  varapuheenjohtaja 
Kirsi Bykachev 
Jonna Hautajoki 
Pertti Hirvonen  
Outi Hyvönen 
Jaana Vilhunen 
 
Toimikunta kokoontui vuonna 2016 kaksi (2) kertaa. 

Työntekijät  

 
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Päivi Kupiainen 
Lasten- ja nuortenohjaaja Svetlana Lamanen 
 

 

 

 

 

Kerhotoiminta keväällä 2016 

Kerhot alkoivat viikolla 3 .  
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Maanantain perhekerho 9.30 – 11.30 
(parittomilla viikoilla) 
2 perhettä, 4 hlöä, 8 kerhoa, 28 käyntiä 
Ohjaaja: Päivi 
  

Tiistain päiväkerho 9.00–11.30 
11 lasta, 18 kerhoa, 142 käyntiä 
Ohjaajat: Svetlana ja Paula Koistinen 
 
Tiistain iltapäiväkerho 14.00 -16.30 
9 lasta, 18 kerhoa, 130 käyntiä 
Ohjaajat: Svetlana ja Päivi 
 

Sählykerho tiistaisin 17-18.30 
8 osallistujaa 
Ohjaaja: Lasse Himberg 
 
Keskiviikon päiväkerho 9.00 – 11.30 
11 lasta, 18 kerhoa, 149 käyntiä 
Ohjaajat: Svetlana ja Paula 
 

Varhaisnuorten kerho (VaNu) keskiviikkoisin 17 –19 
(parilliset viikot)  
6 nuorta, 9 kerhoa, 47 käyntiä 
Ohjaajat: Rosa Hartikainen ja Päivi  
 
Nuorten piiri (NuPi) keskiviikkoisin 17 - 19 
(parittomat viikot) 
26 nuorta, 9 kerhoa, 87 käyntiä 
Ohjaajat: Mikko Hirvonen ja Päivi 
 
Torstain iltapäiväkerho 14.30 -16.30 
13 lasta, 15 kerhoa, 152 käyntiä 
Ohjaaja: Svetlana  
 
Perjantain päiväkerho Siilinjärvellä 9.00-11.30 
(parilliset viikot) 
10 lasta, 14 kerhoa, 110 käyntiä 
Ohjaajat: Svetlana ja Päivi 

Perjantain perhekerho Siilinjärvellä 9.00-11-30 
(parittomilla viikoilla) 
6 perhettä, 7-13 hlöä, 8 kerhoa 
Ohjaajat: Svetlana ja Päivi 
 
 
Venäjänkielinen perhekerho perjantaisin 15 - 17 
(parilliset viikot) 
7 perhettä, 5 -12 hlöä, 9 kerhoa 
Ohjaaja: Svetlana 
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Venäjänkielinen lastenkerho perjantaisin 15 - 17 
(parittomat viikot) 
Ohjaaja: Svetlana 
 
Lastenkerhot päättyivät vko 21 
Kerhokuljetuksista vastasi Tila-Auto Oy 

 

Kerhotoiminta syksyllä 2016 

Kerhot alkoivat viikolla 34 

 

Maanantain perhekerho 9.30 – 11.30 
(parittomilla viikoilla) 
4 perhettä, 12 hlöä, 8 kerhoa 
Ohjaaja: Päivi 
 
Tiistain päiväkerho 9.00–11.30 
11 lasta, 13 kerhoa, 90 käyntiä 
Ohjaajat: Svetlana ja Rosa Hartikainen 
 
Tiistain iltapäiväkerho 14.30 -16.30 
9 lasta, 12 kerhoa, 84 käyntiä 
Ohjaajat: Svetlana ja Päivi 
 
Sählykerho tiistaisin 17-18.30 
11 osallistujaa 
Ohjaaja: Lasse Himberg 
 
Keskiviikon päiväkerho 9.00 – 11.30 
10 lasta, 15 kerhoa, 121 käyntiä 
Ohjaajat: Svetlana ja Päivi 
 
Varhaisnuorten kerho, tytöt (VaNu) keskiviikkoisin 17 –19 
(parilliset viikot)  
4 nuorta, 8 kerhoa, 29 käyntiä 
Ohjaajat: Rosa Hartikainen ja Päivi  
 
 



Vuosikertomus 2016 
 

40 
 

Nuorten piiri (NuPi) keskiviikkoisin 17 - 19 
(parittomat viikot) 
26 nuorta, 9 kerhoa 
Ohjaajat: Mikko Hirvonen ja Päivi 
 
Torstain päiväkerho Siilinjärvellä 9.00 – 11.30  
8 lasta, 10 kerhoa, 61 käyntiä 
Ohjaajat: Svetlana ja Päivi 
 
Torstain iltapäiväkerho 14.30 -16.30  
12 lasta, 14 kerhoa, 151 käyntiä 
Ohjaaja: Svetlana  
 
Venäjänkielinen perhekerho perjantaisin 15.00 -17.00 
(parilliset viikot), 
7 perhettä, 8 -16 hlöä, 13 käyntiä 
Ohjaaja: Svetlana 
 
Venäjänkielinen lastenkerho 15.00–17.00  
(parittomat viikot) 
Ohjaaja: Svetlana 
 
Pielaveden lastenkerho (alakouluikäisille) perjantaisin klo 15 – 16.30 
(parillisilla viikoilla) 
Ohjaajat: Alina Ankudovich ja Saara Majuri 
 
Varhaisnuorten kerho, pojat (VaNu) lauantaisin 13 -15 
(parilliset viikot)  
2 nuorta, 6 kerhoa, 10 käyntiä 
Ohjaajat: Aleksi Okulov ja Päivi  
 
Lastenkerhot päättyivät viikolla 51 
Kerhokuljetuksista vastasi Tila-Auto Oy 
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Juhlat, tapahtumat ja retket 

TAMMIKUU 2016  

 

 

- 6.1. Teofania -juhla, osallistujia 150 (60 lasta), Svetlana, venäjänkielinen toimikunta 
- 23.1. Kuopion kristillinen koulu, ekumeeninen avoimien ovien päivä, Päivi ja Jonna Hautajoki 
- 26.-27.1. Päiväkerholaisten retki Kuvakukko –elokuvateatteriin, Lasten pakkaspäivät, Svetlana, 

Päivi ja Paula 

- 27.1. Varhaisnuorten kerhon retki kiipeilykeskus Voemaan, Päivi ja Rosa 
 

HELMIKUU 2016 

- 5.-6.2. NuPin Yötön yö –tapahtuma, 16 nuorta, Päivi ja Mikko Hirvonen 
- 7.2. Kirkkokahvit, NuPi, Päivi 

- 9.2. Laskiaistapahtuma, osallistujia 50 (20 lasta) Päivi, Svetlana ja uskonnonopettajat 
- 22.2. LaNu –toimikunnan kokous 
- 23. ja 25.2. Iltapäiväkerholaisten retki keilaamaan, Svetlana ja Päivi 

 

 

 

 

 

 

 

MAALISKUU 2016 

- 13.3 Masleniza, vieraat Pietarista, Svetlana ja Natalia 
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- 16.3. Vierailu Muuruveden, Vehkalammin ja Melalahden kouluissa, virpovitsojen siunaaminen, 
Päivi, Sofia ja isä Olavi 

- 17.3. Vierailu Pulkonkosken kouluun (Maaninka), virpovitsojen siunaaminen, Päivi, Eija ja isä Harri 
- 20.3. Lapset virpovat kirkossa, 6 lasta, Svetlana 
- 26.-27.3. NuPin pääsiäisyö, 10 nuorta, Päivi ja Mikko Hirvonen 
- 28.3. Lasten pääsiäinen, osallistujia 150 (60 lasta), Svetlana, Päivi ja LaNu-toimikunta 
- 30.3 Koululaisten pääsiäispalvelus, 150 oppilasta, opettajat ja avustajat, Päivi ja Svetlana 
- 31.3. Koululaisten pääsiäispalvelus, 130 oppilasta, opettajat ja avustajat, Päivi ja Svetlana 

 

HUHTIKUU 2016 

- 9.4. Varhaisnuorten kerhon retki Fontanellan kylpylään Siilinjärvelle, 6 nuorta, Päivi ja Rosa 
- 13.4. Kripari-info, Päivi 
- 17.-19.4. Nuorisotyöpäivät Valamossa, Päivi ja Paula 

 

TOUKOKUU 2016  

- 3.5. Koululaistapahtuma Siilinjärven seurakuntatalolla, Ulla Puhakan oppilaita, Päivi 
- 8.5 Äitienpäiväjuhla, 50 ihmistä, 15 lasta, LaNu-toimikunta, Svetlana ja Päivi 
- 11.5. 3-vuotiaiden juhla, 10 lasta ja 14 aikuista, Svetlana, Päivi ja i Herman 
- 23.5. Maanantain perhekerhon retki Muumi pannarikahvilaan, 4 osallistujaa, Päivi 
- 24. ja 26.5. Iltapäiväkerhojen retket SuperCorneriin, Svetlana ja Päivi 
- 26.5. Koululaisryhmän vierailu Pielavedeltä, Päivi 
- 28.5. Lastentapahtuma kerholaisille Kuopiossa (katujuna), 20 kerholaista, 20 aikuista, Svetlana ja 

Rosa 
- 29.5. Koulunsa aloittavien sekä ylioppilaiden ja ammattiin valmistuvien muistaminen (liturgian ja 

kirkkokahvien yhteydessä), Päivi ja uskonnonopettajat 
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KESÄKUU 2016 

- 6.-10.6. Lasten ikonileiri, Kuopiossa kerhotiloissa, 15 lasta, Päivi, Svetlana ja i. Timo 
- 17.–19.6. ”Kaikkien leiri” Puroniemen leirikeskuksessa Rautalammilla, 18 lasta, 10 aikuista, Paula, 

Päivi, Svetlana, Eija ja i. Herman sekä ohjaajat kolme nuorta ohjaajina 
 

 

 

HEINÄKUU 2016 

- 21.-29.7. Kristinoppileiri Puroniemen leirikeskuksessa Rautalammilla, 37 nuorta, 15 ohjaajaa, Päivi, 
isä Herman arkkimandriitta ja Elia Pietarinen kanttorina. 

- 31.7. Kriparin päätösliturgia, Kuopio, Pyhän Nikolaoksen katedraali 

 

ELOKUU 2016 

- Suunnittelua, tiedotusta, siivousta -> kerhotoiminta alkaa 
- Talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 

  

SYYSKUU 2016 

- 5.9. LaNu -toimikunnan kokous 
- 6.-7.9. Koululaisten vierailu katedraaliin, Päivi, uskonnonopettajat 
- 10.9. Poikien kerhon retki uimahalliin, 2 nuorta, Päivi ja Aleksi 
- 10.9 Venäjänkielisen kerhon perhejuhla, 15 lasta, 10 aikuista, Svetlana 
- 30.9. Perhekerhon retki Kuopion museoon, isä Timo 
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LOKAKUU 2016 

- 7.-9.10. Jatkis Puroniemessä Rautalammilla, 15 nuorta, Rosa Hartikainen (leirinjohtaja), Elia 
Pietarinen (kanttori), isä Herman arkkimandriitta sekä 12 ohjaajaa. 

- 28.-30.10. Nuortenpiirin syysleiri Puroniemessä Rautalammilla, 19 nuorta, Päivi, Mikko, Eija, Elia ja 
isä Herman 

 
MARRASKUU 2016 

- 1.-2.11. Päiväkerholaisten retki Kuopion museoon, Svetlana, Päivi ja Rosa 
- 4.-6.11. Nuortenpiirin retki Sikrenvaaran praasniekkaan (yhteistyössä Joensuun ortodoksisen 

seurakunnan kanssa), 10 nuorta, Mikko 
- 5.11. Koululaisten perheretki Valamon ja Lintulan luostareihin, 100 osallistujaa, 

uskonnonopettajat, isä Herman ja Sofia 
- 13.11. Isänpäivän juhla, 80 ihmistä (25 lasta, 50 aikuista), Päivi, Svetlana ja LaNu-toimikunta 
- 19.11. Kerho-ohjaajakoulutus (yhteistyössä ONL:n kanssa), 20 osallistujaa, kouluttajina Päivi ja 

Petrus Palola 
- 26.11. Perhetapahtuma Pielavedellä, Päivi, i. Herman ja Eija 

 

JOULUKUU 2016 

- 2.12. Pielaveden lastenkerho aloitti, Päivi ja ohjaajat Alina Ankudovich ja Saara Majuri 
- 12.12. Kouluvierailu Hatsalaan, Heli Nupposen oppilaita, Päivi ja Rosa  
- 18.12. Lasten joulujuhla, osallistujia 140 (60 lasta), Päivi, Svetlana, NuPi ja LaNu-toimikunta 
- 30.12.  Venäjänkielisen kerhon perhetapahtuma, 8 lasta, 6 aikuista, Svetlana 
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ORTODOKSINEN KASVATUSTYÖ 
 

Toimintakauden aikana seuraamme kerhoissa kirkkovuoden kulkua ja juhlia, joiden tiimoilta 

osallistumme palveluksiin ja teemme esimerkiksi askarteluja. Lisäksi jokainen lastenkerho aloitetaan 

rukoushetkellä: lapsi sytyttää tuohuksen ja laulamme ”Taivaallinen kuningas” ja Isä meidän –rukouksen. 

Ennen ruokailua laulamme ruokarukouksen ja harjoittelemme ristinmerkin tekemistä. Välillä kerhoissa 

vierailee pappi tai kanttori laulattamassa ja jututtamassa lapsia. Tarkoituksena on myös muistaa lapsia 

heidän syntymäpäivinään laulamalla ”Monia vuosia”. Koulutaipaleensa aloittavat pienet 

seurakuntalaiset saavat siunauksen ja pienen ikonin lähtiessään koulutielle. Seurakuntamme myös tilaa 

kaikille 7-13 –vuotiaille jäsenilleen ONL:n toimittaman Tuohustuli –lehden. 

Varhaisnuorten ja nuortenpiiriläisten kanssa pyritään osallistumaan keskiviikkoiltojen palveluksiin, 

esimerkiksi ehtoopalvelukseen tai akatistokseen. Nuortenpiiriläiset ovat vuoden 2016 aikana aktiivisesti 

toivoneet tapahtumiinsa papin ja kanttorin läsnäoloa sekä jumalanpalveluksia. Erityisesti nuorten 

ortodoksinen kasvatustyö toteutuu parhaimmillaan  leireillä, joilla ortodoksisuus ja ortodoksinen 

elämäntapa linkittyvät luontevasti muuhun ohjelmaan, esimerkiksi aamu- ja iltarukoukset sekä 

kirkkoleivän valmistaminen. 

 

 

2.3.5 Maahanmuuttajat 

Venäjänkielinen toimikunta – vuosikertomus 2016 
 
- Zanna Hyvönen,   puheenjohtaja 
- Ilona Pelgonen,  sihteeri   
- Svetlana Laamanen  
- Viktoria Glubokova  
- Dmitrij  Svorjov 
- Zinayida Bezvenyuk  
- Nina Joki  
- Katja Azorkina 

 

Toimikunta kokoontui vuonna 2016 neljä kertaa (21.1.; 3.6.; 22.9.; 14.12.).  
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Toimikunnan tarkoitus 

Toimikunta yhdistää venäjänkielisiä seurakuntalaisia ja sen tarkoitus on: 

- ohjata venäjänkielisiä seurakuntalaisia aktiivisesti osallistumaan seurakunnan elämään 
- seurakuntalaisten hengellinen kasvatus 
- uusien seurakuntajäsenien opastaminen ja tukeminen 

 

Toimikunnan toiminta 

Toimikunnan toiminta jakautuu neljään osaan: 

 

- Lasten ja nuorten työ 
- Naisten piiri 
- Diakonia 
- Maahanmuuttajien työ 

 

Toiminta vuonna 2016 

1. Lasten ja nuorten työ 
 

 Järjestimme perinteisesti Teofania juhlan 6.1.2016. Juhlaan osallistui 160 ihmistä joista lapsia oli 60. 
Näytös pohjautui tällä kertaa StarWars tarinoihin. 

 

   
 

 



Vuosikertomus 2016 
 

47 
 

   
 

          

 Järjestimme lasten kuoron Zabava vierailun ja konsertin meidän seurakunnassa. Zabavassa on 
kymmenkunta lasta Pietarin alueelta. Valtaosa lapsista on vähävaraisista perheistä. Vierailun yhteydessä 
oli järjestetty vaatteiden ym. keräys lapsille vietäväksi kotiin. 
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 Järjestimme laskiaisjuhlan blinien kera seurakuntasalissa 13.3.2016. Juhlassa esiintyi myös lasten kuoro. 
 

   
 

 Tuettiin lasten kerhon ”Rodnichok” toimintaa. ”Rodnichok” kokoontuu joka toinen perjantai klo 16-18. 
Ohjaaja Svetlana Lamanen.  
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2. Naisten piiri  
 

 Naistenpiiri kokoontuu 2 kertaa kuukaudessa. Aiheina tämänkin vuoden aikana olivat niin 
hengellinen kasvatus kuin myös elämän kuulumiset ja ruoka reseptit. 

 

3. Diakonia 
 

 Osallistuimme sairaiden ja vanhusten auttamiseen. Mm. pääsiäis- ja joulu- myyjäisistä 
saduilla rahoilla (200€) oli tuettu ukrainalaispojan Maximin vaikeaa leikkausta 
Moskovalaisessa klinikassa.  
 

 
 

 

4. Maahanmuuttajien työ 
 

 Osallistuimme maahanmuuttajien koulutukseen Uudessa Valamossa (syksy 2016) 
 Opastimme venäläisiä turisteja pääsiäis- ja joulunaikana tutustumaan katedraaliimme. 
 Hengellisen kasvatuksen tueksi kerran kuukaudessa isä Konstantin Strekachev oli pitämässä 

kirkkoslaavin- ja suomenkielisiä jumalanpalveluksia ja opetushetkiä.  
 Toimikunnalla on oma nettisivu, jossa ilmoitetaan ajankohtaiset asiat, kerrotaan tulevista 

tapahtumista, kuin myös jumalanpalvelusten aikataulusta.  
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Yllämainittujen lisäksi: 

 

- Osallistuimme pääsiäismyyjäisiin (19.3.2016) 

 

- ja joulumyyjäisiin (17.12.2016) 

       

- Osallistuimme kirkkokahvien järjestämisiin (3 kertaa: 6.1.; 13.3.; 27.11.) 
- Osallistuimme jumalanpalveluksiin ja kuorossa laulamiseen 
- Teemme yhteistyötä muiden toimikuntien ja seurojen kanssa sekä seurakunnan sisä- että 

ulkopuolella, esim. Suomi-Venäjä seuran ja Kompassin kanssa. 
 

2.3.6 Lähetys 

Kuopion ortodoksisen seurakunnan Filantropian (lähetys) toimintaa vuodelta 2016 

Varsinaista toimikuntaa vuonna 2016 ei ole ollut. Perinteiset toiminnot toteutettiin talkoovoimin. 

- Neljät kirkkokahvit 
- Pääsiäismyyjäiset 
- Joulumyyjäiset 

Lähetystoimikunnan toiminnasta saadut tuotot toimitettiin vuonna 2016  Filantropian paastokeräyksiin. 

Filantropia piti vuosikokouksen 14.5. Kuopiossa.  

Kuopiossa 20.2.2016  
Anna-Liisa Vainiomäki 
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2.4 Tiedotus 
 

Seurakunnan tiedotuslehtenä on toiminut Karjalan hiippakunnan seurakuntien ja PSHV:n julkaisema Aamun 

Koitto -lehti. Se ilmestyi vuonna 2016 viisi kertaa. Sen lisäksi seurakunnan toiminnasta on tiedotettu 

seurakunnan nettisivuilla ja Facebook -sivulla. Savon Sanomissa on ilmoitettu palvelusten muutoksista ja 

erityisistä jumalanpalveluksista. Lisäksi paikallislehdissä on ilmoitettu erityisistä tapahtumista.  

 

2.5 Ekumeeniset suhteet 
 

Kuopion kristillisessä yhteistyöelimessä on seurakunnan edustajana ollut isä Harri Peiponen. Ekumeenisia 

tilaisuuksia on järjestetty erityisesti ekumeenisella rukousviikolla tammikuussa, esimerkiksi Tuusniemellä, 

Nilsiässä ja Siilinjärvellä. 

 

2.6 Työntekijät ja heidän hyvinvointinsa 
 
Keskisen alueen pappi kirkkoherra Timo Honkaselkä 
Itäisen alueen pappi Olavi Matsi , sijaisena 1.1.-14.2. ja 1.6.-31.12.2016 arkkimandriitta Herman 
Läntisen alueen pappi Harri Peiponen 
Keskisen alueen kanttori Anita Lintu 
Itäisen alueen kanttori Sofia Laukkanen  
Läntisen alueen kanttori Eija Honkaselkä 
Seurakuntasihteeri Juha Sissonen 
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Päivi Kupiainen  
Lasten- ja nuortenohjaaja Svetlana Lamanen 
Vahtimestari Eero Hyvärinen 
 
 
Työntekijäpalavereita on pidetty noin kerran kuukaudessa. Ryhmätyönohjausta järjestettiin työntekijöille 

noin kerran kuukaudessa. Työnohjaajana toimi hiippakuntasihteeri Juha Antikainen. Työntekijöille tarjottiin 

20 kappaletta TYKY –seteleitä liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin.  

Työterveydenhuollosta on vastannut Suomen Terveystalo Oy. 
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Työntekijöitä arwoitusten äärellä. Työntekijöiden virkistyspäivä alkuvuodesta 2017 
 

2.7 Seurakunnan toimintakeskus 
 

Kirkkoherranviraston on ollut avoinna maanantai-tiistai, torstai-perjantai klo 9-12 ja keskiviikkoisin klo 13-
17. 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 kirkon taloustoimistossa.  

 

2.8    Työntekijöiden kertomukset 
 

Työntekijöiden kertomukset sisältyvät seurakunnan eri alueiden toiminnan kertomuksiin. 
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2 Hallinto 
 

3.1 Talouden suunta 
 

 

 

3.2  Kiinteistöt ja irtaimisto 
 

Kirkot: 

Kuopion katedraali, Siilinjärvi, Pielavesi, Juankoski, Keitele, Maaninka, Nilsiä, Tuusniemi 

Tsasounat: 

Haatala, Luikonlahti, Käärmelahti, Muuruvesi, Toivala, Vehmersalmi ja Syvänniemi 

Seurakuntatalot:  

Kuopiossa Pappilantalo, Siilinjärvellä seurakuntatalo, Pielavedellä Ristintupa 
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Muuta: 

 

Asunnot: 

As Oy Kauppakatu 49 B 25 , Snellmaninkatu 7 C 23, Pielavedellä Ristintuvan kiinteistössä, Miinalan talo 

Metsätilat: 

Maaningan metsätila, Vehmersalmen metsätilat Haukijoki ja Kivijärvi, Miinalan metsätila, Kivijärven 

metsäpalsta 

Hautausmaat: 

Siilinjärvellä, Pielavedellä, Keiteleellä, Maaningalla, Tuusniemellä, Juankoskella, Nilsiässä ja Syvänniemellä. 

Siilinjärven kirkon peruskorjaus toteutettiin vuonna 2015.  

Tulevaisuudessa merkittävä investointi on Siilinjärven seurakuntatalon peruskorjaus. 

Kiinteistöt ja irtaimisto on ollut vakuutettuna If -vakuutusyhtiössä. 

 

Siilinjärven seurakuntatalon peruskorjausta kesällä 2016. 
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