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1 Yleiskatsaus 
 

Seurakunnan tehtävä on määritelty laissa ortodoksisesta kirkosta seuraavasti: Toteuttaakseen kirkon 

tehtävää alueellaan seurakunta huolehtii pyhistä toimituksista, ortodoksisesta kasvatuksesta ja opetuksesta, 

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

palvelutehtävistä. Kirkon voimassa olevan strategian mukaan kolme keskeistä painopistettä ovat 

jumalanpalvelus, opetus ja diakonia. Vuonna 2016 Siilinjärvellä ja Kuopiossa pidettyjen seurakuntalaisten 

kuulemistilaisuuksien perusteella seurakunnan omaan toimintaohjelmaan on valittu neljä 

kehittämiskohdetta, jotka ovat kirkkovuosi, opetus, tiedotus sekä vapaaehtoistoiminta ja diakonia.  

Maantieteellisesti Kuopion ortodoksinen seurakunta toimii kuuden kunnan alueella (Kuopio, Siilinjärvi, 

Pielavesi, Keitele, Kaavi ja Tuusniemi). Vuoden 2017 alusta Juankosken kaupunki liittyi Kuopion kaupunkiin. 

Alueellisesti seurakunta on jaettu keskiseen, läntiseen ja itäiseen alueeseen. Pyhäkköjä seurakunnalla on 

15, joista osa on kesäkäytössä.  

Tilinpäätös osoittaa alijäämää 21 241 euroa. Verotuloja kertyi 5 000 euroa arvioitua vähemmän. 

Talousarviossa tilinkauden tulos oli arvioitu 44 480 euroa alijäämäiseksi. Merkittäviä investointeja ei 

kertomusvuonna ollut. Tulevina vuosina suuria investointeja ei ole suunnitteilla. Vuonna 2018 on tarkoitus 

toteuttaa Kuopion pappilantalon ilmastoinnin modernisointi ja vuonna 2019 Maaningan kirkon esteetön 

sisäänkäynti.  

Seurakunnan väkiluku väheni kertomuskaudella 77 hengellä. Seurakuntaan kastettiin 25 henkilöä ja 

kuolleita oli 55 (-30). Kirkkoon liittyi 19 henkilöä ja kirkosta erosi 53 henkilöä (-34). Seurakuntaan muutti 

111 henkilöä ja seurakunnasta muutti 114 henkilöä (-3).  

Seurakunnalla oli kertomuskaudella vakituisessa työsuhteessa 10 henkilöä (3 pappia, 3 kanttoria, 2 lapsi- ja 

nuorisotyöntekijää, vahtimestari ja seurakuntasihteeri). Vuodesta 2007 asti vahtimestarina toiminut Eero 

Hyvärinen jäi eläkkeelle kesäkuun alussa. Uudeksi vahtimestariksi valittiin Heikki Peiponen, joka aloitti 

tehtävässä 1.6.2017. 

Seurakunnan merkittävin sekä toimintaan että talouteen vaikuttava riski- ja epävarmuustekijä on väestön 

määrän ja rakenteen muutos. Seurakunnan väkimäärä laski kertomuskaudella lähes kaksi prosenttia. 

Seurakunta saa lähes 90 prosenttia tuloistaan verotuloina, joten jäsenmäärän kehittymisellä on keskeinen 

vaikutus seurakunnan talouteen. Seurakunnan ikärakenteesta johtuen kuolleiden määrä on kastettuja 

suurempi. Seurakunta on ollut pitkään muuttovoittoaluetta, mutta kertomusvuonna kirjattiin kolmen 

henkilön muuttotappio.  

Vuoden 2018 alussa Kuopion seurakunnassa aloitti venäjänkielinen pappi isä Pavel Pugovkin, joka toimii 

neljän seurakunnan: Iisalmen, Jyväskylän, Saimaan ja Kuopion seurakuntien alueella. Kirkollishallitus päätti 

8.9.2017 ortodoksisesta kirkosta annetun lain 7 §:n perusteella, että kirkollishallitus käynnistää yhteistyössä 

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan seurakuntien kanssa selvityksen, jonka tavoitteena on kahden 

seurakunnan muodostaminen hiippakuntaan. 

Tavoitteena on muodostaa uudet seurakunnat ja kappeliseurakunnat vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 

2018 aikana kirkollishallitus nimittänee selvitysmiehen, joka tekee selvityksen liitoksista.  
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Luottamushenkilöille ja työntekijöille on tulossa vuoden 2018 aikana hiippakunnan yhteisiä tilaisuuksia, 

joissa seurakuntien uudelleen organisointia käsitellään.  
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2 Seurakuntatyö 

2.1 Jumalanpalvelukset 

2.1.1 Ajan pyhittäminen ja liturgiat 
 

JUMALANPALVELUKSET 

Seurakunnassa pappina ovat toimineet kirkkoherra Timo Honkaselkä, sekä itäisen alueen papit 

arkkimandriitta Herman 1.1.-31.3.2017 ja rovasti Arto Leskinen 1.4.-31.12.2017 ja läntisen alueen pappi, 

pastori Harri Peiponen. Kanttoreina ovat toimineet Anita Lintu sekä itäisen alueen kanttori Sofia Laukkanen 

ja läntisen alueen kanttori Eija Honkaselkä. Lisäksi kanttorin sijaisena vuonna 2017 ovat toimineet Viktor 

Jetsu, Elia Pietarinen, Darja Potkonen ja Eija Joutsen. Sekä itäisen että läntisen alueen papit ovat toimittaneet 

noin kerran kuukaudessa katedraalissa viikonlopun palveluksia, itäisen alueen pappi ja kanttori kuukauden 

viimeisenä viikonloppuna monikielisen vigilian ja liturgian. Myös itäisellä alueella käytettiin 

jumalanpalveluksissa slaavin kieltä, jos läsnä oli venäjänkielistä väestöä. Karjalankielisen papin käsikirjan 

julkaisun jälkeen läntisellä alueella käytettiin jonkun verran karjalan kieltä, kokonaan karjalankielinen liturgia 

toimitettiin Maaningalla marraskuun lopussa. Palveluksen toimitti isä Olavi Matsi ja kuoroa johti kanttori 

Anita Lintu-Routavaara.  

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. Katedraalissa on 

toimitettu säännölliset suurten juhlien palvelukset poikkeuksena Neitsyt Marian kuolonuneen nukkuminen, 

jolloin palvelukset pidetty Toivalan tsasounassa.  

Itäisen (Nilsiä, Juankoski, Muuruvesi, Luikonlahti, Tuusniemi) ja läntisen alueen (Siilinjärven, Pielaveden ja 

Keiteleen kunnat sekä entiset Karttulan ja Maaningan ja Vehmersalmen kunnat, jotka ovat liittyneet Kuopion 

kaupunkiin) pyhäköissä toimitettiin säännölliset jumalanpalvelukset vuoroperiaatteella. Jumalanpalveluksia 

(yleensä liturgia) toimitettiin kussakin pyhäkössä pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (Haatalassa, 

Käärmelahdessa, Toivalassa ja Vehmersalmella vain kesäaikaan). Talvella Vehmersalmen (muutamat) 

palvelukset toimitetaan joko kotona tai luterilaisella seurakuntakodilla. Suurina kirkollisina juhlina sekä 

temppelin juhlina toimitettiin vigilia, vedenpyhitys, litania ja liturgia. Pääsiäisyön palvelukset järjestettiin 

Kuopiossa, Nilsiässä ja Maaningalla. Läntisen alueen pääsiäisyönpalvelukset toimitetaan vuoro- eli Pielavesi-

Maaninka-Siilinjärvi-Keitele -periaatteella. Kirkkaalla viikolla toimitettiin koululaisjumalanpalveluksia 

Kuopiossa sekä Siilinjärvellä, johon kokoontui pääasiassa Siilinjärven ja Maaningan koululaisia, joitakin myös 

Nilsiästä.  
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Serafim Sarovilaisen praasniekka pidettiin 19.7.2017 

Tuusniemellä yksityisessä tsasounassa. Juhlaa 

vietettiin sateen keskellä.  

 

  

 

 

 

Kirkastusjuhlana ja uudenvuoden aattona Tahkon tsasounassa toimitettiin liturgia ja rukoushetki. Lisäksi 

Tahkon tsasounassa oli kaksi avioliittoon vihkimistoimitusta.  

 

Kirkkokansaa Tahkon praasniekassa. 

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

vaiheet tulivat esille jokaisessa pyhäkössä. Siilinjärvellä ja Pielavedellä toimitettiin arkipäivinä ehtoopalvelus, 

panihida tai akatistos joka toinen viikko. Myös yksittäisiä palveluksia on toimitettu seurakuntalaisten 

pyynnöstä (liturgia, panihida, litania, kiitosrukoushetki). Rovasti Arto Leskinen toimitti rukoushetken 

keskustalon kirkossa Karjalan hiippakunnan opettajien hengellisten päivien yhteydessä. 

Pielavedellä toimitettiin maallikkopalveluksia säännöllisesti viikonloppuisin, joista vastasi Anna-Liisa 

Koslonen.  Nilsiässä maallikkopalveluksia on toimittanut Eija Joutsen.   
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Isä Arto toimitti yhdessä Konevitsan 

luostarin igumeni Alexanderin ja diakoni 

Heikki Suomalan kanssa Keiteleen pyhittäjä 

Arseni Konevitsalaisen kirkossa juhlapäivän 

liturgian, ristisaaton ja vedenpyityksen 

12.6.2017. Juhlapäivän aattona toimitettiin 

panihida ja ehtoopalvelus Keiteleen 

Hiekassa.  

 

 

 

 

 

Mieliinpainuvana ja juhlavasti toimitettiin Valassin praasniekka Pielavedellä. Juhlan aattona toimitettiin 

ehtoopalvelus arkkipiispa Leon tsasounassa, jonka jälkeen oli mehutarjoilu. Itse Juhlapäivänä liturgia oli 

Pielavedellä pappismarttyyri Blasioksen kirkossa, jonka jälkeen oli ristisaatto lähdekappelille, jossa oli 

vedenpyhitys. Edesmenneitä muisteltiin Karjalaan jääneiden muistokivellä. Itse juhlapäivän kruunu oli 

ohjelmallinen Valassin praasniekka, johon myös arkkipiispa Leo osallistui tervetuliaispuheineen.  

 

Valassin praasniekka. Arkkipiispa Leo esitteli tsasounaa 

Valassin praasniekan aattona. 
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Alkukesän ensimmäinen palvelus, kiitosakatistos eli 

akatistos luomakunnalle, soi kauniissa metsäisessä 

Vehmersalmen pyhittäjä Herman Alaskalaiselle 

pyhitetyssä tsasounassa. Kuva: Harri Peiponen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sakramentteja papisto toimittaa seurakuntalaisilta tulleiden 

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

mahdollisuutta osallistua katumukseen.  
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2.1.3 Erityistä 
 

Toisen Joulupäivän televisiointi Pielavedeltä 

Läntisen alueen näkyvin tapahtuma oli toisen joulupäivän liturgian televisiointi YLE Tv 1:lle Pyhien apostolien 

Pietarin ja Paavalin ja pappismarttyyri Blasioksen kirkosta Pielavedeltä 26.12.2017. Palveluksen toimittivat 

isä Harri Peiponen, kanttori Eija Honkaselkä, lukija Veijo Martikainen ja opetuspuheen piti KP arkkipiispa Leo. 

Taltioinnin kesto oli 1,5 tuntia.  

Kanttori Eija Honkaselkä piti iltahartauden radiossa 21.2.2017.  

Paikallisiin lehtiin Savon Sanomiin, Pitäjäläiseen, Koillis-Savoon ja Uutis-Jouseen sekä Pielavesi-Keitele- 

lehteen seurakunnan papisto on kirjoittanut hartauskirjoituksia. Isä Harri Peiponen kirjoittaa kerran 

kuukaudessa Savon Sanomiin Ristisanoja-blogia.  
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2.1.4 Kirkkomusiikki 
 

Seurakunnassa toimii monenlaisia kuoroja. Vuonna 2017 Kuopiossa toimi kanttori Anita Lintu-Routavaaran 

johdolla Nikolaoskuoro, Katedraalin laulajat ja Veljeskuoro. Kanttori Sofia Laukkasen johdolla toimivat 

lapsikuoro sekä yhdessä Elia Pietarisen kanssa johdettu nuorisokuoro. Sofian johdolla toimi myös 

monikielinen kvartetti. Kanttori Eija Honkaselän johdolla toimi Siilinjärven ortodoksinen kuoro, 

Syvänniemellä Mihailan kuoro sekä Pielavedellä Angelos-kuoro. Kuorolaiset osallistuvat jumalanpalveluksiin, 

hautauspalveluksiin, avioliittoon vihkimisiin ja muihin toimituksiin.  

Kuoroilla ei ollut vuonna 2017 kuoromatkoja lukuunottamatta nuorisokuoron matkaa Pietariin, josta 

myöhempänä lisää. Uusia kuorolaisia pyritään rekrytoimaan kuoroihin jatkuvasti. Esiintymiset ja näkyvyys 

ovat osa tätä toimintaa. Suuntaus on valitettavasti se, että kuoroharrastus ei houkuttele tai kuorotarjontaa 

on ympärillä liikaa. Yksi osasyy tähän on myös kuorotoiminnan sitovuus ja erilaisten harrastusten ylitarjonta. 

Tässä on jatkossa kehittämistarvetta ja haastetta, miten saada kirkkolaulu suosituksi harrastuksesi. 

Esimerkiksi läntisellä alueella on ollut aktiivista ja hyvää toimintaa jo monta vuotta, mutta kuorolaisten 

ikääntyessä ja heidän perheidensä elämäntilanteiden muuttuessa suuri haaste on uusien aktiivisten ja 

osaavien laulajien löytäminen. Pitkien välimatkojen takia kuorojen kokonaisvaltainen yhdistäminen ei ole 

hyvä ratkaisu. Jo nyt kuorolaiset ovat ajaneet omalla kustannuksella paljon pitkiäkin matkoja erilaisiin 

toimituksiin ja kuoroharjoituksiin.  

Nikolaoskuoro konsertoi ja laulaa katedraalissa radioitavat jumalanpalvelukset. Kuoro esiintyy erilaisissa 

tilaisuuksissa ja ekumeenisissa tapahtumissa. Kuorot harjoittelevat viikoittain ja harjoitusten yhteydessä 

opetetaan myös äänenmuodostusta. Kuorolaisella on mahdollisuus saada yksilöllistä äänenmuodostuksen 

opetusta. Nikolaoskuoron merkittävimmät esiintymiset ja toiminta vuonna 2017 olivat: 

Ystävänpäiväkonsertti 19.2. kaupungintalolla, Talvisodan päättymisen muistokonsertti 12.3. 

musiikkikeskuksessa, Suomen Lottaperinneliiton 25-v ekumeeninen juhlajumalanpalvelus tuomiokirkossa. 

Pühän tuatan Iivan Krisostoman, Kuldasuun, jumalalline liturgii -levyn äänitys 23.10. – 29.10. katedraalissa, 

8.11. Culture Nova lääninhallituksessa, 26.11. Karjalankielinen liturgia Maanigalla, 5.12. Karjalankielisen 

liturgian esittely Riisassa. Katedraalin laulajien tavoitteena on laulaa kaikki katedraalissa toimitettavat 

jumalanpalvelukset. Veljeskuoron tavoitteena on pitää yllä kuorotoimintaa ja esiintyä eri tilaisuuksissa. 

Veljeskuoron toiminta rajoittui tänä vuonna alkuvuoteen. Tänä vuonna ei pidetty kuorojen yhteistä 

joulukonserttia. Sen sijaan pidettiin yhteistyössä Solinan kanssa joululauluilta. Yhteislauluiltoja -ja 

tapahtumia on tarkoitus pitää ja kehittää jatkossakin. Läntisellä alueella on varsin paljon palvelutalovierailuja 

ja ekumeenisia tilaisuuksia, joihin kuorolaiset osallistuivat.  

Lapsikuoron harjoitukset olivat torstaisin kouluvuoden aikana. Lapsikuorossa kävi kahdeksan lasta. 

Lapsikuoro lauloi yhdessä nuorisokuoron kanssa liturgiat lasten pääsiäisenä 17.04.2017 sekä seurakunnan 

joulujuhlan yhteydessä 10.12.2017. Lapsikuoro on myöskin esiintynyt näissä juhlissa.  

Nuorisokuoron harjoitukset oli torstaisin kouluvuoden aikana. Kuoroa johti kanttori Sofia Laukkanen yhdessä 

kanttori Elia Pietarisen kanssa. Nuoriskuorossa kävi 10-12 nuorta vuonna 2017. Nuoriskuoro harjoitteli 

yhteistä ohjelmistoa Jyväskylän nuorisokuoron kanssa ja piti kahdet yhteisharjoitukset Kuopiossa. Kuorot 

tekivät 4.-7.5.2017 yhteisen pyhiinvaellusmatkan Pietariin Feodorovin seurakuntaan. Kuorot lauloivat 

liturgian puoliksi Feodorovin seurakunnan kuoron kanssa ja esiintyivät liturgian jälkeen Suomen 

itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Teokset, joita laulettiin, olivat suomalaisten säveltäjien sävellyksiä. 
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Nuorten kuorolaisten 

matka Pietariin 

toukokuussa 2017. 

Nuoret olivat 

vieraana Feodorovin 

Jumalanäidin ikonin 

katedraalin 

ystäväseurakunnassa. 

Kuva Ilona Pelgosen 

arkistosta 

 

 

 

Kerran kuukaudessa pidettävissä monikielisissä palveluksissa on Sofian kanssa laulanut kvartetti. tämä 

kvartetti oli laulamassa myös Tahkovuoren kirkon joulujumalanpalvelukset 6.-7.1.2017, Tahkon kirkon 

praasniekan palvelukset 18.-19.8.2017 ja esiintyi katedraalin ”Avoimet ovet”- tapahtuman yhteydessä 

Kuopion yössä pe 25.8.2017 (klo 17, 18.19 ja 20).  

Läntisellä alueella kuoroharjoituksia pidettiin kullekin kuorolle keskimäärin joka toinen viikko. Kuorot 

harjoittelivat ja lauloivat myös yhdessä, etenkin Siilinjärven ja Mihailan kuorot. Mihailan kuorolaiset tekevät 

säännöllisesti yhteistyötä myös Rautalammin Nikolaos-kuoron kanssa, olivathan he ennen yhtä ja samaa 

kuoroa. Vuonna 2017 kanttori Eija Honkaselkä oli myös avustamassa Nikolaos-kuoron paastokonsertissa 

laulajana. Yhteistyötä Rautalammin kanssa tehtiin myös yhteisten joulukonsertti- ja yhteislaulutilaisuuksien 

muodossa. Tilaisuudet pidettiin Vesannolla ja Siilinjärvellä, tuotto laitettiin Filantropia ry:n 

joulupaastokeräyksen hyväksi. Uusien laulajien löytäminen on kuitenkin vaikeaa etenkin seurakunnan reuna-

alueilla. Angelos-kuoron toiminta olikin melko vähäistä ko. syystä syyslukukaudella. Pääsiäisen jälkeen ja 

alkusyksystä kokoonnuttiin ja harjoiteltiin Stiina Hakosen sovittamaa kaksiäänistä serbilaista 

liturgiasävelmistöä.   

Läntisellä alueella syksyn toiminnassa korostui selvästi joulukuussa oleva televisiojumalanpalvelus. 

Televisioprojekti oli opettavainen kokemus. Kaikkia laulajia en voinut eri äänialojen balanssin vuoksi ottaa 

laulamaan, vaan laulajia oli kaikista oman alueen kuoroista sekä nuorisokuorosta. Televisiointi onnistui hyvin, 

enkä mitään tekisi toisella tavalla, korkeintaan vähän pienemmällä kuorolla, mutta silloin on suurempi riski 

sairastumisien ym. varalta.  

Konsertteja läntisen alueen kuoroilla oli ympäri seurakuntaa: Siilinjärven ja Mihailan kuorot pitivät yhteisen 

paastokonsertin 16.3. Tuusniemellä ja 26.3. Maaningalla, joissa oli varsin runsaasti kuulijoita. Tämän lisäksi 

Mihailan kuorolaisia oli mukana Rautalammin kuoron paastokonserteissa. Molemmista kuoroista laulajia oli 

mukana Vesannolla 7.12. ja Siilinjärvellä 14.12. pidetyissä joulukonsertti- ja yhteislauluilloissa. Angelos-kuoro 

piti pääsiäiskonsertin Pielavedellä kirkkaalla viikolla 19.4. Kuulijoita oli varsin mukava määrä. Angelos-

kuorolaiset osallistuivat Kuopion tiistaiseuran retkelle Valamon ja Lintulan luostariin, jossa lauloivat liturgian 

kanttori Eijan johdolla.    
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Siilinjärven, Mihailan ja 

Rautalammin 

Nikoaloskuorolaisia 

joululauluillassa 

Vesannolla 7.12.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanttorit osallistuivat Ortodoksisten kanttorien liiton toimintaan, joka vuonna 2017 oli Suomi 100-

juhlavuoden yhteistyöprojekti yhteistyöprojekti luterilaisen kanttorikuoron Chorus Cantorum Finlandiaen 

kanssa. Projekti sisälsi harjoitus- ja konserttiperiodit Vaivion leirikeskuksessa lokakuussa (konsertit 

Joensuussa 9.10. ja Kuopiossa 10.10.) ja Helsingissä 13.11.  

 

2.2 Pastoraalinen palvelu 

 

Papisto on käytettävissä sielunhoidollisiin keskusteluihin. Mahdollisuus katumukseen sakramenttiin on 

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

mahdollisuus osallistua katumuksen sakramenttiin. Papiston vapaapäivät ovat olleet pääsääntöisesti 

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

toimituksia varten.  

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

joissa oli ortodoksioppilaita. Myös päiväkodeissa käytiin vihmomassa virpovitsoja ja kertomassa 

kirkkovuoden tapahtumista.  

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.  

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

kirkkomusiikkiosuudessa. 

Tiistaiseurat toimivat läntisellä alueella aktiivisesti.  Tiistaiseurat ja kerhot kokoontuivat kerran kuussa 

Keiteleellä, Pielavedellä, Käärmelahdessa (keskustelupiiri, Kehvolla ja Vehmersalmella (keskustelupiiri) ja 
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joka toinen viikko Siilinjärvellä.  Isä Harri käy säännöllisesti kaikissa em. kokoontumissa. Tiistaiseurojen kanssa 

on tehty myös retkiä kesäteattereihin ja luostareihin sekä muihin tiistaiseuroihin. 

  

Siilinjärven tiistaiseuran kevätretki toukokuussa suuntautui itään Nurmekseen ja Valtimolle. Kirkkoherra 

Andrei Verikov toimittaa rukoushetkeä pyhiinvaeltajille Pyhien Apostolien Pietarin ja Paavalin kirkossa. Kuva: 

Harri Peiponen.  

Isä Harri Peiponen ja kanttori Eija Honkaselkä osallistuivat Rautalammin Puroniemessä järjestettävälle 

seurakunnan omalle kristinoppileirille, sen jatkikselle ja kanttori Eija myös Kaikkien leirille, jossa pappina oli 

arkkimandriitta Herman.  

Itäisen alueen tiistaiseurat kokoontuivat säännöllisesti kerran kuukaudessa Tuusniemellä kodeissa ja Nilsiässä 

Muuruvedellä ja Juankoskella kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen. Piispa Arseni vieraili Nilsiän 

tiistaiseurassa joulukuussa 2017 aiheena Aineen pyhittävä voima. Tuuli Lukkala piti esitelmän ikoneista 

Nisiässä lokakuussa. 

Nilsiän tiistaiseura teki kesäretken isä Arton johdolla 17.6. Joensuuhun, jossa tutustuttiin 

Kulttuurikeskukseen ja seminaarin kirkkoon. Paluumatkalla vierailtiin vielä Outokummun Pyhän Hengen 

kirkossa, jossa toimitettiin rukoushetki ja kuultiin Outokummun tiistaiseuran toiminnasta. 
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2.3 Seurakuntatyö 

2.3.1 Yleinen seurakuntatyö 
 

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.  

Kanttori Sofia Laukkanen on pitänyt vuonna 2017 venäjänkielisen perhekerhon yhteydessä 

muskaria.  Perhekerhossa on käynyt 4-10 ihmistä.  Kanttori Eija Honkaselkä veti myös vuonna 2017 

Veeruskat- nimistä naistenpiiriä, joka kokoontui noin kerran kuukaudessa. Kävijöitä oli noin 5-7/kerta.  

 
Isä Arto Leskinen vieraili mm. Kaavin kirjastossa pitäen esitelmän aiheesta paaston merkitys ortodoksisessa 

kirkossa, sekä Tuusniemen kunnassa. Isä Arto toimitti aamunavauksen Karjalan lennostossa syyskuussa 

2017. Tilaisuus liittyi maanpuolustusjärjestön naisjaoston Minna-valmiusharjoitukseen. Seurakunnan kuoro 

ja isä Timo Honkaselkä veivät seurakunnan tervehdyksen aluehallintoviraston joulukahveille.  

Seurakuntamme pyhäkköihin tutustuu vuoden aikana lukuisia eri ryhmiä, esimerkiksi koululaisryhmiä. 

Tutustumisten kautta voidaan kertoa tietoa ortodoksisesta perinteestä eri yhteistyö tahoille.  
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Aamunavaus Karjalan lennostossa 3.9.2017 

maanpuolustuksen Naisten Valmiusliiton 

Minna harjoituksen yhteydessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovasti Arto Leskinen piti syksyn aikana Ortodoksisuus 

tutuksi -luentosarjan katekumeenipiiriläisille. 

22.11.2017 kanttori Sofia Laukkanen piti alustuksen 

ortodoksisesta kirkkomusiikista. 

 

Seurakuntalaisten matka Montenegroon järjestettiin 

toukokuussa 2017. 

 

 

2.3.2 Diakonia 
 

Diakoniatoimikunnan kokoonpano on pieni edellisvuosiin verrattuna: Piia Martikainen (pj.), Aulikki 

Kononoff, Liisa Alopaeus, isä Harri Peiponen (srkn diakoniapappi). Toimikunnan kokoontuu 2-3 kertaa 

vuodessa ja kokouksissa käsitellään suuria linjoja: esimerkiksi avustusten jakamisesta vastaa isä Harri 

Peiponen, mutta retket ja muu toiminta tehdään yhdessä.  

Toimikunta on vastannut kahdesti kirkkokahveista ja perinteinen syysretki suuntautui teatteriin Keiteleelle 

(runsaat 30 osallistujaa). 

Vapaaehtoisprojekti Solina on auttanut diakoniatoimikuntaa yli 80 vuotiaille lähettävien pääsiäis-ja 

joulukorttien (lähes 400 ) kirjoittamisessa ja postittamisessa.  
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PSHV järjesti diakonian ja lähetyksen illan Iisalmessa 3.2.2017. Seurakunnasta osallistuivat isä Timo 

Honkaselkä, isä Harri Peiponen, Anna-Liisa Vainiomäki ja Pirkko Tenkama.  Isä Harri vierailee säännöllisesti 

mm. palvelutaloissa Kuopiossa ja läntisellä alueella. 

Diakonia tuki Kultaisen iän leiriä, jonne osallistui Kuopion ort. seurakunnan alueelta 25 henkilöä. Ryhmän 

vetäjänä toimi Raija  Luostarinen Solina-ryhmästä. Leirin  järjesti  perinteellisesti Valamon Opisto 6.-8.9.-17 

Heinäveden Valamossa.  Leirille osallistui myös valtakunnallisesti runsaasti väkeä ja se on löytänyt 

paikkansa Valamossa monipuolisen ohjelman ja lähellä olevien kirkollisten palvelusten ohella. 
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2.3.3 Kasvatus ja koulutus 
 

Seurakunnassa ei ole erillistä kasvatus ja koulutustoimikuntaa.  

Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden neuvottelupäiviä järjestettiin kaksi. Keväällä palvelukeskuksen 

johtaja Sirpa Koriala kertoi Karjalan hiippakunnan tulevaisuuden näkymistä. Syksyllä Kuopion hiippakunnan 

piispan erityisavustaja Hanna Lehto kävi kertomassa kokemuksia seurakuntien yhdistymisistä luterilaisten 

seurakuntien näkökulmasta.  

Isä Arto Leskinen aloitti syksyllä katekumeeniopetuksen. Solina-hankeen rahoituksella järjestetty 

Välähdyksiä ortodoksisuuteen -luentosarja on kokoontunut Kuopiossa.  

Kirkkokäyttäytymisestä tehtiin opas: ohjeita kirkkokäyttäytymiseen.  

 

2.3.4 Nuoriso ja lapset 
 

1. Lapsi- ja nuorisotyötoimikunta 
 

Marjo Karvonen, puheenjohtaja 

Jyrki Hirvonen, varapuheenjohtaja 

Kirsi Bykachev 

Jonna Hautajoki 

Pertti Hirvonen 

Jaana Vilhunen syksyyn 2017 saakka, jonka jälkeen Lari Härkönen 

Outi Hyvönen 

 

Toimikunta kokoontui vuonna 2017 kaksi (2) kertaa 

 

2. Työntekijät 
 

Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Päivi Kupiainen, sijaisena Rosa Hartikainen 1.9.2017 alkaen 

Lasten- ja nuortenohjaaja Svetlana Laamanen 

 

3. Kerhotoiminta 
 
Kerhot alkoivat keväällä viikolla 3 ja syksyllä viikolla 35 

 

Maanantai Perhekerho klo 9.30–11.30 (parittomilla viikoilla) 

4+4 perhettä, 11+11 henkilöä, yhteensä 18 kerhoa ja 94 käyntiä 

Ohjaaja: Päivi/Rosa 
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 Sählykerho klo 17 (HUOM! Jatkui jo viikolla 2) 

kokoontui vain kevätlukukaudella 

10 pelaajaa, 11 kerhoa, 82 käyntiä 

Ohjaaja: Lasse Himberg 

 

Taidekerho klo 17–18.30 

 aloitti toiminta syksyllä 

4 kerholaista, 5 kerhoa, 12 käyntiä 

 Ohjaajat: Aurora Bigovic ja Anna-Kaisa Savinainen 

 

 

Tiistai Päiväkerho klo 9-11.30 

10+11 kerholaista, 16+16 kerhoa, yhteensä 229 käyntiä 

Ohjaajat: Svetlana ja Rosa  

Iltapäiväkerho klo 14.30–16.30 

6+13 kerholaista, 16+16 kerhoa, yhteensä 250 käyntiä 

Ohjaajat: Svetlana ja Päivi/Rosa 

Varhaisnuortenkerho klo 17-19 

 9 kerholaista, 8 kerhoa, 52 käyntiä 

 Ohjaajat: Toni Tuppurainen ja Kerttu Snäkin 

 

Keskiviikko Päiväkerho klo 9-11.30 

  14+10 kerholaista, 16+15 kerhoa, yhteensä 224 käyntiä 

Ohjaajat: Svetlana ja Päivi/Rosa  

 

Nuortenpiiri klo 17–19  

aloitti keväällä jo viikolla 1, syksyllä viikolla 35 

19+29 nuorta, 18+17 kerhoa, yhteensä 330 käyntiä 

Ohjaaja: Mikko Hirvonen kevätkausi, Tommi Kuutsa ja Mikael Honkaselkä 

syksystä 2017 

Tyttöjen kerho klo 17–19 (parilliset viikot)  

7 nuorta, 9 kerhoa, 43 käyntiä 

Ohjaaja: Rosa 

Torstai Siilinjärven päiväkerho klo 9.00–11.30 

  8 kerholaista, 13 kerhoa, 68 käyntiä 

  Ohjaajat: Svetlana ja Päivi  

Iltapäiväkerho klo 14.30–16.30 

 13+13 kerholaista, 16+12 kerhoa, yhteensä 308 käyntiä  

 Ohjaaja: Svetlana  
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Perjantai Perhekerho + Rodnichok 

7+7 perhettä, 8+9kerhoa, yhteensä 175 käyntiä, 6 vierasta 

Ohjaaja: Svetlana  

 

 Muskari 15.30.16.00 (Parillisina viikkoina)  

 Ohjaajat: Svetlana ja Sofia 

 

Lauantai Poikien kerho klo 13.00–15.00 (parilliset viikot) 

  2 nuorta, 8 kerhoa, 14 käyntiä 

  Ohjaaja: Aleksi Okulov 

 

 

 

 

4. Juhlat, tapahtumat ja retket 
 

Tammikuu 2017 

• Kouluvierailuja vk 1 ja vk 2, Päivi ja Rosa  

• Teofania juhla 6.1, 30 lasta, 90 aikuista, Svetlana 

• Nuortenpiirin yötön yö 13. -14.1, Mikko Hirvonen ja Päivi 

• Turvallisuuskoulutus 20.1. Päivi, Svetlana ja Rosa 

• Avoimet ovet Kuopion kristillisellä koululla 21.1., i Harri Peiponen ja Päivi  

• Nukketeatteri 24–25.1, Svetlana ja Rosa 

• Nuorisotyöpäivät 22. -24.1. Päivi 

• Kirkkokahvit 29.1.  

 

Helmikuu 2017 
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• LaNun kokous 6.2.  

• Sovintosunnuntain tapahtuma 26.2. Svetlana ja nuortenpiiri 

 

Maaliskuu 2017 

• Tulevien suunnittelua palavereiden merkeissä 

• Piirustuskilpailu 

 

Huhtikuu 2017 

• Perheiden puuhapäivät Puroniemessä 1.-2.4, Päivi ja 2 ohjaajaa  

• Kripa-info 5.4. i Harri Peiponen, Eija Honkaselkä, Päivi, Rosa ja kripan ohjaajat 

• EA1-koulutus 6.-7.4. Päivi ja Rosa 

• Lasten virpominen kirkossa 9.4, 6 lasta, Svetlana 

• Lastenpääsiäinen 17.4, 60 lasta, 70 aikuista, Svetlana, Päivi, Eija 

• Nuortenpiirin bingo 19.4.  

• Koululaiskirkko 19. -20.4. Päivi ja Svetlana 

• Siilinjärven lasten pääsiäinen 23.4, Päivi ja Svetlana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toukokuu 2017 

• Pielaveden koululaiset vierailulla katedraalissa 5.5, 20 koululaista, 4aikuista, Päivi, Svetlana 

• Kukkamaja 7.5, Svetlana 

• Koululaistapahtuma Nilsiässä 10.5, Päivi ja Ulla Puhakka 

• 3-vuotiaiden synttärit 10.5. 11 lasta, 22 aikuista, Päivi, Svetlana, i Timo Honkaselkä ja Eija 

Honkaselkä 

• Varhaisnuortenpiirin yötön yö 19. -20.5. 8 nuorta, Päivi ja Rosa 

• Kirkkokahvit (kouluun tulevien siunaus + lakkirahat) 21.5. Uskonnonopettajat, Päivi ja Svetlana 

• Kevätretki HopLopiin, 28 lasta, Svetlana 

• LO3 Pielavedellä 26. -27.5. 11 koulutettavaa, Elia Pietarinen, Rosa ja Päivi 
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Kesäkuu 2017 

• Ikonileiri 5. -9.6, 12 lasta, Svetlana 

• Kaikkien leiri Puroniemessä 16–18.6., 5 ohjaajaa, Rosa, Päivi, Arkkimandriitta Herman ja kanttori 

Eija Honkaselkä 

Heinäkuu 2017 

• Kristinoppileiri Puroniemessä 21. -28.7. 27 leiriläistä, 12 ohjaajaa, Rosa, Päivi, kanttori Eija 

Honkaselkä ja pappina i Harri Peiponen 

• Päätösliturgia, Pyhän Nikolaoksen katedraali 30.7.  
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Elokuu 2017 

• Rosan perehdytys viikko vk 34, Päivi 

• Perheleiri Poukamassa 26–27.8, 42 ihmistä, Svetlana ja isä Sergius Colliander 

• LaNun kokous 28.8.  

 

Syyskuu 2017 

• Koululaisten syyskirkko Riisassa 4.-6.9. Rosa ja uskonnonopettajat 

• Kirkkokahvit 10.9. Nuortenpiiri 

• Synttärijuhla 10.9, Svetlana 

 

Lokakuu 2017  

• Jatkis Puroniemessä 6.-8.10, 19 leiriläistä, 12 ohjaajaa, Rosa, kanttori Eija Honkaselkä, i Harri 

Peiponen ja vapaaehtoisena Päivi 

• Kouluvierailuja vk 41 Rosa uskonnonopettaja Heli Nupposen mukana   

• Kouluvierailuja vk 43 Rosa uskonnonopettaja Ulla Puhakan mukana 

• Vanhempainilta 25.10. Uskonnonopettajat, Sirpa Okulov ja Rosa 

• Nuortenpiirin yötön 27. -28.10. 11 nuorta, NuPin ohjaajat Tommi Kuutsa ja Mikael Honkaselkä, i 

Harri Peiponen, Eija Honkaselkä ja Rosa 

• Vanu pomppimassa Huippu Centerillä 10.10. 

 

Marraskuu 2017 

• Kouluvierailu Suininlahti 9.11. Rosa uskonnonopettaja Ulla Puhakan vieraana 

• Perhekerhon retki museoon 17.11., Rosa 

• Perhepäivä Siilinjärvellä 18.11. (Fontanella), Rosa 

• Syksyn ylioppilaiden ja ammattiin valmistuvien muistaminen 29.11., Rosa ja i Timo Honkaselkä 
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Joulukuu 2017 

 

• Toivalan koululaisten jouluhartaus Toivalan tsasounalla. Rosa, uskonnonopettaja Ulla Puhakka, i 

Timo Honkaselkä ja kanttori Eija Honkaselkä 

• Piirustuskilpailu ”SUOMI 100” 

• Lasten joulujuhla 10.12. 40 lasta, 80 aikuista, Rosa, Svetlana, Sofia Laukkanen, NuPi ja LaNu-

toimikunta 

• Joulumyyjäisten kahvitus 16.12., Nuortenpiiri 

• Siilinjärven puurojuhla 17.12. Rosa, i Harri Peiponen ja kanttori Eija Honkaselkä, sekä nuoriso 

pitämässä lapsiparkkia 

• Venäjänkielinen joulujuhla 17.12, 50 lasta, 80 aikuista, Kuopiossa. Svetlana, venäjänkielinen 

toimikunta 

• NuPi keilaamassa ja syömässä 20.12.  
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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 2017 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. 

 

2.3.6 Lähetys  
 
Kuopion ortodoksisen seurakunnan Filantropian (lähetys) toimintaa vuodelta 2017 

 

Varsinaista toimikuntaa vuonna 2017 ei ole ollut. 

Perinteiset toiminnot toteutettiin talkoovoimin. 

Kirkkokahvit keitettiin 5.2., 12.3., 17.9., 15.10. 

Lähetyslounasta tarjottiin 5.3. ortodoksisuuden sunnuntaina 

Virpovitsatalkoot 4.4. 

Pääsiäismyyjäiset 8.4. 

Joulumyyjäiset 16.12. 

Alasalissa järjestettiin taidemyyntinäyttely, joka jatkui helmikuun 2017 

saakka. Puolet tuotosta lahjoitettiin Filantropialle.  

Lähetystoimikunnan toiminnasta saadut tuotot toimitettiin vuonna 

2017 Filantropian paastokeräyksiin. 

Kuopiossa 8.2.2018 

Yhteyshenkilö 

Anna-Liisa Vainiomäki 
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2.3.7. Venäjänkielinen toimikunta 
 

Venäjänkielinen toimikunta 

- Zanna Hyvönen,   puheenjohtaja 
- Ilona Pelgonen,  sihteeri   
- Svetlana Laamanen  
- Viktoria Glubokova  
- Dmitrij Svorjov 
- Zinayida Bezvenyuk  
- Nina Joki  
- Dmitrij Timofeev 

 

Toimikunta kokoontui vuonna 2017 kolme kertaa (1.2.; 15.5.; 7.11.). Vuonna 2017 toimikunnan 

kokoonpano uudistui. Katja Azorkina muutti asumaan Joensuuhun ja hänen tilalleen toimikunnan uudeksi 

jäseneksi valittiin Dmitrij Timofeev.  

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 2017 

1. Lasten ja nuorten työ 
 

 

Järjestimme perinteisen Teofania juhlan 6.1.2017.  

Juhlaan osallistui 90 ihmistä, joista lapsia oli 30. Joulu 

teatterinäytös pohjautui tällä kertaa venäläiseen 

kansalliseen satuun ”Pakkas-ukko ja siskokset”. 
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Valokuvaaja: Ilona Pelgonen  

 

❖ Vuoden 2018 lasten joulujuhla (Teofania) siirrettiin joulukuuhun ja se pidettiin 17.12.2017. Juhla 
keräsi ennätysmäärän osallistujia - 60 lasta ja 90 aikuista. Kävijät nauttivat herkuista, leikeistä, 
lahjoista, jouluteatterin ”Pulla-poika” esityksestä ja tietysti yhdessäolosta. Myös papisto ja 
Arkkipiispa Leo olivat juhlassa mukana. 

 

 

Valokuvaaja: Maxim Tiurlik 

 

❖ Tuettiin venäjänkielisen lastenkerhon ”Rodnichok” toimintaa. ”Rodnichok” kokoontuu joka 
toinen perjantai klo 16-18. Ohjaaja Svetlana Lamanen.  
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Valokuvaaja: Svetlana Laamanen 

 

2. Naisten piiri  
 

❖ Naistenpiiri kokoontui viime vuonna kerran kolmessa kuukaudessa. Aiheena tänä vuonna oli 
vanhempien ja lasten yhdessäolon korostaminen. 

 

Valokuvaaja: Svetlana Laamanen 

 

3. Diakonia 
❖ Osallistuimme sairaiden ja vanhusten auttamiseen. Mm. pääsiäis – ja joulu myyjäisistä 

saduilla rahoilla oli tuettu ukrainalaispojan Maximin taistelu vaikean sairauden kanssa. 
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4. Maahaanmuuttajien työ 
 

❖ Järjestimme perinteisen perheleirin Poukaman leirikeskuksessa (26-27. 8. 2017). Osallistujia 
oli täällä kertaa 42. 

 

  Valokuvaaja: Svetlana Laamanen 

 

❖ Järjestimme yhteisvoimin Solinan ja muiden toimikuntien kanssa laskiaisjuhlan ja 
ravintolapäivän seurakunnassa 26.2.2017.  Tarjolla oli mm. borshtshkeittoa, salaatteja, 
piirakoita ja perinteisesti blinejä. Saadut rahat menivät hyväntekeväisyyteen. 
 

 
Valokuvaaja: Svetlana Laamanen 

 

 

 

❖ Järjestimme pietarilaisen kuoron Onezhskie zori vierailun ja konsertin meidän 
seurakunnassamme. Kuoro esiintyi laskiaisjuhlan yhteydessä. 
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Valokuvaaja: Svetlana Laamanen 

 

❖ Opastimme venäläisiä turisteja pääsiäis- ja joulunaikana tutustumaan katedraaliimme. 
 

❖ Toimikunnalla on oma nettisivu, jossa ilmoitetaan ajankohtaiset asiat, kerrotaan tulevista 
tapahtumista, kuin myös jumalanpalvelusten aikataulusta.  

 

 

Yllämainittujen lisäksi: 

 

-Osallistuimme pääsiäismyyjäisiin (8.4.2017) 

ja - joulumyyjäisiin (16.12.2017) 

 

 

 

 

 

 

Valokuvaaja: Zanna Hyvönen 

 

 

- Osallistuimme kirkkokahvien järjestämisiin (3 kertaa: 6.1.; 28.5.; 17.12.) 
 

- Osallistuimme jumalanpalveluksiin ja kuorossa laulamiseen 
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- Teemme yhteistyötä muiden toimikuntien ja seurojen kanssa sekä seurakunnan sisä- että 
ulkopuolella, esim. olemme aktiivisesti mukana Solina-hankkeessa, sekä yhteistyössä Suomi-Venäjä 
seuran ja Kompassin kanssa. 
 

Venäjänkielisen toimikunnan jäsen Ilona Pelgonen ylläpitää seurakunnan nettisivustoa 

 

2.3.8. PSHV:n alaosastot  
 

Tiistaiseurat toimivat läntisellä alueella aktiivisesti.  Tiistaiseurat ja kerhot kokoontuivat kerran kuussa 

Keiteleellä, Pielavedellä, Käärmelahdessa (keskustelupiiri, Kehvolla ja Vehmersalmella (keskustelupiiri) ja 

joka toinen viikko Siilinjärvellä.  Isä Harri Peiponen käy säännöllisesti kaikissa em. kokoontumissa. 

Tiistaiseurojen kanssa on tehty myös retkiä kesäteattereihin ja luostareihin sekä muihin tiistaiseuroihin. 

 

Kuopion tiistaiseura ry  
 

Kuopion tiistaiseura ry (Titta Himberg, pj.) 

Kuopion tiistaiseuran, kuten muidenkin tiistaiseurojen, tavoitteena on pyrkimys tukea jäsenten 

ortodoksista identiteettiä. Sitä toteutetaan järjestämällä tilaisuuksia, joissa syvennetään tietämystä 

ortodoksisesta uskosta ja elämäntavasta. Lisäksi järjestetään luentoja kiinnostavista ajankohtaisista 

aiheista. Seura osallistuu kirkkojen ja kirkonpihojen kaunistamisiin sekä tarjoaa apuaan seurakunnan 

toimintaan ja juhliin.   

Tavoitteena on pitää seuran toiminta virkeänä, avoimena ja saada toimintaan mukaan mahdollisimman 

monta seurakuntalaista sekä toimia yhdessä eri toimintapiirien ja toimikuntien kanssa.  Seurassa toimii n. 

40 jäsentä.  

 Yhteisillä talkoilla on leivottu karjalanpiirakoita ja osallistuttu joulu- ja pääsiäismyyjäisiin. Piirakoiden ja 

muiden leivonnaisten myyjäistuotolla ja jäsenmaksuilla toimintaa on pystytty hoitamaan. 

 Tiistaiseura kokoontuu joka toinen tiistai paitsi kesäkuukausina.  Kerran vuodessa on tehty 

pyhiinvaellusmatka Lintulaan ja Valamoon sekä yhteinen kevätretki.  
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Joukko iloisia tiistaiseuralaisia kevätretkellä v. 2017  

Liite: 

v.2017 Kuopion tiistaiseura, mm. 

• kokoonnuttu seurakuntasalilla 10 kerta 

• pidetty neljät piirakkatalkoot 

• tarjottu kirkkokahvit neljä kertaa 

• hoidettu tarjoilu koululaisten pääsiäisjuhlassa  

 

Kuopion ikonimaalauspiiri  
 

Ikonimaalauspiirin ohjaajana on toiminut Kirsi Lehto ja johtokuntaan ovat kuuluneet Kirsi Jonninen, Otto 

Laukkarinen, Kirsi Lehto, Kaisa Ollikainen, Mirja Pulkkinen, sihteeri-rahastonhoitaja Heikki Ruotsalainen ja 

Leea Suihkonen. Vuoden 2017 aikana maalauspiirissä on toiminut 19 jäsentä. 

Syyslukukausi aloitettiin 28.8. rukoushetkellä katedraalissa. Maalausryhmät kokoontuivat maanantaisin 

seurakuntatalolla kahtena ryhmänä, kevätlukukaudella 9 ja syyslukukaudella 8 kertaa.  Johtokunnan 

kokouksia pidettiin kolme. Vuosikokous pidettiin 20.2.2017 ja järjestäytymiskokous 13.3.2017.  

Kerhon toiminnasta ilmoitettiin Kuopion ortodoksisen seurakunnan internet -sivuilla ja sähköpostitse 

jäsenille. 

Puheenjohtaja Kirsi Jonninen osallistui Valamossa avattuun Suomen ikonimaalareiden 40-vuotisnäyttelyn 

avajaisiin. Näyttely on auki 16.9.2017-28.2.2018. 

Ikonipiiri osallistui seurakunnan joulu- ja pääsiäismyyjäisiin. Kirkkokahvit järjestettiin kolme kertaa: 22.1., 

30.4. ja 24.9.2017. 

Kirsi Lehto piti viikonloppukurssin ikonimaalareille 17.-19.11.2017. Kurssia tuki Agricola-opintokeskus. 

Kerho on Pyhäin Sergein ja Hermanin veljeskunnan jäsen. 
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Mosaiikki-ikonikerho Petros  
 

Toimihenkilöt ja jäsenet 

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

Toiminnassa mukana vuoden aikana ovat olleet Anja Dhuy, Outi Heiskanen, Marjatta Huuhtanen, 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. 

Mosaiikki-ikonikerho Petroksen jäsen Anja Dhuy siirtyi tuonilmaisiin kevättalvella 2017. Anjan poikien 

toivomuksen - ”toivotamme kaikki äidin ystävät lämpimästi tervetulleiksi toivottamaan hänelle hyvää 

matkaa” – mukaisesti kerholaisia osallistui Anjan siunaustilaisuuteen Pyhän Pietarin Siunauskappelissa 

29.4.2017. 

Kokoontumiset ja työtilat 

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

kevätkaudella viisi: 28.1., 18.2., 18.3., 8.4., 20.5. Syyskaudella kokoontumisia oli viisi: 2. 9., 23.9., 28.10., 

11.11., 9.12.  

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. 

  

Kuva Mosaiikki-ikonikerho Petroksen kokoelmista 
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Jäsenyys 

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

Toiminnasta tiedottaminen 

Mosaiikki-ikonikerho Petroksen sivujen osoite on  

http://mosaiikki-ikonikerhopetros.yhdistysavain.fi Sivuilla on tietoja kerhosta, menossa olevan lukukauden 

kokoontumispäivät ja tiedot kursseista sekä kuvia mosaiikki-ikoneista. Mosaiikki-ikonikerho Petros on myös 

facebookissa  

https://fi-fi.facebook.com/mosaiikkiIkonikerhoPetros. Kurssitiedot ovat myös Kuopion ortodoksisen 

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

internet-sivuilla. 

Kurssit 

Mosaiikki-ikonikerho Petros järjesti yhdessä Agricola-opintokeskuksen kanssa Mosaiikki-ikonikurssin 

Siilinjärvellä. Kurssi oli 13. - 19.6.2017. Osallistujia oli kesäkurssilla 9 ja 4 osallistui joinakin päivinä. Kurssin 

käytännön järjestelyt hoiti Tuulikki Likitalo. Opettajana oli mosaiikkitaiteilija Juri Jarin Moskovasta. Kurssi 

pidettiin Siilinjärven seurakuntatalolla ja kerhon tiloissa.  

 

Kuvat: Tuulikki Likitalo 
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Näyttelyt, tapahtumat ja vierailut 

Kerho osallistui Kuopion ortodoksisen seurakunnan Sovintosunnuntain tapahtumiin 26.2.2017 keittämällä 

suuren kattilallisen Ikonimaalareiden keittoa myytäväksi ravintola Solinassa hyväntekeväisyyslahjoituksia 

varten. 

Kerho osallistui myös seurakunnan pääsiäismyyjäisiin 8.4.2017. Myyntipöydällä oli tarjolla ikoneita, 

pääsiäismunia ja pääsiäiskoristeita sekä kerhon ja kerhon kesäkurssin esitteitä. 

Mosaiikkiteoksia on jatkuvasti esillä Tuulikki Likitalon työhuoneella Galleria Kivessä, Kuopion 

Maaherrankadulla. 

Kuluneena vuonna on valmisteltu Mosaiikki-ikonikerho Petroksen näyttelyä Kivestä kuvaksi, joka avataan 

Suomen ortodoksisessa kirkkomuseossa Riisassa 22.3.2018. Näyttelyä varten on suunniteltu julkaisu Kivestä 

kuvaksi ja valmistettu näyttelyteoksia ja teoksia myytäväksi Riisassa.  

Vuosikokous 

Vuosikokous pidettiin kerhon tiloissa lauantaina 18.2.2017. Puheenjohtaja oli Tuulikki Likitalo. 

 

2.3.9. Pyhän Nikolaoksen miehet  
 

Pyhän Nikolaoksen Miesten vuosikertomus 2017   10.1.2018 
  
Vuosi 2017 oli Pyhän Nikolaoksen miesten 9 toimintavuosi. Toimintaan osallistui vuoden aikana 17 miestä 

kukin omien mahdollisuuksien mukaan.  

 

Pyhän Nikolaoksen miehiä kohtasi suru-uutinen, kun toimintamme perustaja ja vetäjä Anssi Savolainen s. 

21.4.1970 siirtyi ajasta ikuisuuteen 47 vuoden vanhana 26.3.2017.  
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Anssi Savolaisen iäisyysmatkan siunaustilaisuuteen 8.4.2017 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa Oulussa 

osallistuivat Markus Saulamo, Terho Levä ja Seppo Tolonen. Anssin muistotilaisuus pidettiin Anssin vaimon 

Tanjan siskon kotona Kempeleellä.  

 

Anssi Savolainen toteutti elämässään pyhän isän Sofroni Saharovin ihanteita ja Anssin muistoksi hankittiin 

pyhän Sofronin seinämaalaus, jonka alareunassa on kirjoitus ”Anssi Savolaisen muistolle”. Pyhän 

Nikolaoksen miesten edustajat Eero Hyvärinen, Markus Saulamo ja Seppo Tolonen osallistuivat 16.10. 

panihidaan Assin muistolle Lammin Panagiassa Hannu Pöyhösen ja Heikki Alex Saulamon johdolla.  

 

Pyhän Nikolaoksen miesten kokoontumiset 

 

Pyhän Nikolaoksen miehet keskustelivat hengellisyyteen liittyvistä asioista ja auttoivat käytännössä 

seurakuntaa. Miesten toiminta on organisoitu vapaaehtoistyönä. 

Vuonna 2017 miehet kokoontuivat 14 kertaa ja alustivat jonkin hengellisen aiheen keskustelujen pohjaksi: 

 

24.01. ”Skeemamunkki arkkimandriitta Jeremian elämä” Athosvuoren Pyhän Panteleimonin 

 luostarista alustus Seppo Tolonen  

14.02. ”Järki ja uskonto” alustus Lauri Räsänen 

28.02. ”Ortodoksinen avioliitto ortodoksinen/luterilainen” alustus Seppo Tolonen 

14.03. ”Ortodoksisuus Bysantin ajoista tähän päivään” alustus Otto Laurikainen  

04.04. Panihida Anssi Savolaisen sielun iäisyysmatkalle Katedraalissa kirkkoherra Isä Timon ja 14 

 Pyhän Nikolaoksen miehen saattelemana.  

25.04. ”Arkielämän Pyhät” alustus Terho Levä  

16.05. ”Keski-Kreikan Pyhiinvaellus” Pyhiinvaelluksen kuvien esittely Seppo Tolonen 

30.08. Pyhän Nikolaoksen seitsemän miehistä osallistui Kuopion ortodoksisen seurakunnan 

 toimikuntien kokoukseen 30.8. seurakuntasalissa. Tilaisuudessa suunniteltiin Suomen 100-

 vuotisjuhlavuoden toimintaa. 

12.09. Syyskauden aloituskokouksessa suunniteltiin toimintaa ja Lauri Räsänen alusti ”Mistä 

 suomalaiset tulevat” Helsingin yliopiston Päivi Onkamon videoesityksen.  

03.10.  Suoritimme kirjaston kirjojen järjestelyä. Sovimme, että osallistumme Katedraalin diasarjan 

 tekoon, joka esitetään lyhyenä versiona Nikolaos-juhlassa keskiviikkona 16.2.  

09.10 Miehet auttoivat Leevi Niemelää hänen sukulaisen hautakiven oikaisussa. 

18.10. Pyhän Nikolaoksen miehet osallistuivat isä Arto Leskisen katekumeenikurssin luentoon 

 ”Ikonit Ortodoksisessa kirkossa” 

01.11. Pyhän Nikolaoksen miehet osallistuivat isä Arto Leskisen katekumeenikurssin luentoon 

 ”Raamattu ja traditio”.  

15.11.  Malcolm Hicks kertoi kristinuskon tulosta Brittein saarelle otsikolla ”Oliko kuningas Arthur 

 ortodoksi?”. 

29.11. Pyhän Nikolaoksen miehet osallistuivat isä Arto Leskisen katekumeenikurssin luentoon 

 ”Pyhät Ihmiset ja pyhyys”. 
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Kirkkokahvit 

 

 Pyhän Nikolaoksen miehet järjestivät kirkkokahvit 15.1., 19.2., 19.3., 23.4. ja 29.10. 

Anssi Savolainen kävi tervehtimässä 19.3. miehiä kirkkokahvien järjestelyjen yhteydessä hyvin sairaana. 

Tapaaminen oli Anssin jäähyväisten jättö Pyhän Nikolaoksen miehille. 

 

Vierailut 

 

28.5. Joensuun ortodoksisen kirkon Pyhän Miikkulan Musikat vierailivat liturgiassa Kuopion katedraalissa ja 

osallistuivat kirkkokahviin isä Kalevi Kokkosen johdolla Veikko Ohvanaisen ja Toivo Kontkasen kanssa. 

24.9. Pyhän Nikolaoksen miesten edustajat Leevi Niemelä ja Erkki Pellikka osallistuivat Miikkulan 

Musikoiden 40-vuotisjuhlaan, liturgiaan klo 10:00 alkaen Pyhän Nikolaoksen kirkossa Joensuussa ja 

kirkkokahville klo 12.00 alkaen Joensuun piispan Arsenin johdolla. 

 

Talkoot ja juhlatapahtumat 

 

16.04. Pyhä Nikolaoksen miehet järjestelivät pääsiäisyön juhlasalin juhlakuntoon ja osallistuivat juhlaan. 

27.06. Miehet leikkasivat pensasaidan ja haravoivat nurmikot seitsemän talkoolaisen voimin. 

05.07. Miehet osallistuivat kirkon juhlasalin kalusteiden siirtoon. 

16-17.10. Pyhän Nikolaoksen miehet osallistuivat Lammin Panagiassa koivikon raivaustalkoisiin. 

19.10. Miehet osallistuivat katedraalin kirkon pihan haravoinnin syystalkoisiin. 

02.11. ja 17.11. Katedraalin diaprojektia suunniteltiin isä Timon, isä Harrin ja Juha Sissosen kanssa. 

05.12. Haettiin Nikolaos-juhlaan alttarin kukka-asetelmat kukkaryhmän kanssa. 

06.12. Miehet osallistuivat Nikolaos-juhlaan ja tarjosivat juhlakahvit karjalaispaidoissa ja vieraat otti vastaan 

Leevi Niemelä karjalaispuvussa. Eero Hyvärinen esitteli yhteistyössä tehdyn Suomen 100-vuotis 

juhlavuoden lyhennetyn katedraalin diasarjan. 

3.10-29.11 välisenä aikana Pyhän Nikolaoksen miehistä Eero Hyvärinen piti kokoontumisien aikana 

seurakunnan kirjastoa avoinna. 

16.12. Pyhän Nikolaoksen miehet osallistuivat joulumyyjäisiin. Myyjäisissä myytiin Lammin Panagian OutLet 

myymälän Dorakin lahjaesineitä ja Filokalian ja Lintulan luostarin kirjoja.  

 

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.  

 

2.3.10 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. 
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2.3.11. Ompeluseura  
 

Ompeluseura on saanut alkunsa ja muotoutunut Solina-iltojen keskusteluissa edellisen toimintakauden 

2012-2015 aikana. Vuonna 2017 ompeluseura kokoontui seurakuntatalon yläsalissa 10 kertaa: 24.1., 21.2., 

14.3., 18.4., 23.5., 19.9., 10.10., 31.10., 21.11. ja 12.12. klo 16-20. Yhteyshenkilöitä ovat Maire Levä, Kaisa 

Ollikainen ja Pirkko Tenkama. Ompeluseuralaisia on kymmenkunta ja joukkoomme on liittynyt vuoden 

kuluessa uusia seurakuntalaisia ja ortodoksikirkon ystäviä.  

Ompeluseuralla on Solinan tavoite ja toiminta-ajatus. Toteutuksessa vaalitaan ortodoksisen kirkon 

kulttuuristrategian mukaisia arvoja: Kirkon aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä kunnioitetaan 

pyhyyden ja kirkon perustehtävän välittäjänä ja palvelijana. Kulttuuriperintö ymmärretään identiteettiä 

rakentavana voimavarana. Seuralla on kaksi johtoajatusta: ilon ylläpito ja myötämieli omia ja muitten 

aikeita, yritelmiä ja tekemisiä kohtaan. 

Ompeluseurassa tehdään ensisijaisesti omia käsitöitä ja opitaan uusia tekniikoita toisiltamme tai ollaan 

vaan seurassa. Tutustumme esiäitien, äitien, ystäviemme ja itsemme tekemiin käsitöihin ja työvälineisiin 

sekä käsitöitä koskeviin kertomuksiin, ohjeisiin ja julkaisuihin. Juttelemme ja vaihdamme kuulumisia sekä 

nautimme iltateestä ja talkooleivonnaisista. Alku- ja loppulaulun lisäksi olemme lisänneet yhteislaulujen 

laulamista ja kaivaneet esiin mm. kansakoulujen laulukirjat ja karjalaiset kansanlaulut ja ruvenneet 

kokoamaan sanoja ja säveliä yhteislaulujamme varten. 

Olemme työskennellessämme paneutuneet tekniikoiden ja tuotteiden kulttuurihistoriaan ja tarkastelleet 

niitä ortodoksisen kirkon kulttuurihistoriallisen perinteen ja sukujemme perinteen valossa. Keskeisessä 

asemassa ovat olleet kirkon ja kodin tekstiilit sekä sukujemme historia ja nostalgia. Olemme suunnitelleet ja 

ommelleet käspaikkoja ja muita kirjontatöitä, neulakintaita, haarukkapitsituotteita, käsin ommeltuja liinoja, 

neuloneet ja virkanneet, valmistaneet lahjoja sekä myyjäistöitä pääsiäis- ja joulumyyjäisiin, osallistuneet 

myyjäisiin, korjanneet Siilinjärven seurakuntasalin pöytäliinoja jne. 

 

2.3.12. Kukkaisryhmä  
 

Kukkaisryhmän toiminta vuonna 2017 (Marja Mäkirinta) 

Kukkaisryhmän tavoitteena on ollut antaa mahdollisuuksia seurakuntalaisille vapaaehtoistyöhön ja 

osallisuuteen seurakuntamme elämässä. Tavoitteenamme on lisäksi ollut yhteisöllisyyden ja diakonian 

tukeminen siten, että puutarhassa vierailleet ihmiset ovat saanet kokea virkistystä kauniista ympäristöstä ja 

voineet keskustella katedraalin pihalla sen hoitamisesta, kirkon historiasta tai vain saaneet pysähtyä 

hetkeksi kiireisen työpäivän aikana esim. eväslounaalle uusilla puutarhapenkeillä. Tuemme myös kirkollisia 

juhlia pyrkimällä kaunistamaan katedraalin kukilla juhla-aiheen mukaisesti. Patriarkka Bartolomeos on 

sanonut: Jokainen meistä tuntee kasvien parantavan ja ravitsevan voiman ja osaa arvostaa niiden 

monimuotoisuutta sekä niiden luovia ja kosmeettisia käyttötarkoituksia. 
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Katedraalin pihanhoitoon on säännöllisesti osallistunut kolmesta neljään henkilöä ja katedraalin 

kaunistamisen ryhmään kuuluu nykyisin kahdeksan henkilöä. Olemme iloksemme saaneet uusia ahkeria 

käsiä toimintaamme ja heidän mukanaan olemme saaneet myös uutta osaamista ja uutta taitoa 

seurakunnan käyttöön. Ryhmä pyritään pitämään avoimena kaikille kiinnostuneille ja uudet jäsenet ovat 

lämpimästi tervetulleita.  

Olemme järjestäneet vuoden 2017 aikana kolmet kirkkokahvit (7.5., 9.7 ja 5.11), joiden yhteydessä 

kerroimme toiminnastamme ja keräsimme rahaa hankintoja varten. Kukkaisryhmän jäsenet ovat 

osallistuneet seurakunnan virpovitsatalkoisiin ja auttaneet myös muita toimintaryhmiä erilaisissa 

tilaisuuksissa. Toukokuun kirkkokahvien yhteydessä järjestettiin "Kukkatempaus", jossa oli ohjelmaa 

kaikenikäisille ja myös ruukkukirppis. Joulukuun 16. päivänä pidettyihin seurakunnan toimintaryhmien 

yhteisiin myyjäisiin osallistuimme myymällä joululeivonnaisia. Laadimme myös ohjekirjasen Katedraalin 

kaunistajan opas, jonka tavoitteena on rohkaista kaikkia kiinnostuneita tulemaan mukaan kauniin 

kirkkomme kaunistamiseen. Opas on julkaistu Kuopion ortodoksisen seurakunnan julkaisusarjassa Solina: 

elävän lähteen kutsu 2/2017. 

Nikolaoksen miehet ovat edelleen lahjoittaneet kahvirahoja puutarhan hoitoon ja erilaisiin hankintoihin ja 

Kuopion Tiistaiseura on lahjoittanut rahaa kesäkukkien hankintaan. Eija Ipatin runokirja ”Tukassa tuulen 

kiharat” valmistui ja hän lahjoittaa sen myyntitulot katedraalin kaunistamiseen. Keväällä ja syksyllä 

järjestimme yhdessä vahtimestarin ja Nikolaoksen miesten kanssa pihatalkoot. Kiitämme kaikkia työtämme 

tukeneita ja toivotamme uudet ahkerat kädet lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme. 

 

2.3.13. Kerahmo  
 

Syvänniemen tsasounassa kokoontuva ja isä Harri Peiposen vetämä keskustelukerho Kerahmo käsittelee 

tapaamisissa ajankohtaisia kirkon asioita sekä kirkon historiaa. 

 

2.3.14 Solina ja Solina-hanke  
 

SOLINA-nimi on otettu käyttöön toimintakaudella 2012-2015 kuvaamaan seurakuntalaisten monimuotoista 

vapaaehtoistoimintaa, sen käytännöllistä ja hengellistä sisältöä. Iloa, liikettä ja kirkkautta kuvaava nimi on 

kokonaisuudessaan Kuopion ortodoksisen seurakunnan vuonna 1988 perustetun lehden nimi: Solina: 

elävän lähteen kutsu. Huhtikuussa 2017 vapaaehtoistoiminnan nimi virallistui Kirkon keskusrahaston 

rahoittamana kehityshankkeena: SOLINA – seurakuntalaisten monimuotoinen vapaaehtoistoiminta -

hanke ja käyttökielessä SOLINA-hanke. Kehityshankkeessa Solina-nimeä käytetään sekä toiminnan että 

julkaisujen nimenä.  

 

Solina-hanke 2017-2020 

Uuden kauden alussa vuonna 2016 järjestettiin seurakuntalaisille, luottamushenkilöille ja työntekijöille 

keskustelutilaisuuksia ja kysyttiin: ”Miten kehittää nykyisiä toimintamuotoja ja keksiä uusia tapoja toimia 
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koko seurakunnan alueella?” Keskustelutilaisuuksissa esitetyistä ideoista, kehittämistarpeista ja 

ehdotuksista laadittiin kooste, jonka pohjalta kirkkoherra Timo Honkaselkä ja seurakunnanvaltuuston 

puheenjohtajat Martti Kähkönen, Heikki Suomala ja Pirkko Tenkama laativat toivottuja kehittämiskohteita 

varten toimintaohjelman ja huhtikuussa 2017 kirkollishallitukselle hakemuksen kehittämisavustuksen 

saamista varten. 

Kirkon keskusrahasto myönsi 4.5.2017 seurakuntalaisten monimuotoista vapaaehtoistoimintaa, Solina-

hanketta, varten kehityshankeavustusta 27 500 € vuosiksi 2017-2019 seurakunnan tavoite- ja 

toimintasuunnitelmassa 2016-2020 olevien tärkeimpien seurakuntaelämää tukevien kehittämiskohteiden 

toteuttamista varten.  

 

Solina-hankkeen tavoite vuosiksi 2017-2020  

Kirkkovuosi tapahtumineen on koko seurakunnan toiminnan taustalla ja linjaa sitä.  

Solina-hankkeen tavoitteena on yhteisöllisten osallistumismahdollisuuksien luominen kirkkovuoden 

tapahtumien suunnittelemisessa ja toteuttamisessa sekä ortodoksisen elämäntavan yhdessä kokeminen. 

Kehittämisen ja uusien toimintatapojen kokeilemisen kohteina ovat seurakunnan toimintaohjelmaan 

kirjatut neljä kohdetta: kirkkovuosi, opetus, tiedotus sekä vapaaehtoistoiminta ja diakonia. 

 

Erityinen kehittämistyön toteuttamisen tavoite on saavuttaa hankkeen tavoitteet projektityön periaattein, 

joustavasti, monimuotoisilla pienhankkeilla, joita toteuttavat vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja 

ortodoksisuudesta kiinnostuneet henkilöt tai yhteistyötahot: kaikenkieliset, -ikäiset, -taitoiset ja -

kulttuuriset henkilöt yhteistoimin – rakkauden ja luovuuden hengessä.  

 

Solina-hankkeen organisaatio ja ylläpitäjien tehtävät  

Johtoryhmään kuuluvat kirkkoherra Timo Honkaselkä ja seurakunnanvaltuuston kolme puheenjohtajaa: 

Martti Kähkönen (itäinen alue), Heikki Suomala (läntinen alue) ja Pirkko Tenkama (keskinen alue) 

Solina-ryhmä on vapaaehtoistoiminnan ideoita ja toteutuksia organisoiva, ohjaava ja neuvova sekä 

hallinnollisia tehtäviä hoitava 10-henkinen ryhmä, jonka jäsenet on nimetty Solina-hankkeen ajaksi.  

Ryhmänsisäistä kokoonpanoa voidaan toimintaa varten muuttaa joustavasti erilaisiksi pienryhmiksi Solina-

hankkeen etenemisen, tilanteiden ja tarpeen mukaan. Solina-ryhmään kuuluu työssä käyviä, opiskelevia ja 

eläkkeellä olevia seurakuntalaisia: Konsta Hyvönen, Zanna Hyvönen, Riitta Kaverinen, Raija Luostarinen, 

Anu Mantsinen, Marja Mäkirinta, Leena Rapp, Katri Savolainen, Maire Tajakka ja johtoryhmän edustajana 

Pirkko Tenkama. 

Hankkeen alussa johtoryhmä perehtyi sekä luterilaisen että ortodoksisen kirkon nykyiseen 

vapaaehtoistoiminnan luonteeseen ja lainsäädäntöön sekä projektityöskentelyn periaatteisiin ja 

taloudenpitoon yhteistyössä seurakunnan toiminta- ja talousarviotoimikunnan, kirjanpidon ammattilaisten, 

seurakunnansihteeri Juha Sissosen ja verottajan kanssa. Solina-hankkeelle suunniteltiin ja luotiin 

vapaaehtoistoiminnan kulupaikka seurakunnan kirjanpitoon tulojen ja menojen hallintaa varten sekä 

tulojen ja menojen kirjaamisen periaatteet.  
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Solina-ryhmä on koonnut seurakuntalaisten ideoita ja ehdotuksia Solina-hankkeen pienhankkeiksi. Ryhmä 

kokoontui johtoryhmän pyynnöstä 9.10.17 kuvaamaan hanke-ehdotuksia hyväksyttäväksi. Johtoryhmä 

hyväksyi 14 pienhanke-ehdotusta jatkosuunnittelua varten. Päätökset toteuttamisesta tehdään 

pienryhmien toteutussuunnitelmien perusteella. 

Solina-ryhmä on kokoontunut syyskaudella kokonaisuudessaan muutaman kerran ja pienempinä ryhminä 

talkootöiden, järjestettyjen tapahtumien, retkien tai kirkkokahvien ja seurakunnan kirkkovuoden 

tapahtumien yhteydessä. Dokumentoitavien asioiden hoitaminen on pääasiassa tapahtunut sähköpostitse 

ja puhelimitse.  Johtoryhmä on kokoontunut syyskaudella 5 kertaa ja pitänyt lisäksi yhteyttä sähköpostitse 

ja puhelimitse. Solina-hanke esiteltiin työntekijäpalaverissa 26.10.2017 ja Solina-hankkeeseen liittyvät 

asiakirjojen kopiot jaettiin henkilökunnalle. 

 

Solinan pienryhmätoiminta  

Saatuamme päätöksen kirkollishallituksen kehityshankeavustuksesta toukokuussa 2017 Solinan oli nopeinta 

ja luonnollisinta ruveta keväällä toteuttamaan seurakuntalaisten toiveita kyyditysten järjestämisestä 

seurakunnan tapahtumiin. Johtoryhmä päätti järjestää Solina-hankkeessa vuosittain bussikuljetukset 

Kuopiosta neljään temppelijuhlaan eri puolille seurakuntaa. Linja-auton kuljettajana oli Lari Kuuppo 

Solinasta ja matkan varrelta otettiin mukaan temppelijuhliin tulijat. Solinalaiset auttoivat tarpeen mukaan 

paikallisia temppelijuhlien järjestäjiä – kirkonisäntiä, paikallisia seurakunnan luottamushenkilöitä ja muuta 

aktiivisten seurakuntalaisten joukkoa – osallistumalla tarjoiluihin, tiedottamiseen tai muihin käytännön 

järjestelyihin. Vuonna 2017 osallistuttiin 12.6. Keiteleen, 24.6. Nilsiän, 23.7. Pielaveden ja 6.12.2017 

Kuopion praasniekkoihin. Praasniekoista on kertynyt kuvia, tekstejä, lehtileikkeitä ym. aineistoja 

seurakunnassa arkistoitavaksi ja Solina-julkaisussa julkaistavaksi.  

Syyskauden 2017 alkua leimasi vapaaehtoistoiminnan aseman, taustojen, puitteiden, tavoitteiden ja 

toimintatapojen pohtiminen ja määritteleminen ja jo vauhdissa olevan toiminnan ylläpitäminen ja 

kehittäminen.  

Vapaaehtoistoiminnan opetus- ja työtilan suunnittelemista ja toteuttamista varten perustettiin kaksi 

työryhmää: tietotekniikka- ja kalustusryhmä. Monien seurakuntasalin käyttäjäryhmien ja 

käyttötarkoitusten sekä julkisen tilan kalustamista koskevien määräysten huomioon ottaminen 

suunnittelussa, toteutuksessa ja tulevassa käytössä vei aikaa ja haastoi suunnitteluryhmiä, seurakuntalaisia 

ja henkilökuntaa monivaiheiseen ongelmanratkaisuun tilan kokonaisuudesta ja yksityiskohdista sekä 

kustannuksista.  

Sisustussuunnittelija (amk) Anu Mantsinen Solina-ryhmästä teki kalustusryhmän ideoiden ja ehdotusten 

pohjalta sisustussuunnitelmia ja kustannusarvioita sekä toteuttamisen tärkeysjärjestyksen. 

Tietotekniikkaryhmä, jossa mukana oli Solina-ryhmän ATK-taitaja ja opiskelijaedustaja Konsta Hyvönen, teki 

johtoryhmälle esityksen ATK- ja AV-välineiden hankinnoista ja niiden kustannuksista. Suunnitelmat ja 

toteutukset saatiin hyväksyttyä syyskaudella, mutta toimintatilan sisustaminen nopeasti ja häiriöttä jäi 

vuoden 2018 puolelle. Ryhmissä on ollut mukana myös seurakunnansihteeri Juha Sissonen ja isä Timo 

Honkaselkä. 

Yksi tärkeimmistä seurakunnan kehittämiskohteista on kirkon opetuksen kehittäminen ja vahvistaminen 

sekä hengellisen kasvun tukeminen. Johtoryhmä ja solinalaiset ovat osallistuneet kirkon opetukseen 
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ideoijina, järjestäjinä, tukijoina tai opetettavina – 2016 Ortodoksiakerhoon, joka jatkui 2017 Välähdyksiä 

ortodoksisuuteen -luentosarjana ja 2017 Ortodoksisuus tutuksi -katekumeenikurssina. Heti 

katekumeenikurssin jatkoksi on Solinan pienhankkeena suunniteltu ja 2018 toteutettu Liturgiakurssi, jota 

isä Johannes Hätinen ohjaa. Kirkon opetus on siis ollut jatkuvaa koko toimintakauden ajan. 

Johtoryhmä ja Solina-ryhmä ovat lisäksi olleet mukana kirkon opetuksessa tallentamassa opetukseen 

liittyvää oppimateriaalia. Oppimateriaalin hankkiminen, tuottaminen ja julkaiseminen (esim. 

luentoaineistot, opetuspuheet, artikkelit ja esitelmät) on aloitettu ja julkaisutyöryhmät ovat jo tuottaneet 

ensimmäiset Solina-julkaisut. 

Solina-leipurit -pienryhmä on toiminut Solinan alusta alkaen. Leipurit pitävät jatkuvasti pakasteessaan 

tarjolla gluteenittomia leivonnaisia sekä itse järjestämiään tilaisuuksia varten että myös muiden 

toimintapiirien, kerhojen ja henkilökunnan järjestämiä tilaisuuksia varten. Muita leivonnaisia tehdään 

tarpeen mukaan joko omiin tai tilauksesta muiden seurakuntalaisten järjestämiin kokouksiin ym. 

tilaisuuksiin. Solinan ompeluseura (Ks. toimintakertomus) ja Pyhä Solmu (Ks. toimintakertomus) ovat myös 

toimineet Solinan alusta alkaen ja itsenäistyneet sittemmin omiksi kerhoikseen. Kuopion seurakuntatalon ja 

Pyhän Nikolaoksen katedraalin pihaa ovat hoitaneet Nikolaoksen Miehet ja kukkapenkkejä Kukkaryhmä. 

Kukkaryhmän toiminta laajeni Solinan pienhankkeena Kukkaisryhmäksi, joka on ottanut huolehtiakseen 

katedraalin ja seurakuntatalon kukat. (Ks. Kukkaisryhmän toimintakertomus.) 

 

 

Solinan muuta toimintaa vuonna 2017 

3.2.2017 PSHV:n ja Filantropia ry:n järjestämä Karjalan hiippakunnan diakonian ja lähetyksen ilta Iisalmen 

seurakuntasalissa, aiheena kirkon tulevaisuuden linjaukset näillä toiminta-aloilla. Kuopiosta osallistuivat Isä 

Timo, isä Harri, Anna-Liisa Vainiomäki lähetyksen edustajana ja Pirkko Tenkama vapaaehtoistoiminta 

Solinan edustajana ja vapaaehtoistoiminnasta pyydetyn puheenvuoron pitäjänä. Tapahtumasta julkaistiin 

artikkeli Aamun Koitossa 3.4.2017.  

7.2. 2017 Toimintapiirien yhteinen pääsiäismyyjäiskokous. Solina ja Tiistaiseura organisoivat 

pääsiäismyyjäiset.   

21.2. 2017 Solinan leipomistalkoot  

24.2.2017 Seurakuntalaisten synnyinmaat -maailmankarttaa alettiin tehdä seurakuntasalin seinälle 

sovintosunnuntain Monikulttuurisen ravintola Solinan aikaan. Ravintolan toteutti 14 eri 

kansallisuusryhmää. Synnyinmaita merkitään karttaan sitä mukaa kuin uusia maita saadaan tietoon. 

26.2.2017 Sovintosunnuntain tapahtumat järjestettiin yhteistyössä Venäjänkielisen toimikunnan ja 

Nuortenpiirin kanssa. Kokopäiväisessä ohjelmassa oli: 

• Liturgiat ja kirkkokahvit (Kuopio, Syvänniemi ja Nilsiä). Solina järjesti Kuopion kirkkokahvit. 

• Onezhskie zori –kuoron konsertti Kuopion seurakuntatalolla 

• Koiravaljakkoajelutusta Kallavedellä 

• Ulkoleikkejä seurakuntatalon pihalla ja Brahen puistossa. 

• Monikulttuurinen ravintola Solina Kuopion seurakuntatalolla. Siihen osallistui 14 kansallisuutta.  

• Koko seurakunnan yhteinen sovintosunnuntain ehtoopalvelus katedraalissa 
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Sovintosunnuntain tapahtumassa pyrittiin Kirkon kulttuuristrategian mukaisesti arvostamaan erityisesti 

kirkollisen kulttuurin eri muotoja, monikulttuurisuutta ja monikielisyyttä.  

7.3.2017 Toimikuntien kokous pääsiäismyyjäisistä. 

Virpovitsatalkoot, Lasaruksen lauantain pääsiäismyyjäiset ja vigilia 

Solina organisoi ja toteutti tapahtumat yhteistyössä Venäjänkielisen toimikunnan, Tiistaiseuran, 

Kukkaisryhmän, Nikolaoksen miesten ja vahtimestari Eero Hyvärisen kanssa. 

• Seurakuntalaiset keräsivät talkoilla pajunoksia seurakuntasaliin seurakuntalaisten ja lapsi- ja 

nuorisotyön käyttöön. 

• Virpovitsoja tehtiin talkoilla 21.3.2017, 28.3.2017 ja 4.4.2017 kirkkoon seurakuntalaisille 

jaettavaksi, pääsiäismyyjäisiin Filantropian pääsiäiskeräystä varten ja tekijöille itselleen. 

• Solina hankki tarvittavat materiaalit ja työvälineet talkoisiin. Talkoissa neuvoimme toisiamme 

kukkien valmistamisessa ja keskustelimme virpomisperinteestä ja tutustuimme lähdekirjallisuuteen 

ja nautimme talkooleivonnaisista ja teestä.  

• Solina järjesti palmusunnuntain talkootöitä iäkkäiden tai liikuntarajoitteisten seurakuntalaisten 

koteihin (mm. myyjäistuotteiden tarvikkeiden, yhteisohjeiden ja valmiiden tuotteiden 

kuljettaminen ja seurustelu) tukeakseen heidän täyspainoista osallistumistaan yhteiseen hyvään. 

• Solina järjesti 8.4.2017 pääsiäismyyjäisten kahvituksen ja organisoi myyntipaikkoja 

maahanmuuttajille, koululaisille ym. hyväntekeväisyyttä harjoittaville henkilöille sekä otti 

myytäväksi lahjoitusleivonnaisia ym. tuotteita. Lisäksi Solina organisoi niiden ryhmien 

myyjäistuotteiden myynnin, jotka eivät itse päässeet osallistumaan myyjäisiin.  

• Solina organisoi virpovitsojen jakamisen seurakuntalaisille Lasaruksen lauantain vigiliassa. 

  

Iäkkäiden ja liikuntarajoitteisten kokonaistilanteen huomioon ottaminen kirkkovuoden tapahtumissa 

palvelee seurakunnan diakoniatyön suuntaamista myös niille seurakuntalaisille, jotka tarvitsevat 

monimuotoista auttamista ja kannustamista seurakunnallista osallisuutta tunteakseen.  

Arjessa vapaaehtoiset solinalaiset ovat olleet tukena vanhusten etujen valvonnassa, lääkärillä käynnissä, 

sosiaalitoimessa, reseptien uusinnassa, kotihoidon toteutumisen seurannassa sekä ostoksilla ja 

tapahtumissa. He ovat myös vieneet koteihin kirkkoleipää ja muita leivonnaisia. Solinalaiset ovat 

kirjoittaneet diakoniapiirin apuna seurakunnan joulu- ja pääsiäiskortteja yli 80-vuotiaille seurakuntalaisille. 

 7.4.2017 Johtoryhmä jätti kehittämisavustushakemuksen kirkollishallitukselle. 

10.5.-17.5.2017 Montenegron esittelyjä kirkkokahveilla ja seurakuntalaisten matka Montenegroon. 

Montenegrossa Solinan johtoryhmän jäsen, diakoni Heikki Suomala toimitti rukouspalveluksia matkalle 

lähtijöille, kiitosrukouspalveluksia ja retkillä yhteislauluja. 

31.5.2017 Seurakuntalaisten kevätjuhla: Kiitosakatistos ja vahtimestareiden vallanvaihto. Tilaisuudessa 

kirkko oli täynnä väkeä. Siksi seurakuntalaisten, kaikkien toimintapiirien ja kerhojen yhteinen kiitosakatistos 

päätettiin ruveta pitämään joka kevät kevätkauden lopettajaisiksi. Vuoden 2018 päivämäärästä sovittiin.  

3.9.2017 Solinan kirkkokahvit  

8.10.2017 Solinan kirkkokahvit ja mirhallavoidellun juhla seurakuntatalolla 
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9.10.2017 Solina-ryhmän kokous 

23.11.2017 Toimintapiirien joulumyyjäispalaveri ja myyjäisten organisointi yhdessä Tiistaiseuran kanssa 

16.12.2017 Joulumyyjäiset yhdessä seurakunnan toimintapiirien kanssa. Solinalla oli sama käytäntö kuin 

pääsiäismyyjäisissä. 

13.12.2017 järjestettiin Solinan yhteislaulutapahtuma: Ilosanoman nyt saamme! ja iltatee kaikille 

ortodoksisista joululauluista kiinnostuneille. Lauluja opettivat ja yhteislaulua ohjasivat kanttorit Anita Lintu-

Routavaara ja Sofia Laukkanen. Yhteislaulutapahtumia päätettiin järjestää lisää. 

 

Tiedottaminen  

Edellä luetellusta toiminnasta on tiedotettu seurakunnan nettisivuilla ja ilmoitustauluilla, jaettu esitteitä 

vapaaehtoisvoimin ja käytetty yksityisiä tiedonjakokanavia ja puskaradiota. Yleisötilaisuuksien ilmoituksia 

on julkaistu Aamun Koitossa, Savon Sanomissa ja paikallislehdissä. Tiedottaminen on ollut kokeilevaa ja 

edelleen vähäistä, hajanaista ja organisoimatonta. Toimintakauden lopussa tämän seurakunnan 

kehittämiskohteen parantamiseen, systematisoimiseen ja vakiinnuttamiseen on syytä keksiä tehokkaita 

keinoja.  

 

Julkaisutyöryhmä ja julkaisut 

Tallennettavan ja julkaistavan aineiston määrä on kasvanut runsaasti Solina-hankkeen aikana. 

Julkaisutyöryhmän tehtäviä ovat hoitaneet johtoryhmän lisäksi Tanja Savolainen, Helena Suomala, Ilona 

Lipatova-Pelgonen, Tuulikki Likitalo ja Marja Mäkirinta. Julkaisutyöryhmä on selvittänyt Solina-lehden 

julkaisemiseen liittyvät ehdot ja suunnitellut Solinan julkaisemisen seurakunnan julkaisusarjana: 

Solina: elävän lähteen kutsu. Kuopion ortodoksisen seurakunnan julkaisu numero/vuosi. 

Vuoden 2017 julkaisut: 

Likitalo, Tuulikki. Nilsiän Pyhän Johannes Edelläkävijän Kirkon ikonit. Solina: elävän lähteen 

kutsu. Kuopion ortodoksisen seurakunnan julkaisu 1/2017 

Katedraalin kaunistajan opas. Solina: elävän lähteen kutsu. Kuopion ortodoksisen 

seurakunnan julkaisu 2/2017. 

Tapahtumaesitteet 

 

Johtopäätöksiä 

Hankekokonaisuutta on tavoitteen mukaisesti pidetty väljänä ja joustavana, jotta uudet ehdotukset, 

seurakuntalaisten asiantuntijuus, taidot ja toimintatarmo huomattaisiin ja pääsisivät esille ja jotta ne 

voitaisiin ottaa huomioon toimintaa ja uusia pienryhmiä suunniteltaessa. Tämä tavoite on osoittautunut 
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hankkeen aikana tärkeäksi: monenlaista taitoa ja osaamista sekä toimintatarmoa on ilmennyt, 

organisointia, opastusta ja tiedottamista on syytä lisätä ja laajentaa.  

Yksittäiset ainutkertaiset tapahtumat ovat lisääntyneet koko ajan. Hanke-ehdotuksia kypsyy jatkuvasti 

kirkkokahveilla ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa ja tapahtumasuunnitelmia tarjotaan lisääntyvästi myös 

seurakunnan ulkopuolelta, esimerkiksi silloin kun ulkopuoliset tapahtumantarjoajat tarvitsevat 

yhteistyötahoa ja toimintapaikkaa. Sen sijaan pitkäkestoiset pienhankkeet, joihin tarvitaan hankkeeseen 

sitoutuva yhteyshenkilö, koordinaattori, paljon aikaa tms., lähtevät liikkeelle yksittäisiä tapahtumia 

hitaammin. Monet pienhankkeet tarvitsevat toteutuakseen kypsymis- tuumailu- tai totutteluaikaa ja 

rohkeutta kokeilla. 

Vuoden 2018 ja 2019 suurena haasteena on toiminnan ja tiedotuksen tehokkuuden lisääminen kaikkien 

pyhäkköjemme piirissä ja yhteistyön laajentaminen hiippakunnan alueella.  

Kriteerit, joilla hanketta arvioidaan 

Mitattavat kriteerit perustuvat toimintakauden 2016-2020 neljän kehittämiskohteen tavoitteiden 

toteutumiseen seurakunnan tavoite- ja toimintasuunnitelman mukaisesti – perustuen myös ortodoksisen 

kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmaan. Mitattavia kriteerejä ovat 

• toiminnan ja tapahtumien määrä ja sisältö 

• toiminnan laadun kehittyminen 

• osallistuneiden määrä ja 

• julkaisujen määrä. 

 

Solina-hankkeen peilaaminen kehittämisavustushakemuksen kriteereihin osoittaa, että hanke on edennyt 

hyvin. ”Sitä hyvää, mitä on jo ollut”, on pystytty vahvistamaan. Kustannusarviota on jouduttu sekä ajallisesti 

että sisällöllisesti muuntamaan julkisen tilan sisustuskriteerien takia ja siksi, että vapaaehtoistoiminnassa 

on paljon ammatillista osaamista, jota on voitu käyttää maksutta hankkeiden toteuttamisessa. 

Tapahtumien toteuttamiseen on osallistunut milloin 10 milloin 70 seurakuntalaista. Tapahtumiin on 

osallistunut enimmillään runsaat 300 henkeä. 

 

    Solinan johtoryhmä ja Solina-ryhmä 

 

2.4 Tiedotus 

 

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

Koitto -lehti. Se ilmestyi vuonna 2017 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.  
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2.5 Ekumeeniset suhteet  

 

Ekumeeniset tilaisuudet 

Kuopion ortodoksinen seurakunta on mukana Kuopion kristillisten seurakuntien yhteistyöelimen 

toiminnassa. Isä Harri Peiponen valittiin yhteistyöelimen hallituksen puheenjohtajaksi. Yhteistyöelimen 

tarkoituksena on järjestää tapahtumia ekumeenisella rukousviikolla tammikuussa sekä keskustella 

ajankohtaisista asioista. 

Kuopiossa järjestettiin ekumeenisella rukousviikolla ehtoopalvelus ja teeilta. Läntisellä alueella järjestettiin 

ekumeeniset illat 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.  

 

Mikä tämä on? Liturgisten 

esineiden arvuuttelua Kuopion 

kristillisellä koululla ekumeenisen 

rukousviikon tapahtumassa.  

Kuva: Harri Peiponen. 

 

 

 

 

 

Itäisen alueella toimitettiin ekumeeninen koululaisten siunaus Muuruveden ev.lut. kirkossa sekä Juankosken 

Karjalaisten juhla lokakuussa 2017 yhdessä ev.lut.seurakunnan kanssa. Nilsiässä järjestettiin 19.11.2017 

Valonjuhla, jossa mukana ortodoksinen srk., ev.lut. seurakunta ja helluntaiseurakunta. Rovasti Arto Leskinen 

piti juhlapuheen ortodoksisen kirkon joulun vietosta. 
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Ekumeenisia 

kylvönsiunaustilaisuuksia 

järjestettiin Vehmersalmella 

toukokuussa ja Maaningalla 

kesäkuussa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syvänniemellä järjestettiin toukokuussa perinteinen seminaari, jonka aiheena oli ”Itä ja länsi, ortodoksisuus 

ja reformaatio”. Aiheesta alusti Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen sekä dosentti Teuvo Laitila Itä-

Suomen yliopistosta, jonka esitelmä luettiin. Tilaisuus järjestetään vuosittain. 

                    

Syvänniemen seminaarissa pohditaan ajankohtaisia asioita idän ja lännen kirkon näkökulmasta. Kuopion 

hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen oli vieraana 2017. Kuva: Harri Peiponen. 

Pääsiäisvaellus Karttulasta Syvänniemelle toisena pääsiäispäivänä järjestettiin ensimmäistä kertaa 

yhteistyössä Kallaveden seurakunnan, Kuopion ortodoksisen seurakunnan, Syvänniemen kyläyhdistyksen ja 

Eevantalon kanssa.  Vaellus (16 km) alkoi jumalanpalveluksella Karttulan ev.lut. kirkossa, jonka jälkeen 



Vuosikertomus 2017 
 

48 
 

vaellettiin vanhaa reittiä pitkin Savikosken, ortodoksisen hautausmaan ja Sourun ruukin kautta tsasounalle, 

Syvänniemen luterilaiseen kirkkoon ja Eevantalolle. Osallistujia oli nelisenkymmentä. Vaellus saa jatkoa 

vuoden kuluttua. 

 

Pääsiäisvaeltajat ortodoksisella hautausmaalla Syvänniemellä.  

 

 

Vuosittain tammikuussa (18.-25.1.) vietettävän ekumeenisen rukousviikon Kuopion hallituksen 

valmistelemat tapahtumat hyväksytään perinteisesti marraskuussa pidettävässä Kuopion kristillisten 

seurakuntien yhteistyöelimen kokouksessa, joka tänä vuonna pidettiin ortodoksisessa kirkollishallituksessa. 
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Kokoukseen osallistuivat eri kirkkojen seurakuntien edustajien lisäksi myös arkkipiispa Leo ja piispa Jari 

Jolkkonen. Kuopion ortodoksisen seurakunnan edustajina yhteistyöelimessä ovat isä Harri Peiponen 

(hallituksen pj.) ja Mauri Liukkonen. 

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. Osallistuimme myös kylvöjen 

siunaamistapahtumaan Maaningalla ja Vehmersalmella. 

Syyskuussa olimme mukana Ylä-Savon yhteisessä veteraanien kirkkopyhässä Keiteleellä. Pt. Arseni 

Konevitsalaisen kirkossa toimitettiin liturgia ja olimme mukana päiväjuhlassa luterilaisessa kirkossa. 

Kuopiossa vakiintuneita ekumeenisia tapahtumia on ekumeenisen rukousviikon ehtoopalvelus ja yhteisen 

teeillan lisäksi hovioikeuden ekumeeninen jumalanpalvelus tammikuussa ja huhtikuussa kansallisen 

veteraanipäivän juhlassa ekumeeninen hartaus.  

Seurakunnan jäsen Katri Savolainen toimii Suomen ortodoksisen kirkon edustajana Suomen Ekumeenisen 

Neuvoston Yhteiskunnallisten asioiden jaostossa 4-vuotisella toimintakaudella vuosina 2016 – 2019. 

Kyseessä on Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto, jonka toimikausi on 3-vuotinen, 2017-2019. Jaosto on 

keskustelufoorumi ajankohtaisille yhteiskunnallisille asioille. Näkökulmana keskusteluun ovat laajapohjaiset 

yhteiskunnalliset kysymykset ja niiden peilaaminen kristilliseen etiikkaan. Jaosto valitsi keskeisiksi teemoiksi 

vihapuheen ja ympäristöongelmat. Jaosto kokoontuu Helsingissä n. kuusi kertaa vuodessa. 

 

2.6 Työntekijät ja heidän hyvinvointinsa 

 

Seurakunnalla oli kertomusvuonna kymmenen päätoimista työntekijää 

Rosa Hartikainen 

- lapsi ja nuorisotyöntekijän sijainen 1.8.-31.12.2017 

- lapsi- ja nuorisotyöstä vastaava 

- nuorisotyö ja leirit ja tapahtumat 

Arkkimandriitta Herman 

- itäisen ja keskisen alueen papin sijainen 1.1.-31.3.2017 

Rovasti Timo Honkaselkä 

- kirkkoherra 

- henkilöstö, hallinto ja talous 

Kanttori Eija Honkaselkä 

- läntisen alueen kanttori 

- ortodoksisten kanttorien liiton hallituksen jäsen 

 

Kanttori Sofia Laukkanen  

- itäisen ja läntisen alueen kanttori 
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- kirkolliskokousedustaja 

- työntekijöiden edustaja neuvostossa 

- työsuojeluvaltuutettu 

Pastori Harri Peiponen 

- läntisen alueen pappi 

- diakoniatyöstä vastaava pappi 

- Kuopion kristillisen seurakuntien yhteistyöelimen puheenjohtaja 

Seurakuntasihteeri Juha Sissonen 

- seurakuntasihteerin tehtävät, sihteerinä toimiminen kiinteistölautakunnan, neuvoston ja valtuuston 

kokouksissa 

- työsuojelu varavaltuutettu  

Kanttori Anita Lintu-Routavaara 

- keskisen alueen kanttori 

- työsuojelu varavaltuutettu 

Rovasti Arto Leskinen 

- itäisen ja keskisen alueen papin sijainen 1.4.-31.12.2017 

Lasten ja nuortenohjaaja Svetlana Laamanen 

- lasten ja nuortenohjaaja 

- lasten kerhot ja venäjänkielinen toiminta 

Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Päivi Kupiainen työvapaalla 1.8.-31.12.2017 

- Lapsi- ja nuorisotyöntekijä 

- lapsi- ja nuorisotyöstä vastaava 

- nuorisotyö ja leirit ja tapahtumat 

Vahtimestari Eero Hyvärinen 

- vahtimestari 

- eläköityi 1.6.2017 

 

Vahtimestari Heikki Peiponen 

- vahtimestari, Kuopion pappilantalo ja katedraali 

-  

Työterveys on järjestetty Terveystalo Oy:ssa.  

Työntekijöille on järjestetty ryhmätyönohjausta noin kerran kuukaudessa kesäaikaa lukuunottamatta. 

Työnohjaajana on toiminut Kuopion hiippakunnan hiippakuntasihteeri Juha Antikainen. 

Turvallisuuskoulutus henkilökunnalle järjestettiin tammikuussa. Täydennyskoulutukseen on tarjottu 

mahdollisuus harkinnan mukaan.  
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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.  

 

Seurakuntasihteeri tuottaa ja päivittää erilaisia tiedotteita seurakunnan www-sivuille, Facebookiin, 

ilmoitustauluille ja Savon Sanomiin.  

Taloushallinnon palvelut on hoidettu kirkon taloustoimistossa.  

 

 

2.8    Työntekijöiden kertomukset 
 

Työntekijöiden kertomukset sisältyvät seurakunnan eri alueiden toiminnan kertomuksiin. 
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3 Hallinto ja talous 
 

 

3.1 Talouden suunta 
 
 

 
Velkaa seurakunnalla oli Kuopion pappilantalon remontista 14 500 euroa. Henkilöstökulut olivat 548 200 
euroa. Kertomusvuoden alijäämä oli 21 200 euroa.  
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3.2  Kiinteistöt ja irtaimisto 

Kirkot: 

Kuopio, pyhän Nikolaoksen katedraali 

Siilinjärvi, pyhän Georgios Voittajan kirkko 

Pielavesi, apostolien Pietarin ja Paavalin sekä pappismarttyyri Blasioksen kirkko 

Juankoski, Jumalansynnyttäjän suojeluksen kirkko 

Keitele, pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen kirkko 

Maaninka, Karjalan Valistajien kirkko 

Nilsiä, pyhän Johannes Kastajan kirkko 

Tuusniemi, apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko 

 

Rukoushuoneet: 

Haatala, pyhän Ristin ylentämisen rukoushuone 

Luikonlahti, pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen rukoushuone 

Käärmelahti, Kristuksen kirkastumisen rukoushuone 

Muuruvesi, pyhän Nikolaoksen rukoushuone 

Toivala, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen rukoushuone 

Vehmersalmi, pyhän Herman Alaskalaisen ja pyhän Georgios Voittajan rukoushuone 

Syvänniemi, ylienkeli Mikaelin rukoushuone 

Seurakuntatalot: 

Kuopiossa pappilantalo, Siilinjärvellä seurakuntatalo, Pielavedellä ristintupa 

Asunnot: 

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

pappilantalon kiinteistössä kaksi ja Miinalan talo 

Metsätilat: 

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

metsätila.  

Hautausmaat: 

Siilinjärvi, Pielavesi, Keitele, Maaninka, Tuusniemi, Juankoski, Nilsiä ja Syvänniemi. 

Kertomusvuonna ei ollut merkittäviä investointeja. Vuonna 2018 on tarkoitus toteuttaa Kuopion 

pappilantalon ilmastoinnin modernisointi ja vuonna 2019 Maaningan kirkon esteetön sisäänkäynti.  

Kiinteistöt ja irtaimisto on ollut vakuutettuna if-vakuutusyhtiössä.  

 

3.3. Luottamuselimet 

 

Seurakunnanvaltuusto: 

puheenjohtaja   Kähkönen Martti Tuusniemi 

1. varapuheenjohtaja  Tenkama Pirkko Kuopio 

2. varapuheenjohtaja  Suomala Heikki Keitele 
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jäsenet  Himberg Titta   Kuopio 

   Huovinen Lea  Kuopio 

   Kalaitsidis Arja  Kuopio 

   Kaverinen Riitta-Liisa  Kuopio 

   Koslonen Kari  Kuopio 

   Luostarinen Raija Siilinjärvi 

   Martikainen Veijo Kuopio 

   Niemelä Jari  Kuopio 

   Palve Marjo  Kuopio 

   Pitkänen Risto  Kuopio 

   Savolainen Katri Kuopio 

   Tarnanen Hannu Kuopio 

   Honkaselkä Timo, kirkkoherra 

 

Seurakunnanvaltuusto kokoontui 4 kertaa 

Seurakunnanneuvosto 

puheenjohtaja  Honkaselkä Timo   

varapuheenjohtaja  Vilokkinen Pekka Kuopio 

jäsenet  Hirvonen Pertti Kuopio 

    Huovinen Esko Kuopio 

    Hyvönen Zanna Kuopio 

   Lujanen Anneli Kuopio 

   Perola Paavo  Kuopio 

   Remes Arja  Siilinjärvi 

   Sulku Mauri  Kuopio 

    

 

Seurakunnanneuvosto kokoontui 12 kertaa.  

 

Kiinteistölautakunta 

puheenjohtaja  Tarnanen Hannu Kuopio 

varapuheenjohtaja  Martikainen Veijo Nilsiä 

jäsenet  Ahtinen Irene  Kuopio 

    Hannonen Viljo Siilinjärvi 

   Palve Marjo  Kuopio  

   Hynninen Jari  Kuopio 

 

Kiinteistölautakunta kokoontui 6 kertaa. 

Tilintarkastajat 

Varsinaiset tilintarkastajat Kuopusjärvi Liisa, HT 

   Ylönen Arja, KHT 

Varatilintarkastajat  Hartikainen Heikki, KHT 

   Janhonen Kari, KHT, JHT 



Vuosikertomus 2017 
 

55 
 

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 

 

 

Seurakunnanvaltuuston ja -neuvoston pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan nettisivuilla ja seurakunnan 

ilmoitustaululla. Joensuun ortodoksinen seurakunta teki oikaisuvaatimuksen hautausmaarekisterin 

kehittämishankkeesta, jonka kirkollishallitus myönsi neljän seurakunnan hankkeeseen. Kirkollishallitus jätti 

valituksen tutkimatta.  
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Liitteet 

 

Liite 1: Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa v. 2017 toimitetut jumalanpalvelukset ja muut 

toimitukset 

 

   12 kärsimysevankeliumia  3 

   Aamupalvelus  15 

   Ajoneuvon pyhitys  1 

   Akatistos  48 

   Avioliittoon vihkiminen  12 

   Ehtoopalvelus  65 

   Hautauspalvelus  57 

   Hetkipalvelus  29 

   Jeesuksen rukouspalvelus  2 

   Kaste  27 

   Katumus  92 

   Katumuskanoni  15 

   Kirkkoon liittäminen  3 

   Kirkon esittely  25 

   Kodinpyhitys  9 

   Kotikaste  4 

   Litania  24 

   Liturgia  201 

   Paastoliturgia  27 

   Panihida  56 

   Pieni vedenpyhitys  1 

   Pääsiäisyöpalvelus  3 

   Ripitys  3 

   Rukoushetki  82 

   Sairaan ripittäminen  41 

   Sairaan voitelu  9 

   Suuri ehtoopalvelus  9 

   Suuri vedenpyhitys  3 

   Vedenpyhitys ja liturgia  17 

   Vigilia  93 

Yhteensä  976 
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Liite 2: Palvelukset pyhäköittäin 2017   

 

Tila  Varaus  Määrä 

   
Haatalan tsasouna     Akatistos  1 

      Ehtoopalvelus  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  1 

   Yhteensä  4 

   
Juankosken kirkko     12 kärsimysevankeliumia  1 

      Aamupalvelus  2 

      Akatistos  1 

      Ehtoopalvelus  1 

      Hautauspalvelus  3 

      Katumuskanoni  2 

      Litania  1 

      Liturgia  12 

      Paastoliturgia  1 

      Suuri ehtoopalvelus  1 

      Suuri vedenpyhitys  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  4 

   Yhteensä  31 

   
Katedraali     12 kärsimysevankeliumia  1 

      Aamupalvelus  7 

      Akatistos  14 

      Avioliittoon vihkiminen  6 

      Ehtoopalvelus  25 

      Hautauspalvelus  19 

      Kaste  19 

      Katumuskanoni  5 

      Kirkkoon liittäminen  1 

      Litania  4 

      Liturgia  72 

      Paastoliturgia  12 

      Panihida  32 

      Pääsiäisyöpalvelus  1 

      Rukoushetki  8 

      Sairaan ripittäminen  3 

      Sairaan voitelu  2 

      Suuri ehtoopalvelus  2 

      Suuri vedenpyhitys  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  58 
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   Yhteensä  293 

   
Keiteleen kirkko     12 kärsimysevankeliumia  1 

      Aamupalvelus  2 

      Akatistos  2 

      Hautauspalvelus  4 

      Katumuskanoni  1 

      Litania  2 

      Liturgia  9 

      Paastoliturgia  3 

      Panihida  3 

      Suuri ehtoopalvelus  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  1 

   Yhteensä  30 

   
Käärmelahden tsasouna     Akatistos  2 

      Liturgia  2 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  1 

   Yhteensä  6 

   
Luikonlahden tsasouna     Ehtoopalvelus  1 

      Liturgia  7 

      Paastoliturgia  2 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  1 

   Yhteensä  12 

   
Maaningan kirkko     Vigilia  2 

      Katumuskanoni  1 

      Litania  1 

      Liturgia  7 

      Paastoliturgia  2 

      Pääsiäisyöpalvelus  1 

      Suuri ehtoopalvelus  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

   Yhteensä  16 

   
Muuruveden tsasouna     Vigilia  2 

      Katumuskanoni  1 

      Liturgia  8 

      Paastoliturgia  1 

      Sairaan voitelu  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

   Yhteensä  14 
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Nilsiän kirkko     Aamupalvelus  2 

      Akatistos  1 

      Ehtoopalvelus  3 

      Hautauspalvelus  3 

      Hetkipalvelus  1 

      Jeesuksen rukouspalvelus  2 

      Katumuskanoni  1 

      Kirkkoon liittäminen  1 

      Liturgia  13 

      Paastoliturgia  1 

      Panihida  1 

      Pääsiäisyöpalvelus  1 

      Ristisaatto  1 

      Rukoushetki  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  5 

   Yhteensä  38 

   
Pielaveden kirkko     Akatistos  19 

      Avioliittoon vihkiminen  1 

      Ehtoopalvelus  24 

      Hautauspalvelus  7 

      Hetkipalvelus  28 

      Katumuskanoni  1 

      Liturgia  14 

      Paastoliturgia  1 

      Panihida  3 

      Rukoushetki  5 

      Suuri vedenpyhitys  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  3 

   Yhteensä  108 

   
Siilinjärven kirkko     Aamupalvelus  2 

      Akatistos  3 

      Ehtoopalvelus  6 

      Hautauspalvelus  9 

      Kaste  3 

      Katumuskanoni  1 

      Liturgia  16 

      Paastoliturgia  1 

      Panihida  3 

      Rukoushetki  1 

      Sairaan voitelu  1 

      Suuri ehtoopalvelus  1 

      Tiistaiseura  1 
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      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  6 

   Yhteensä  55 

   
Syvänniemen tsasouna     Avioliittoon vihkiminen  1 

      Hautauspalvelus  3 

      Kaste  1 

      Katumuskanoni  1 

      Liturgia  11 

      Paastoliturgia  1 

      Panihida  2 

      Rukoushetki  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  2 

   Yhteensä  24 

   
Toivalan tsasouna     Akatistos  4 

      Ehtoopalvelus  2 

      Rukoushetki  2 

      Suuri ehtoopalvelus  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  1 

   Yhteensä  11 

   
Tuusniemen kirkko     Vigilia  5 

      Katumuskanoni  1 

      Liturgia  12 

      Paastoliturgia  2 

      Rukoushetki  1 

      Suuri ehtoopalvelus  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

   Yhteensä  23 

   
Vehmersalmen tsasouna     Akatistos  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

   Yhteensä  2 
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Liite 3: Kuntatilasto 2017 
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