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1 Yleiskatsaus      
 
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.  

Maantieteellisesti Kuopion ortodoksinen seurakunta toimii kuuden kunnan alueella (Kuopio, Siilinjärvi, 
Pielavesi, Keitele, Kaavi ja Tuusniemi). Alueellisesti seurakunta on jaettu keskiseen, läntiseen ja itäiseen 
alueeseen. Pyhäkköjä seurakunnalla on 15, joista osa on kesäkäytössä.  

Väestökehitys 
Seurakunnan väkiluku väheni kertomuskaudella 63 hengellä ollen vuoden lopussa 3769 henkilöä. 
Seurakuntaan kastettiin 24 henkilöä ja kuolleita oli 55 (-31). Kirkkoon liittyi 40 henkilöä ja kirkosta erosi 49 
henkilöä (-9). Seurakuntaan muutti 121 henkilöä ja seurakunnasta muutti 141 henkilöä (-20).  

Henkilöstö  
Kokouksessa 14.6.2018 valtuusto valitsi itäisen alueen papiksi rovasti Arto Leskisen. Vuoden 2018 alussa 
Kuopion seurakunnassa aloitti venäjänkielinen pappi isä Pavel Pugovkin, joka toimii neljän seurakunnan: 
Iisalmen, Jyväskylän, Saimaan ja Kuopion seurakuntien alueella vuoroviikkoperiaatteella. Rahoitus toimeen 
on saatu kolmeksi vuodeksi vuosille 2018-2020. Seurakunnalla oli kertomuskaudella vakituisessa 
työsuhteessa 10 henkilöä (3 pappia, 3 kanttoria, 2 lapsi- ja nuorisotyöntekijää, vahtimestari ja 
seurakuntasihteeri). 

Talous sekä merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 
Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 372 446 euroa. Verotuloja kertyi noin 10 000 euroa arvioitua vähemmän. 
Talousarviossa tilinkauden tulos oli arvioitu 7 650 euroa alijäämäiseksi. Ylijäämä selittyy kertomusvuonna 
saadulla noin 400 000 euron testamenttilahjoituksella. Ilman saatua testamenttilahjoitusta tilikauden tulos 
olisi ollut alijäämäinen. Merkittäviä investointeja ei ollut vuoden 2018 aikana. Pappilatalon ilmastoinnin 
modernisointi toteutettiin suunnitellusti kertomusvuonna.  
 
Seurakunnan merkittävin sekä toimintaan että talouteen vaikuttava riski- ja epävarmuustekijä on väestön 
määrän ja rakenteen muutos. Seurakunnan väkimäärä laski kertomuskaudella lähes kaksi prosenttia. 
Seurakunnan tuloista suurin osa kertyy 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 20 henkilön 
muuttotappio.  

Tilikauden tunnusluvut 
Tilikauden tuloksen muodostuminen, toiminnan rahoitus ja tunnusluvut on esitetty yhteenvetona 
tilinpäätöksessä. 

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä  
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. Vuoden 2018 aikana selvitystä 
laajennettiin koskemaan kaikkia kolmea hiippakuntaa. Seurakunnat antoivat lausuntonsa vuoden 2017 
lopussa ja kirkollishallituksen asettama selvitysmies teki oman selvityksensä asiasta syksyllä 2018. Kuopion 
ja Karjalan hiippakuntaan esitetään kahta seurakuntaa, josta läntisen seurakunnan muodostaisivat Iisalmen,  
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Jyväskylän, Kuopion Rautalammin ja Saimaan seurakunnat. Seurakunta antoi asiasta lausuntonsa vuoden 
2019 alussa ja keväällä 2019 kirkollishallitus kokoontuu päättämään prosessin jatkosta.  

 

2 Seurakuntatyö 

2.1 Jumalanpalvelukset 

2.1.1 Ajan pyhittäminen ja liturgiat 

 

JUMALANPALVELUKSET     

Seurakunnassa pappina ovat toimineet kirkkoherra Timo Honkaselkä, sekä itäisen alueen sijaisena 1.1.-
31.7.2018 ja vakituisessa toimessa 1.8.2018 lähtien rovasti Arto Leskinen ja läntisen alueen pappi, pastori 
Harri Peiponen, määräaikaisena venäjänkielisenä pappina on toiminut isä Pavel Pugovkin. Sijaisena ja 
pyydettäessä papillisia toimituksia ovat toimittaneet isä Paul Hesse, isä Leo Tuutti, i Johannes Hätinen ja isä 
Olavi Matsi. 

Kanttoreina ovat toimineet Anita Lintu sekä itäisen alueen kanttori Sofia Laukkanen ja läntisen alueen 
kanttori Eija Honkaselkä. Lisäksi Sofia Laukkasen äitiysloman sijaisena 15.3.-31.12.2018 kanttori Markus 
Hänninen. Lisäksi kanttorin sijaisena vuonna 2018 ovat toimineet Viktor Jetsu, Mari Vainikainen, Olga 
Kroutskih, Elizaveta Pugovkina, Ekaterina Pugovkina 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 Maaningan Karjalan Valistajien kirkossa 3.11.2018. 
Palveluksen toimittivat isä Pavel Pugovkin yhdessä diakoni Juha Pössin kanssa. Kuoronjohtajana toimi 
kanttori Eija Honkaselkä.  

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 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.  

Seurakunnan alueella on myös pyhäkköjä jotka eivät ole seurakunnan omistuksessa. Näitä ovat keskustalon 

kirkko, Tahkon tsasouna ja arkkipiispan tsasouna.  Keskustalon kirkossa on toimitettu säännöllisesti 

keskiviikkoisin jumalanpalveluksia joita ovat olleet toimittamassa seurakunnan papisto ja kanttorit. 
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Kirkastusjuhlana ja uudenvuodenpäivänä Tahkon tsasounassa toimitettiin liturgiat. 

Arkkipiispan tsasounassa on toimitettu  palveluksia pyydettäessä. 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkukesän ensimmäinen palvelus, kiitosakatistos eli akatistos luomakunnalle, soi kauniissa metsäisessä 
Vehmersalmen pyhittäjä Herman Alaskalaiselle pyhitetyssä tsasounassa. Kuva: Harri Peiponen 
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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.  

 

2.1.3 Erityistä 

 
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.  

Papisto ja kanttorit vierailivat kouluilla ja hoitolaitoksissa. 

 
LÄNTINEN ALUE 2018       

Jumalanpalvelukset 

Läntisen alueen työntekijöinä työskentelivät pastori Harri Peiponen ja kanttori Eija Honkaselkä. Läntinen alue 
koostuu Siilinjärven, Pielaveden ja Keiteleen kunnista sekä entisistä Karttulan ja Maaningan ja Vehmersalmen 
kunnista, jotka ovat liittyneet Kuopion kaupunkiin. 

Kirkkoja on läntisellä alueella neljä (Siilinjärvi, Maaninka, Pielavesi, Keitele) ja rukoushuoneita viisi: 
Syvänniemi, Toivala, Vehmersalmi (vain kesäkäyttö), Maaningalla kaksi eli Haatala ja Käärmelahti, näissä 
palvelukset toimitetaan praasniekkojen lisäksi pääosin kesäkaudella. Talvella Vehmersalmen (muutamat) 
palvelukset toimitetaan joko kotona tai luterilaisella seurakuntakodilla. 

 

Naistenpäivän liturgia Käärmelahden tsasounassa metropoliitta Panteleimonin johdolla. Seiniä koristavat 11 
naispyhän ikonit. Kuva: Harri Peiponen 
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Jumalanpalveluksia (yleensä liturgia) toimitettiin kussakin pyhäkössä pääsääntöisesti kerran kuukaudessa 
(Haatalassa, Käärmelahdessa, Toivalassa ja Vehmersalmella vain kesäaikaan).  Suurina kirkollisina juhlina 
sekä temppelin juhlina toimitettiin vigilia, vedenpyhitys, liturgia ja litania. Suurten juhlien sekä suuren 
paaston palveluksia kierrätettiin eri pyhäköissä siten, että kirkkovuoden eri vaiheet tulivat esille jokaisessa 
pyhäkössä. Siilinjärvellä ja Pielavedellä toimitettiin ehtoopalvelus, panihida tai akatistos joka toinen viikko. 
Myös yksittäisiä palveluksia on toimitettu seurakuntalaisten pyynnöstä (liturgia, panihida, litania, 
kiitosrukoushetki). 

Pääsiäisyönpalvelus toimitettiin Siilinjärvellä. Pääsiäisyönpalvelukset toimitetaan vuoro- eli Pielavesi-
Maaninka-Siilinjärvi-Keitele -periaatteella. Koululaispalvelus pääasiassa Siilinjärven, ja Maaningan 
koululaisille toimitettiin kirkkaalla viikolla Siilinjärvellä. Pielavedellä toimitettiin maallikkopalveluksia 
säännöllisesti viikonloppuisin, joista vastasi Anna-Liisa Koslonen.  

Seurakunnalliset tilaisuudet 

Vuosi 2018 oli monien asioiden merkkivuosi. Vuonna 1948 perustettu Pielaveden tiistaiseura juhli 70-vuotista 
toimintaansa juhlanäyttelyllä kirjastossa. Tiistaiseuran juhla jatkui Pielaveden ortodoksien pääkirkon, pyhien 
Apostolien Piatarin ja Paavalin kirkon praasniekassa ja 60-vuotisjuhlassa kesäkuussa. Metropoliitta Arsenin 
toimittamien palvelusten jälkeen praasniekkaväki kokoontui juhlatilaisuuteen Ristintuvalle. Tilaisuutta 
kunnioitti läsnäolollaan myös arkkipiispa Leo. 

 
 
Puheenjohtaja Irene Rutonen esittelee Pielaveden tiistaiseuran näyttelyä kirjastossa. Kuva: Harri Peiponen.  
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Arkkipiispa Leo palkitsi Anna-Liisa Koslosen piispallisella siunauskirjalla kirkon praasniekassa.  
Kuva: Hovikuvaajaajj/Juuso Jonninen. 

 

Keiteleen tiistaiseuran (60 vuotta) ja Keiteleen Karjalaseuran (70-vuotta) yhteistä juhlaa vietettiin Keiteleellä 
lokakuussa.  

Maaningan Haatalassa sijaitsevan kunniallisen ja eläväksi tekevän ristin ylentämisen tsasounan praasniekan 
yhteydessä vietettiin temppelin 50-vuotisjuhlaa. 

 
Mantsinsaarelaiset rakensivat talkoilla pyhäkön Maaningan Haatalaan. Kuva: Harri Peiponen. 

Kuopion ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvan, Keiteleellä sijaitsevan Laatokan Konevitsan luostarin 
perustajalle pyhitetyn Arseni Konevitsalaisen kirkon praasniekkaa vietettiin kesäkuussa. Samalla juhlittiin 
Konevitsan luostarin 625-vuotista taivalta. Juhlallisuuksiin osallistuivat mm. Kuopion ja Karjalan hiippakunnan 
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tehtävien hoitaja, Joensuun piispa Arseni, Konevitsan luostarin hengellinen esimies ja Viipurin ja Priozerskin 
piispa Ignati, Kronstadtin piispa Nazari, joka toimi Konevitsan luostarin ensimmäisenä johtajana 1991-1999, 
Uuden-Valamon luostarin johtaja igumeni Sergei, Konevitsan luostarin nykyinen johtaja igumeni Aleksandr ja 
Viipurin hiippakunnan sihteeri, rovasti Dionisi Holodov.  

Hiekan tilalla sijaitsevan luostarin hautausmaalla toimitetun panihidan ja Hiekan tilalla toimitettun suuren 
ehtoopalveluksen lisäksi toimitettiin juhlan vedenpyhitys ja liturgia Arsenin kirkossa. Juhlallisuudet jatkuivat 
päiväjuhlalla Keiteleen luterilaisen seurakunnan tiloissa sekä pyhän Nikolaoksen katedraalissa Kuopiossa 
toimitetulla akatistoksella ja Konevitsa-illalla. 

 

Pyhittäjä Arseni Konevitsalainen praasniekan panihida luostarin hautausmaalla Hiekassa. Kuva: 
Hovikuvaajajj/Juuso Jonninen 

 

 
Praasniekan suuri ehtoopalvelus toimitettiin Hiekan tilalla. Kuva: Hovikuvaajajj/Juuso Jonninen 
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Piispallinen liturgia pt. Arseni Konevitsalaisen kirkossa. Kuva: Hovikuvaajajj/Juuso Jonninen. 

Siilinjärven ja Pielaveden tiistaiseura ovat saman ikäisiä. Siilijärvellä juhlittiin seuran 70-vuotista taivalta 
marraskuussa piispa Arsenin toimittamalla liturgialla Suurmarttyyri Georgios Voittajan kirkossa sekä 
päiväjuhlalla. 

Juhlan jälkeen tiistaiseuralaiset kokoontuivat ryhmäkuvaan esipaimenen ympärille. Eturivissä keskellä istuu 
Siilinjärven tiistaiseuran perustajajäsen Klaudia Parviainen. Oikealla seuran nykyinen puheenjohtaja Kirsti 
Miettinen ja vasemmalla pitkään puheenjohtajana toiminut Ester Väänänen. 

 
 

Kuva: Harri Peiponen. 
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Suuren paaston aikana vierailuja virpomisperinne-tietoiskuineen tehtiin kaikissa niissä alueen kouluissa, 
joissa oli ortodoksioppilaita. Myös päiväkodeissa käytiin vihmomassa virpovitsoja ja kertomassa 
kirkkovuoden tapahtumista.  

Suuren paaston, pääsiäisajan ja Kristuksen syntymäjuhlan aikana pidettiin konsertteja, joista tarkemmin 
läntisen alueen kanttorin osuudessa. 

Sairaanripityksiä sekä rukoushetkiä toimitettiin erityisesti suuren paaston sekä joulupaaston aikana 
säännöllisesti läntisen alueen terveyskeskuksissa ja palvelutaloissa. Isä Harri toimitti rukoushetkiä 
säännöllisesti keväällä ja syksyllä palvelutaloissa Kuopiossa.  

 

 

ITÄINEN ALUE    

Tapahtumia 

Virpovitsojen siunaukset suuren paaston aikana ennen palmusunnuntaita Muuruveden koululla ja  Kaavin 

koululla.  

 

 

Koululaisia Luikonlahden tsasounassa 27.4.2018 

 

Rovasti Arto Leskinen piti toimintavuoden aikana luentosarjan Ortodoksisuus tutuksi 

katekumeenipiiriläisille. Kirkkoonliittämiset toimitettiin Lasaruksen lauantaina Kuopiossa pyhän 

Nikolaoksen katedraalissa. 
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Rand Jarroch kertoo Syyrian ortodoksisesta kirkosta 
katekumeenipiirissä 24.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VENÄJÄNKIELINEN PAPPI PAVEL PUGOVKIN      

Olen aloittanut työni Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa vuosi sitten. Minun työhöni kuuluu 
venäjänkielinen toimi venäjänkielisten maahanmuuttajien kanssa, jotka asuvat Kuopion ja Karjalan 
hiippakunnan alueella,  toimi venäjänkielisenä pappina Kuopion, Iisalmen, Jyväskylän ja Saimaan 
seurakunnissa. Toimitan jumalanpalvelukset kirkko- slaavin ja suomen kielellä, eräissä tapauksissa myös 
karjalan kielellä; saarnat ja opetuspuheita suurin osin pidän kahdella kielellä- venäjäksi ja suomeksi. 
Tehtäviini kuuluvat myös sielunhoito, sakramenttien toimittaminen (kaste, katumukset jne), 
venäjänkielisten kerhojen järjestäminen (joissa opetan venäjänkielisille uskontoa), kesäaikana 
venäjänkielisten leirien pitäminen. 

Koska venäjänkielisten määrä seurakunnissa on vielä tosi pieni, oli päätetty myös toimittaa Kuopion ja 
Iisalmen seurakunnissa jumalalliset liturgiat täysin kirkko- slaavin kielellä ja se on antanut jo tuloksia- 
kirkkoon tuli uusia ihmisiä, ei paljon, toki, mutta, kuitenkin (Iisalmessa). 

Joka kuukausi olen toimittamassa jumalanpalvelukset Kuopion ja karjalan hiippakunnassa monissa eri 
paikkoissa.  

Kuukauden ensimmäinen viikko: Saimaa (Varkaus, Savonlinna, Mikkeli, Pieksämäki, Joroinen jne); 

kuukauden toinen viikko: Iisalmi (Iisalmi, Pyhäsalmi, Karvoskylä, Lapinlahti jne); 

kuukauden kolmas viikko: Jyväskylä (itse kaupunki, venäjänkielisten määrää ja aktiivisuus on tällä hetkellä 
koko hiippakunnan suurin); 

kuukauden neljäs viikko: Kuopio.  

Vuosi sitten olen ehdottanut seurakuntamme esimiehelle ja sain luvan järjestää Kuopion Nikolaoksen 
katedraalissa päivystykset, klo 10.00-13.00, joiden aikana, klo 12.00 toimitan rukoushetket ja panihidat 
slaaviksi ja suomeksi. Ihmiset tietävät, että pyhäkkö on auki ja saa käydä siellä sytyttämässä kynttilöitä, 
rukoilemassa rauhassa, keskustelemassa papin (minun) kanssa. 

Jatkan edelleenkin omaa työtäni venäjänkielisten ja myös suomen – ja karjalankielisten uskovaisten kanssa. 

20.3.2019     Pavel Pugovkin, rovasti 
       Kuopio. 
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2.1.4 Kirkkomusiikki  

 

Seurakunnassa toimii monenlaisia kuoroja. Vuonna 2018 Kuopiossa toimi kanttori Anita Lintu-Routavaaran 
johdolla Nikolaoskuoro ja Katedraalin laulajat. Kanttori Markus Hännisen johdolla toimi nuorisokuoro. 
Kanttori Eija Honkaselän johdolla toimi Siilinjärven ortodoksinen kuoro, Syvänniemellä Mihailan kuoro sekä 
Pielavedellä Angelos-kuoro, joka typistyi kolmiääniseksi lauluryhmäksi, jatkaen kuitenkin toimintaansa. 
Kuorolaiset osallistuvat jumalanpalveluksiin, hautauspalveluksiin, avioliittoon vihkimisiin ja muihin 
toimituksiin.  

Kertomuskaudella kuorot eivät tehneet matkoja. Uusien laulajien rekrytoimiseksi kanttorit järjestivät 
Ortodoksinen kirkkolaulu tutuksi -kurssin ja parhaimmillaan kokoontumisessa olikin paikalla toistakymmentä 
laulusta kiinnostunutta, suurin osa jo kuoroissa laulavia, mutta myös uusiakin kasvoja. Päävetovastuu oli 
Markus Hännisellä, mutta muut kanttorit olivat mukana auttamassa ns. tukilaulajina, aina kun muilta 
työtehtäviltä ehtivät.  

Uusia kuorolaisia pyritään edelleen saamaan 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 harjoituksineen ja jumalanpalveluksineen, sekä 
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.  

Kuopion Yö – tapahtumaviikonloppuun liittyen kanttorit järjestivät perjantaina 24.8. Ortodoksinen 
kirkkomusiikki – tapahtuman katedraalissa, jossa laulettiin kolme settiä ortodoksista kirkkomusiikkia 
tasatunnein. Tapahtuma sai paljon kiitosta ja kannattaa järjestää myös tulevina vuosina. Erilaisia 
yhteislauluiltoja -ja tapahtumia on tarkoitus pitää ja kehittää jatkossakin, koska niitä selvästi kaivataan. 
Läntisellä alueella on myös varsin paljon palvelutalovierailuja ja ekumeenisia tilaisuuksia, joihin kuorolaiset 
osallistuivat.  

Nikolaoskuoro konsertoi ja laulaa katedraalissa radioitavat jumalanpalvelukset. Kuoro esiintyy erilaisissa 
tilaisuuksissa ja ekumeenisissa tapahtumissa. Kuoro harjoittelee viikoittain ja harjoitusten yhteydessä 
opetetaan myös äänenmuodostusta. Kuorolaisella on mahdollisuus saada yksilöllistä äänenmuodostuksen 
opetusta. Nikolaoskuoron merkittävimmät esiintymiset ja toiminta vuonna 2018 olivat: 
Hyväntekeväisyyskonsertti 25.1. kaupungintalolla, karjalankielinen liturgia 11.3. Lapinlahdella, esiintyminen 
Salmi-Säätiön 70-v. ja Salmi-Seuran 60-v. juhlissa Kuopion Puijonsarvessa 27.10., Joulukonsertti 12.12. sekä 
liturgia ja esiintyminen Siilinjärven tiistaiseuran 70-v. juhlassa 18.11.  

Katedraalin laulajien tavoitteena on laulaa kaikki katedraalissa toimitettavat jumalanpalvelukset.  

Keväällä 13.5. äitienpäivänä pidettiin kirkkokahvien yhteydessä äitienpäiväkonsertti. Joulukuun 2.päviä 
pidettiin yhteistyössä Solinan kanssa yhteistyössä yhteisjoululaulutilaisuus. Samaisessa tilaisuudessa 
esitettiin myös yksinlauluja. Syksyllä 24.11. konsertoi mieskuoro Logos Latviasta ja sellisti Allar Kaasik Virosta. 
Konsertti oli osa Viron ja Latvian aikamme marttyyreille omistettua musiikkifestivaalia.  

Itäisten osien kanttorin sijaisena toimi vuoden 2018 maaliskuun puolivälistä saakka kanttori Markus 
Hänninen. Työnkuvaan kuului muiden kanttorin töiden ohella mm. lapsi- ja nuorisokuorojen vetäminen. 
Kanttori Markus Hännisen aikana Kuopion ortodoksisen seurakunnan itäisissä osissa ja toisinaan myös 
katedraalissa päästiin kuulemaan vanhaa yksiäänistä laulua bysanttilaisesta ja vanhasta venäläisestä 
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perinteestä. Tämä auttoi rikastuttamaan yksin laulettuja palveluksia ja tuomalla niihin virkistäviä 
tuulahduksia perinteisen melodiikan oheen. Toisinaan itäisillä alueilla kanttorin apuna oli joitain aktiivisia 
kirkkolaulajia. Markus Hänninen esiintyi myös tiistaiseurassa ennen joulua esittäen tiistaiseuralaisten 
toivomia joululauluja. 

Lapsikuoron harjoitukset alkoivat syksyllä, mutta kävijämäärän vähäisyyden vuoksi kuoro laitettiin tauolle.   

Nuorisokuoro sen sijaan toimi aktiivisesti ja kanttori pyrki ottamaan kuorolaisia mukaan palveluksiin 
laulamaan niin katedraalin kuin itäisen alueen jumalanpalveluksiinkin. Kuoroon tuli uusia laulajia. 
Nuorisokuoro muun muassa esiintyi Pyhän Nikolaoksen katedraalin praasniekassa sekä Kuopion ortodoksisen 
seurakunnan joulukonsertissa yhdessä katedraalikuoron kanssa. Nuorisokuoron laulu oli puhdasta ja 
kaunista.  Harjoitukset pidettiin torstai-iltaisin kouluvuoden aikana. 

Läntisellä alueella pidettiin Eija Honkaselän johdolla kuoroharjoituksia kullekin kuorolle omia, Siilinjärvellä 
vuoden aikana 18 harjoitukset ja Syvänniemellä noin 22 harjoitukset, joista osa oli yhteisiä harjoituksia ennen 
pääsiäis- ja joulukonserttia. Kuorot tekevät paljon yhteistyötä ja kanttori saakin koottua molempien kuorojen 
laulajista yleensä suhteellisen helposti lauluryhmän eri tilaisuuksiin. Mihailan kuorolaiset tekevät 
säännöllisesti yhteistyötä myös Rautalammin Nikolaos-kuoron kanssa, olivathan he ennen yhtä ja samaa 
kuoroa. Siilinjärven kuoroon saatiin yksi uusi laulaja, joka on ollut aktiivisesti mukana työaikojen niin salliessa. 
Uusien laulajien löytäminen olisi tarpeellista, mutta on kuitenkin vaikeaa, etenkin seurakunnan reuna-
alueilla. Angelos-kuoro kutistui kolmiääniseksi lauluryhmäksi. Jatkoimme kuitenkin harjoituksia ahkerasti.  

Konsertteja tai muita yhteislaulutilaisuuksia läntisellä alueella järjestettiin ympäri seurakuntaa: Siilinjärven ja 
Mihailan kuorot pitivät yhteisen pääsiäis- /kevätkonsertin Siilinjärvellä 6.5. Konsertissa laulettiin 
pääsiäiskauden kirkkoveisuja sekä muita hengellisiä ja kansanlauluja. Joulukonsertti pidettiin 30.12.2018 
Syvänniemen evl kirkossa, jossa esiintyi neljällä kappaleella myös Karttula-kvartetti. Konsertissa on runsaasti 
kuulijoita. Angelos-lauluryhmä piti pienen joululaulutuokion esittäen itse muutamia joululauluja sekä 
laulattaen yleisöä: 13.12. Pielaveden omaishoitajien joulujuhlassa sekä 19.1.2. Ristintuvalla, jossa isä Harri 
Peiponen toimitti ensin akatistoksen. Molempiin tilaisuuksiin kuului myös yhteislauluja. Eija Honkaselkä oli 
myös seurakunnan joulukonsertissa laulamassa sekä Nikolaoskuorossa että nuorisokuorossa.  

 

Siilinjärven ja 
Mihailan 
kuorotkonsertissa 
Syvänniemellä 
30.12.2018.  

Kuva: Tuuli Lukkala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kanttorit Markus Hänninen ja Eija Honkaselkä osallistuivat Ortodoksisten kanttorien liiton toimintaan, johon 
kuului opintopäivät Valamossa 4.-6.2.2018 sekä uuden ohjelmiston harjoitusleiri Jämsässä 28.-30.12.2018. 
Eija Honkaselkä kuuluu Ortodoksisten Kanttorien Liitto ry:n johtokuntaan ja toimii sen sihteerinä. Eija 
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Honkaselkä osallistui myös Ortodoksisen Kamarikuoron toimintaan. Kevään tapaamiset peruuntuivat omalta 
osalta sairastumisten takia, mutta syksyllä 2018 kuoro kokoontui 14.-16.9. Ouluun sekä 7.-9.12.2018 
Kuopioon, jossa harjoiteltiin, sekä pidettiin konsertit Kallaveden evl. kirkossa 8.12. sekä pyhän Nikolaoksen 
Katedraalissa 9.12. Kuoro lauloi myös sunnuntaiaamun liturgian katedraalissa kanttori Irina Tchervinskij-
Matsin johdolla.  Kanttori Eija toimi myös kristinoppileirikoulussa kanttorina Puroniemessä heinäkuussa sekä 
jatkiksella lokakuussa. Kanttori Markus toimi leirikanttorina Kaikkien leirillä kesäkuussa. Kanttorit Markus 
Hänninen ja Eija Honkaselkä osallistuivat Tampereella järjestetyille Ortodoksisen Kirkon Työntekijät ry:n 
päiville 14.15.5.2018. 
 

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.  

Pääsiäisajan ja Kristuksen syntymäjuhlan aikana pidettiin konsertteja ja yhteislaulutilaisuuksia, joista 
tarkemmin kirkkomusiikkiosuudessa. 

 

 

2.3 Seurakuntatyö 

2.3.1 Yleinen seurakuntatyö 

 

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.     

Kanttori Eija Honkaselkä veti kevätkaudella 2018 Veeruskat- nimistä naistenpiiriä, joka kokoontui noin 
kerran kuukaudessa. Kävijöitä oli noin 5-7/kerta.  
 
Isä Harri Peiponen ja kanttori Eija Honkaselkä lauluryhmän kanssa veivät seurakunnan tervehdyksen 
aluehallintoviraston joulukahveille joulukuussa 2018.  

Seurakuntamme pyhäkköihin tutustuu vuoden aikana lukuisia eri ryhmiä, esimerkiksi koululaisryhmiä. 
Tutustumisten kautta voidaan kertoa tietoa ortodoksisesta perinteestä eri yhteistyö tahoille.  
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2.3.2 Diakonia    

 

Diakoniapappina 1.9.2018 alkaen toimi rovasti Arto Leskinen. Diakoniatoimikunta järjesti kirkkokahvit ja 

painatti uudet adressit. Diakonia-avustuksia jaettiin ennen pääsiäistä ja joulua. Diakoniakäyntejä 

järjestettiin koteihin ja palvelutaloihin lukuisia kertoja vuoden aikana. Kultaisen iän leirille osallistui tänä 

vuonna 19 osallistujaa. Diakoniatoimikunta lähetti perinteiseen tapaan pääsiäis- ja joulukortit yli 80-

vuotiaille seurakuntalaisille sekä otti osaa sekä pääsiäis- että joulumyyjäisiin. 

 

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 jatkoi syksyllä katekumeeniopetusta. Solina-hankeen rahoituksella järjestetty Välähdyksiä 
ortodoksisuuteen -luentosarja on kokoontunut Kuopiossa.  

 

2.3.4 Nuoriso ja lapset    

 

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”. 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 muistamisen. Myös koulutiensä päättäviä muistetaan stipendillä tai 

ylioppilaslakilla, sekä keväällä, että syksyllä. 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 vuonna 2018 valittu vuoden 

kerhoksi ja isä Harri Peiponen on aktiivisesti vieraillut Nuortenpiriissä H-hetkien merkeissä. Erityisesti 

nuorten ortodoksinen kasvatustyö toteutuu parhaimmillaan leireillä, joilla ortodoksisuus ja 

ortodoksinen elämäntapa linkittyvät luontevasti muuhun ohjelmaan, esimerkiksi aamu- ja 

iltarukoukset. 
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1. Lapsi- ja nuorisotyötoimikunta 

Marjo Karvonen, puheenjohtaja 

Jyrki Hirvonen, varapuheenjohtaja 

Kirsi Bykachev 

Jonna Hautajoki 

Pertti Hirvonen 

Lari Härkönen 

Outi Hyvönen 

 

Toimikunta kokoontui vuonna 2018 kaksi kertaa 

 

2. Työntekijät 

Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Rosa Hartikainen 

Lasten- ja nuortenohjaaja Svetlana Laamanen 

 

 

3. Kerhotoiminta 

Kerhojen tilastot löytyvät liiteosasta. 
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4. Juhlat, tapahtumat ja retket 

Tammikuu 

• Kerhot alkoivat viikolla 2 

• Ensimmäinen H-hetki 10.1. (isä Harri nupissa) 

• Yhteistyöpalaveri UO-opettajien kanssa 16.1.  

• Nuorisotyöpäivät Valamossa 28.-30.1. (Rosa) 

Helmikuu 

• Ohjaajahaku 

• LaNun kokous 6.2. 

• Nupi Riisassa 7.2.  

• Sovintosunnuntain tapahtuma 11.2. 

• Nukketeatteri ”Tikapuut” 18.2 (Svetlana) 

• H-hetki 21.2. (isä Harri nupissa) 

• Perhepäivä Pielavedellä 24.2. (Rosa, Eija ja isä Harri) 

• Vieraita Kuopion kristilliseltä koululta 25.2. (Rosa, nupilaiset ja isä Harri)  

• Virpominen katedraalissa 25.2 (Svetlana) 

• Lasten piirustus kilpailu (Svetlana ja Rosa) 

Maaliskuu 

• Kirkkokahvit 4.3. 

• Maanantain perhekerhon vierailu Riisassa 9.3. (Rosa) 

• Perheiden puuhapäivät Puroniemessä 17.-18.3. (Rosa) 

• Virpomavitsojen siunaamisia vk 12 (Rosa, Markus Hänninen, isä Harri ja isä Arto) 

• Pääsiäismyyjäiset 24.3.  

Huhtikuu 

• Lasten pääsiäinen 2.4.  

• Koululaisliturgiat 4.4 ja 5.4.  

• Kripa-info 11.4. (Rosa, Eija Honkaselkä ja isä Harri)  

• Iltapäiväkerhot keilaamassa 17.4. ja 19.4.  

• Perjantain perhekerhon retki nukketeatteriin 20.4 (Svetlana) 

• H-hetki 25.4. (isä Harri nupissa)  

• Koululaisia Luikonlahden tsasounalla 27.4. (Rosa, isä Arto ja Markus Hänninen) 

• Kirkkokahvit 29.4. 

Toukokuu 

• Vanu kiipeilemässä 8.5. 

• Iltapäiväkerhot HopLopissa 15.5 ja 17.5. 

• 3-v synttärit 16.5. (Rosa, Svetlana, isä Timo ja Eija Honkaselkä) 

• Leirinohjaajakoulutus kripan ohjaajille 18.-19.5. (Rosa) 

• Kouluvierailuja vk 21 ja vk 22 (Rosa) 

• Päiväkerholaisten kevätretki 26.5., Kuopion eläinpuisto 
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• Koulunsa aloittavien siunaaminen ja toiselta asteelta valmistuvien muistaminen 27.5. 

 

 

Kesäkuu 

• Ikonileiri 4.-8.6. (Rosa ja Svetlana) 

• Kaikkien leiri 15.-17.6. (Rosa, Svetlana, isä Harri ja Markus Hänninen + ohjaajat) 

Heinäkuu 

• Kristinoppileiri 20.-27.7. (Rosa, Eija Honkaselkä, isä Harri ja ohjaajat)  

• Päätösliturgia Pyhän Nikolaoksen katedraalissa 29.7.

 

Elokuu 

• Yhteistyöpalaveri UO-opet 9.8. 

• Kouluvierailuja vk 34, 35 ja 36 (Rosa) 

• H-hetki 15.8. (isä Harri nupissa) 

• Lukiolaisten rukoushetki 16.8. (Eija Honkaselkä, isä Timo ja Rosa) 

• Kerhojen aloitus viikolla 34 

• Venäjänkielinen perheleiri 24.-26.8. (Svetlana ja isä Pavel) 

• Hatsalan koululaiset Riisassa+ rukoushetki 27.8. (Rosa, isä Arto ja Eija Honkaselkä) 

Syyskuu 

• Lasten juhla 1.9 (Svetlana) 

• LaNu-kokous 4.9. 

• H-hetki 5.9. (isä Harri nupissa) 
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• Kouluvierailu Snellmanin koululla 28.9. (Rosa) 

• Ekumeeninen lastentapahtuma ”Syyssähinät” 28.9. (Rosa, isä Arto, Eija Honkaselkä ja 

nuoria) 

• VUODEN KERHO KUNNIAKIRJAN LUOVUTUS: Kulmakivi-festarit Oulussa 28.-30.9. (Rosa 

ja nuortenpiiri)  

• Koulutus ”Käsityöpaja” 29.9 (Svetlana) 

Lokakuu 

• Tettiläinen viikolla 40  

• Kouluvierailuja vk 40 ja 41 (Rosa) 

• Jatkis Puroniemessä 5.-7.10. (Rosa, isä Harri, Eija ja ohjaajat) 

• Iltapäiväkerhot Huippu Centerillä 9.10 ja 11.10 

• H-hetkessä vieraana Sirpa Okulov 24.10.  

• Taksvärkkiläinen 26.10. 

 

Marraskuu  

• Kirkkokahvit 4.11. 

• Nukketeatteri ”Tikapuut” 4.11 (Svetlana) 

• Aamunavaus ja ikoneiden siunaus (Snellmaninkoulu) 9.11. (Rosa ja isä Harri) 

• Who cares- koulutus 13.11. (Rosa ja Eija) 

• Nupilaisten ”vuoden kerhon”- illanvietto 23.11. (Rosa ja Eija) 

• Lasten piirustus kilpailu (Svetlana ja Rosa) 

• Ylioppilaiden muistaminen ehtoopalveluksen jälkeen 28.11. (Rosa ja isä Johannes) 

Joulukuu 

• Koululaisia Toivalan tsasounalla 12.12. (Rosa, Eija ja isä Arto) 

• Joulumyyjäiset 15.12. 

• Lasten joulujuhla 16.12. 

• Metropoliitta Arseni vieraana nupissa 19.12. 

• Lasten joulujuhla 20.12, Arkkipiispa Leo ja Metropoliitta Arseni vieraana juhlassa 

(Svetlana) 

• Nupi Arwoituksella 19.12. 

 

2.3.5  Tilastot 

 
Kerhotilastot löytyvät vuosikertomuksen lopusta Tilastot - osiosta 
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2.3.6 Lähetys     

 
Kuopion ortodoksisen seurakunnan Filantropian (lähetys) toimintaa vuodelta 2018 

 
Varsinaista toimikuntaa vuonna 2018 ei ole ollut. Perinteiset toiminnot toteutettiin talkoovoimin. 

Kirkkokahvit keitettiin 11.3., ja perinteinen lähetyslounas tarjottiin 18.2. ortodoksisuuden sunnuntaina. 

Virpovitsatalkoot 19.3. 

Pääsiäismyyjäiset 24.3. 

Joulumyyjäiset 15.12. 

Lähetystoimikunnan toiminnasta saadut tuotot toimitettiin vuonna 2018  Filantropian kautta 
paastokeräyksiin. 
 

 

 

Kuopiossa 1.3.2019 

Yhteyshenkilö 
Anna-Liisa Vainiomäki 
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2.3.7. Venäjänkielinen toimikunta     

 

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

 
Toimikunta kokoontui vuonna 2018 viisi kertaa (31.1.; 18.2.; 22.2.; 5.9.; 13.11.). Vuonna 2018 toimikunnan 
kokoonpano uudistui. Vuoden alussa toimikunnan jäseneksi valittiin Ekaterina Serova. Lisäksi, vuoden 
lopussa Nina Joki on lähtenyt toimikunnasta. 

  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 kolmen osaan. 

- Lasten ja nuorten työ 
- Diakonia 
- Maahanmuuttajien työ 

 

 

Lasten ja nuorten työ 

 

❖ Järjestimme perinteisen lasten 
joulujuhlan 20.12.2018.  
Juhlaan osallistui n. 100 ihmistä, joista lapsia 
oli 50. Kävijät nauttivat jouluteatterin 
esityksestä, leikeistä, lahjoista, herkuista ja 
tietysti yhdessäolosta. Myös Arkkipiispa Leo, 
Metropoliitta Arseni ja papisto olivat juhlassa 
mukana.  
 
 
 

(Valokuvaaja: Zanna Hyvönen) 
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❖ Yhdessä Suomi-
Venäjä seuran kanssa järjestimme 
seurakunnassa Petroskoilaisen 
nukketeatteritaiteilija Boris 
Kudrjavtsevin nukketeatterin 
esityksiä: helmikuussa - 
Topeliuksen satuihin pohjautuva 
(18.2) ja Taikasana-nimiseen 
esitykseen marraskuussa (4.11.). 
Helmikuun esityksen järjestelyssä 
oli mukana Solina. Molemmat 
tapahtumat keräsivät paljon 
väkeä. 

(Valokuvaaja: Zanna Hyvönen) 

 

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

 

 
 
 
 
 

(Valokuvaaja: Svetlana Laamanen) 

Diakonia 
❖ Osallistuimme sairaiden ja vanhusten auttamiseen ja tukemiseen. Tänä vuonna pääsiäis– ja 

joulumyyjäisistä saaduilla rahoilla oli tuettu Minskin Pyhän Elisavetan luostarin toimintaa. 
 

Maahaanmuuttajien työ 

 

❖ Järjestimme perinteisen perheleirin 
Poukaman leirikeskuksessa (25-26. 8. 
2018). Osallistujia oli tällä kertaa 48. 

 

 

(Valokuva: Ilona Pelgosen arkisto) 
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- Järjestimme yhteisvoimin Solinan ja muiden 
toimikuntien kanssa laskiaisjuhlan ja 
ravintolapäivän seurakunnassa 11.2.2018.  
Tarjolla oli mm. borshtshkeittoa, salaatteja, 
piirakoita ja perinteisesti blinejä. Saadut rahat 
menivät hyväntekeväisyyteen. 

 
 

 

(Valokuvaaja: Zanna Hyvönen) 

- 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 (24.3.2018)  
ja joulumyyjäisiin (15.12.2018) 

 
 

 

 

 

 

(Valokuvaaja: Zanna Hyvönen) 

- Osallistuimme kirkkokahvien järjestämisiin 3 kertaa: (22.4.; 30.9.; 28.10.) 
 

- Osallistuimme jumalanpalveluksiin. Hengellisen kasvatuksen tueksi kerran kuukaudessa isä Pavel 
Pugovkin oli pitämässä monikielisiä jumalanpalveluksia ja kaksi kertaa kuukauden torstaipäivän 
opetushetkiä.  

 

- 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. Solina 
hankkeen yhteydessä hän opasti seurakunnan jäseniä nettisivuston käytössä ja ylläpitämisessä, sekä 
mainosten suunnittelussa.  
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2.3.8. PSHV:n alaosastot    

 

Läntinen alue    

Tiistaiseurat toimivat läntisellä alueella aktiivisesti.  Tiistaiseurat kokoontuivat joka toinen viikko Siilinjärvellä, 
kerran kuussa Keiteleellä ja Pielavedellä sekä keskustelupiirinä Käärmelahdessa, Kehvolla ja Vehmersalmella.  
Isä Harri käy säännöllisesti kaikissa em. kokoontumissa. Tiistaiseurojen kanssa on tehty myös retkiä 
kesäteattereihin ja luostareihin sekä muihin tiistaiseuroihin. 

Isä Harri Peiponen ja kanttori Eija Honkaselkä osallistuivat seurakunnan omalle kristinoppileirille 
Rautalammin Puroniemessä. Isä Harri oli mukana nuorten piirin koontumissa srk-talolla. 

 

Itäinen alue   

Itäisen alueen tiistaiseurat kokoontuivat säännöllisesti kerran kuukaudessa Tuusniemellä kodeissa ja 

Nilsiässä, Muuruvedellä ja Juankoskella kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen.  

 

 

Kuopion tiistaiseura ry     

 
Kulunut vuosi, 2018, oli Kuopion Tiistaiseuralla juhlavuosi. Seura täytti 80 vuotta ja merkkipäivää juhlittiin 
lokakuussa. 
Seurassa on 35 jäsentä ja johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Vuoden aikana olimme koolla 
yhteensä 16 kertaa mielenkiintoisten ja moniaiheisten luentojen merkeissä. Piirakoita leivoimme ahkerasti. 
Kaikkiaan viidet piirakkatalkoot, joista yksien talkoiden tuotto meni Lintulan luostarin hyväksi. 
Perinteisiä kirkkokahveja tarjosimme neljänä sunnuntaina ja olimme mukana seurakunnan joulu- ja 
pääsiäismyyjäisissä. 
Kirkon ympäristön kauniiden istutusten hoito samoin kuin kirkon koristaminen temppelijuhlassa ovat myös 
perinteisiä tehtäviä. 
Teimme myös retkiä: Ristinkumartamisen sunnuntaina pyhiinvaellusmatka Lintulan ja Valamon 
luostareihin, keväällä Outokumpuun ja Viinijärvelle ja syyskuussa yhdessä Solinan ja diakoniatoimikunnan 
kanssa Nurmeksen Bomballe. Teatteriakaan emme unohtaneet, vaan kävimme katsomassa Kuopion 
kaupunginteatterissa Ronja Ryövärintyttären. Kun tähän vielä lisätään joululaulutapahtuma ja 
Kiitosakatistos, monet merkkipäivien muistamiset, niin takana on tapahtumarikas juhlavuosi. 
Lämmin kiitos kaikille touhuissa mukana olleille. 
 
Anneli Lujanen 
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80-vuotisjuhlassa muistetut Anja Janhunen, Liisa Halla, Eija Ipatti ja Faina Miettinen. Kuvassa myös PSHV:n 
toiminnanjohtaja i.Sergius Colliander., seuran pj.Titta Himberg ja sihteeri Anneli Lujanen.  
(kuva Harri Peiponen) 

 

 
 
Syysretkeläisiä Nurmeksen Bomballa.   (kuva Harri Peiponen) 
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Kuopion ikonimaalauspiiri  

 
Toimihenkilöt ja jäsenet 

Johtokuntaan ovat kuuluneet Tuula Johansson, Kirsi Jonninen, Kirsi Lehto, Riitta Kekoni, Kaisa Ollikainen, 
Heikki Ruotsalainen, Toini Räsänen ja Leea Suihkonen. Ikonimaalauspiirin puheenjohtajana on toiminut Kirsi 
Jonninen, varapuheenjohtajana Riitta Kekoni ja sihteeri-rahastonhoitajana Heikki Ruotsalainen. Ohjaajana 
on toiminut Kirsi Lehto. Liitteenä olevassa nimiluettelossa on kaikki 17 vuoden aikana maalauspiirissä 
toiminutta jäsentä.  

Kokoontumiset 

Syyslukukausi aloitettiin 27.8. rukoushetkellä katedraalissa. Kokoontumiset ovat olleet seurakuntatalolla. 
Maalausryhmät kokoontuivat maanantaisin kahtena ryhmänä: päiväryhmä kello 15.00 – 18,45 ja iltaryhmä 
kello 16.30 - 20.15. Kertoja oli kevätlukukaudella 9 ja syyslukukaudella 8. Päivämäärät ovat liitteenä. 

Johtokunnan kokouksia pidettiin viisi. Järjestäytymiskokous pidettiin 12.3.2018.  

Tiedottaminen  

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

Näyttelyt  

Ikonimaalauspiiri kutsuttiin Mosaiikki-ikonikerho Petroksen näyttelyn ”Kivestä kuvaksi” avajaisiin Riisaan 
21.3.2018. Näyttelyn avasi Korkeasti pyhitetty arkkipiispa Leo.  

Puheenjohtaja Kirsi Jonninen edusti ikonimaalauspiiriä Eeva Zittingin näyttelyn avajaisissa Riisassa. 

Joulumyyjäiset ja pääsiäismyyjäiset 

Ikonipiiri osallistui seurakunnan joulu- ja pääsiäismyyjäisiin. Myytävänä oli leivonnaisia ja koriste-esineitä. 
Arpajaisvoittona oli Kirsi Lehdon valmistama piparkakkukirkko. Myyjäisten tuotot olivat yhteensä 496 €. 

Kirkkokahvit 

Kirkkokahvit järjestettiin 4 kertaa: 14.1., 4.2., 23.9. ja 21.10.2018. 
Kirkkokahveista saatiin 222,50 €.   
Kirkkokahvikäytäntönä on, että kukin kerhon jäsen osallistuu kirkkokahvien järjestämiseen laaditun listan 
mukaan tai osallistuu maksamalla kerholle 15 €.  

Kurssit 

Kirsi Lehto piti 13 tunnin viikonloppukurssin ikonimaalareille 17.-18.11.2018. Kurssia tuki Agricola-
opintokeskus. 

Jäsenmaksu 

Kerho on Pyhäin Sergein ja Hermanin veljeskunnan jäsen, ja sen jäsenmaksu on ollut 10 €/henkilö 
vuodessa.  

Vuosikokous 

Vuosikokous pidettiin 19.2.2018. Kokouksen puheenjohtajana toimi Riitta Kekoni ja sihteerinä Heikki 
Ruotsalainen. 
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Mosaiikki-ikonikerho Petros          

 

 

Nooa. Tekijä Aini Moilanen.  Kuva: Tuulikki Likitalo 

 

 
Toimihenkilöt ja jäsenet 

Puheenjohtajana ja kerhon ohjaajana on toiminut Tuulikki Likitalo ja varapuheenjohtajana Minna Punkki. 
Toiminnassa mukana vuoden aikana ovat olleet Marjatta Huuhtanen, Pirjo Kurki, Pirkkoanneli Peltola, Liisa 
Rissanen, Heikki Ruotsalainen, Raili Rönkkö, Pirkko Tenkama, Terttu Uusitalo, Raija Vaara, Heidi Veikkola ja 
Rauni Väinämö. Sihteeri-rahastonhoitaja oli Heikki Ruotsalainen. Erikseen nimettyä johtokuntaa ei ole ollut. 

Kokoontumiset ja työtilat 

Lauantaikokoontumisia Siilinjärven kirkon alakerrassa, kerhon työtilassa kello11.00 – 17.00 oli 
kevätkaudella viisi: 20.1., 17.2., 10.3., 7.4. ja 21.4. Syyskaudella kokoontumisia oli neljä: 2. 9., 29.9., 28.10., 
1.12.  

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. 

Jäsenyys 

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

Toiminnasta tiedottaminen 

Mosaiikki-ikonikerho Petroksen sivujen osoite on www.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 

http://www.mosaiikki-ikonikerhopetros.yhdistysavain.fi/
https://fi-fi.facebook.com/mosaiikkiIkonikerhoPetros
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seurakunnan internet-sivuilla kohdassa Toiminta > Mosaiikki-ikonikerho Petros sekä Suomen Ikonimaalarit 
ry:n internet-sivuilla. 

Kurssit 

Mosaiikki-ikonikerho Petros järjesti yhdessä Agricola-opintokeskuksen kanssa Mosaiikki-ikonikurssin 
Siilinjärvellä. Kurssi oli 5. - 11.6.2018. Osallistujia oli kesäkurssilla 14 ja 2 osallistui joinakin päivinä. Kurssin 
käytännön järjestelyt hoiti Tuulikki Likitalo. Opettajana oli mosaiikkitaiteilija Juri Jarin Moskovasta. Kurssi 
pidettiin Siilinjärven seurakuntatalolla ja kerhon tiloissa.  

Näyttelyt, tapahtumat ja vierailut 

Kerho osallistui seurakunnan joulumyyjäisiin 15.12.2018. Myyntipöydällä oli tarjolla leivonnaisia, mosaiikki-
ikoneita ja muita mosaiikkiteoksia, kuten joulutähtiä sekä lisäksi kerhon ja kesäkurssin 3.-9.6.2019 esitteitä 
ja Kivestä kuvaksi -näyttelyjulkaisuja.  

Tuulikki oli esittelemässä Mosaiikki-ikonikerho Petroksen toimintaa ja mosaiikin tekemistä Valamon opiston 
osastossa Taito-messuilla Kuopiohallissa sunnuntaina 30.9.2018. 
 
Mosaiikkiteoksia on jatkuvasti esillä Tuulikki Likitalon työhuoneella Galleria Kivessä, Kuopion 
Maaherrankadulla. 

Mosaiikki-ikonikerho Petroksen näyttely Kivestä kuvaksi 
oli 22.3.2018 – 8.9.2018 ortodoksisessa kirkkomuseossa 
Riisassa. Näyttely oli Suomen ortodoksisen kirkon 100-
vuotisjuhlanäyttely Riisassa. Arkkipiispa Leo avasi 
näyttelyn 21.3.2018. Avajaisten jälkeen kerhon jäsenet 
kokoontuivat karonkkaan Rauni Väinämön kotiin. 
Näyttelyssä oli teoksia 21 tekijältä, kerholaisilta ja kerhon 
2017 kurssille osallistuneilta, yhteensä 77 teosta. Kivestä 
kuvaksi -näyttely tehtiin samalla myös kiertonäyttelyksi 
sopivaksi. Näyttelyä varten tehtiin näyttelyjulkaisu 
Kivestä kuvaksi. Näyttelyjulkaisun tekemistä varten kerho 
sai avustusta Karjalan hiippakunnan säätiöltä 1000 € 
vuoden 2017 lopussa. Julkaisumyynnistä kerho saa 60% 
ja Riisa 40%.  

Riisa oli näyttelyn pääasiallinen tiedottaja. Riisa esitteli 
näyttelyä Fasebook-sivuillaan. Näyttelystä kerrottiin Ylen 
Kulttuurikalenteri-ohjelmassa. Keväällä oli näyttelyjuliste 
Kuopion kaupungin valomainospylväissä ja hyvissä ajoin 
ennen näyttelyä Kohtaamisia-julkaisussa.  

   
     Arkkipiispa Leo avasi näyttelyn 21.3.2018. Kuva: Tuulikki Likitalo 
 

Ikonimaalari-lehdessä 1/2018 on kaksi artikkelia: mosaiikki-ikonien teosta ja Marjatta Huuhtasen 
haastattelu. Savon Sanomat julkaisi 27.3.2018 Tuulikki Likitalon haastattelun.  

Vuosikokous 

Vuosikokous pidettiin kerhon tiloissa lauantaina 17.2.2018. Puheenjohtaja oli Tuulikki Likitalo. 
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2.3.9. Pyhän Nikolaoksen miehet     

  
Vuosi 2018 oli Pyhän Nikolaoksen miesten 10 toimintavuosi. Toimintaan osallistui vuoden aikana 16 miestä 
kukin omien mahdollisuuksien mukaan.  
 
Pyhän Nikolaoksen miesten kokoontumiset 
 
Pyhän Nikolaoksen miehet keskustelivat hengellisyyteen liittyvistä asioista ja auttoivat käytännössä 
seurakuntaa. Miesten toiminta on organisoitu vapaaehtoistyönä. 
Vuonna 2018 miehet kokoontuivat 18 kertaa ja alustivat jonkin hengellisen aiheen keskustelujen pohjaksi: 
Kevätkauden aikana miehet pitivät auki Kuopion ortodoksisen kirkon kirjastoa alakerran Neuvos salissa. 
Kokoukset pidettiin viereisessä alasalissa.  
 
Kevät kausi 
10.01 ke Toiminnan suunnittelu ja otteita kirjasta ”Seisokaamme hyvin”  
25.01 to ”Athosvuoren vaikutus ortodoksisuuden tuloon Suomeen” alustus – kirjasto auki 16-18  
08.02 to ”Pyhiinvaellus Athosvuorelle 2017” kertomus Seppo Tolonen – kirjasto auki 16-18  
14.02 ke ”Rukous ortodoksisessa perinteessä” luento isä Arto Leskinen Katedr./seur.sali klo 17  
08.03 to  ”Päivän Pyhät” alustus Terho Levä – kirjasto auki 16-18 
14.03 ke ”Katumus ja mielenmuutos” luento Arto Leskinen Katedraali/seur.sali klo 17 
22.03 to ”Pyhä uusmarttyyri Euthynios Athoslainen” alustus Arto Kuivalainen. Kirjasto auki 16-18 
12.04 to ”Uskonto ja Metsä” alustus Lauri Räsänen – kirjasto auki 16-18 
19.04 to ”Teofania – juhla” alustus Johannes Pohjolainen – kirjasto auki 16-18 
03.05 to ”Päivän Pyhät” alustus – kirjasto auki 16-18 
24.05 to ”Pyhä Johannes Venäläinen” alustus Kalle Koskinen - kirjasto auki 16-18 
 
Syyskausi 
05.09 ke Toimikuntien kokous ja PN-miesten toiminnan suunnittelu  
04.10 to ”Miesten kesän kuulumiset” ja toiminnan suunnittelu. PN-miehet kokous  
10.10 ke ”Pyhiinvaellus” luento piispa Arseni 17:30 Välähdyksiä ortodoksisuudesta 
01.11 to  ”Onko siellä ketään” alustus Lauri Räsänen PN-miehet kokous  
15.11 to ”Arkkipiispa Paavali ” alustus Makarios Lehtimäki Paavalin sihteeri 1980-1987  
29.11 to    ”Talvisodan syttyminen” miesten omia tai heidän vanhempiensa kertomuksia 
04.12 ti ”Kuolema Valamolaiseen tapaan” metrop. Panteleimon luento17:30 Välähdyksiä ort. 

 
Kirkkokahvit 
 
 Pyhän Nikolaoksen miehet järjestivät vuoden aikana seitsemän kertaa kirkkokahvit seuraavasti: 
 
25.02 su ”Kirkkokahvit ” kahvien järjestelyt SRK-talolla 
25.03 su ”Kirkkokahvit ” kahvien järjestelyt SRK-talolla 
15.04 su   ”Kirkkokahvit ” kahvien järjestelyt SRK-talolla 
16.09 su ”PN-miesten kirkkokahvit”, olohuoneen kodin siunaaminen ja sitten kahvit 
25.11 su  ”PN-miesten kirkkokahvit” kahvien järjestelyt SRK-talolla 
09.12 su ”PN-miesten kirkkokahvit” kahvien järjestelyt SRK-talolla 
30.12 su   ”PN-miesten kirkkokahvit” kahvien järjestelyt SRK-talolla 
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Vierailut 
 
22.11. to Kuopion ortodoksinen seurakunta kutsui yhdessä Pyhän Nikolaoksen miesten kanssa Lammin 

Panagian teologian tohtorin Hannu Pöyhösen, joka piti luennon ”Athosvuori ja sen 
asukkaat”. 

 Teologian maisteri Heikki Alex Saulamo kertoi Lammin Panagian toiminnasta ja miten sen 
toiminta liittyy Athosvuoren perinteen tuomiseen meille suomalaisille. Lopuksi 
seurakuntalaiset tekivät kysymyksiä vierailijoille. Luentotilaisuuteen osallistui noin 40 
seurakuntalaista. 

 
Talkoot ja juhla- ja muut tapahtumat 
 
24.03 la ”Pääsiäismyyjäiset” Lammin Panagian lahjatavaroita ja Lintulan luostarin ja Filokalian kirjoja 
25.03 su Metropoliitta Panteleimon suoritti Anssi Savolaisen (k.26.3.2017) ensimmäisen kuolouneen 

nukkumisen muistopäivän litanian liturgian jälkeen Pyhän Nikolaoksen miesten kanssa.  
16.-18 05. ”Talkoot: Ruohon leikkaus ja lehtien haravointi ja pihojen puhdistus” Lammin Panagiassa  
25.05 pe Pyhän Nikolaoksen miehet osallistuivat Anneli Lisitsinin siunaustilaisuuteen, arkun kantoon ja 

myöhemmin Annelin asunnon tavaroiden purkuun ja kuljetukseen. 
07.10 su ”Tiistaiseuran 80 -vuotisjuhla” Seurakuntalaisen kuljetus juhliin ja takaisin kotiin 
18.10 to ”Seurakunnan ja Katedraalin syystalkoot SRK-talolla” klo 15:00 alkaen PN-miehet  
06.12 to ”Nikolaos-Juhla klo 9:30” PN miesten kahvitarjoilun pöytien laitto ja tarjoilu 
15.12 la ”Joulumyyjäiset ” PN-miehet mukana Athosvuoren kunniaksi (Lammin Panagian 

lahjatavaroiden myynti) 
30.10-1.11.  ”Talkoot Athosvuoren kunniaksi”. Koivikon hoito raivaussahoilla” Lammin Panagiassa  
03.10-19.12  PN-miehet osallistuvat kirjaston hoitoon keskiviikkoisin vuorolistan mukaan klo 15 -17  
 
 
Pyhän Nikolaoksen miesten yhteistyö on ollut saumatonta, jokaisella on ollut oma tärkeä tehtävänsä niin 
keskustelujen alustajina, ulkotöissä, pääsisäisyön kattauksessa kuin myös kahvivuorojen työnjaossa. 
Jokaiselle Pyhän Nikolaoksen miehelle säännöllinen kokoontuminen omien mahdollisuuksien mukaan on 
ollut tärkeä henkireikä sekä hengellisessä että yhteisöllisessä mielessä ja kunkin oman kilvoittelupolun 
vahvistamisessa. 
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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. 
 

 
 

2.3.11. Ompeluseura     

 

Ompeluseura kokoontui vuonna 2018 seurakuntatalon Olohuoneessa 11 kertaa: 23.1.,  20.2., 13.3., 26.4., ti 
15.5., 2.10., 16.10., 30.10. , 13.11. , 27.11. ja 11.12. klo 16-19. Kerho osallistui myös seurakunnan pääsiäis- 
ja joulumyyjäisiin. Ompeluseuralla ei ole varsinaista johtokuntaa, vaan yhteyshenkilöinä toimivat Maire 
Levä, Kaisa Ollikainen ja Pirkko Tenkama. Ompeluseuralaisia on ollut kokoontumiskerroilla seitsemästä 
kymmeneen, joskus enemmän. Joukkoomme on liittynyt vuoden kuluessa uusia seurakuntalaisia.  

Ompeluseurassa vaalitaan ortodoksisen kirkon kulttuuristrategian mukaisia arvoja: Kirkon aineellista ja 
aineetonta kulttuuriperintöä kunnioitetaan pyhyyden ja kirkon perustehtävän välittäjänä ja palvelijana. 
Kulttuuriperintö ymmärretään identiteettiä rakentavana voimavarana. Ompeluseuralla on Solina-
vapaaehtoistoiminnan tavoite ja toiminta-ajatus ja seuran toiminnassa 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 toistemme seurassa, jutellaan ja lauletaan. Työskennellessä on paneuduttu tekniikoiden ja tuotteiden 
kulttuurihistoriaan ja tarkasteltu niitä ortodoksisen kirkon kulttuurihistoriallisen perinteen ja sukujemme 
perinteen valossa.  
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Vuoden 2018 erityisenä kiinnostuksen kohteena on ollut ortodoksisten hautaustekstiilien perinteeseen 
tutustuminen ja siihen liittyvän aineiston kerääminen. Syyskaudella on suunniteltu hautaustekstiilikurssi, 
joka toteutetaan kevätkaudella 2019.  

Ompeluseura on saanut lahjoituksina käsityötuotteita, -materiaaleja ja työvälineitä sekä käsityökirjoja. 
Materiaaleista on valmistettu mm. käspaikka seurakunnan Olohuoneen Jumalanäidin ikonille sekä 
myyjäistuotteita, kuten kangaskasseja ja myssyjä sekä virpovitsoja hyväntekeväisyyteen.  

 

2.3.12. Kukkaisryhmä 

 

Kukkaryhmän toiminta vuonna 2018 

Kukkaryhmän toimintaan on osallistunut vuoden aikana 3-5 aktiivista jäsentä. Varsinaisia kokouksia on 

pidetty kaksi ja sen lisäksi olemme järjestäneet kahdet kirkkokahvit 20.5. ja 2.9. Ryhmän jäseniä on myös 

osallistunut seurakunnan pääsiäis- ja joulumyyjäisiin leivonnaisia myymällä. Yhteistyössä katedraalin 

vahtimestarin kanssa on järjestetty kahdet yleiset pihatalkoot 21.6. ja 18.10, joihin on tullut mukaan 

ahkeria seurakuntalaisia säästä riippumatta. 

 

Ryhmä on hoitanut katedraalin piha-alueen pysyvät kukkaistukset ja pensasaidan sekä ruukkuihin, 

amppeleihin ja parvekelaatikoihin talkoilla istutetut kesäkukat. Olemme myös hankkineet myyjäis- ja 

kirkkokahvituloilla pensasaleikkurin, kottikärryt ja pienempiä puutarhatyössä tarvittavia välineitä. Kuiva ja 

kuuma kesä aiheutti runsaasti lisätyötä, koska kastelua tarvittiin päivittäin. Kukkaryhmä on huolehtinut 

myös katedraalin koristamisesta kukin ja virpovitsoin sekä laatinut oppaan katedraalin kaunistajille. 

Ryhmällä on tarkoitus edelleen hankkia uusia jäseniä ja toteuttaa ekologisempaa puutarhanhoitoa eli 

emme käytä vesistöjä kuormittavia lannoitteita ja hyönteisten torjuntaan käytettäviä aineita.    

 

 

 

 



Vuosikertomus 2018 
 

35 
 

 

2.3.13. Liturgiakerho    

 

Ryhmä seurakuntalaisia teki Solina-hankkeen johtoryhmälle pienhanke-ehdotuksen, jonka tarkoituksena oli 
saada opetusta raamatun lukemiseen ja tavoitteena kirkkovuoden liturgioiden sisällön – raamatuntekstien 
ja palvelusten kulun – syvempi ymmärtäminen.  
Tätä tarkoitusta varten perustettiin liturgiakerho keväällä 2018, heti katekumeeniopetuksen jatkoksi, 
vahvistamaan ja lisäämään kirkon opetusta.  

Liturgiakerho kokoontui seurakuntatalon yläsalissa. Kokoontumiskertoja oli keväällä kolme: 10.4., 22.4. ja 
8.5. ja syyskaudella kuusi: 25.9., 9.10, 23.10., 6.11., ti 4.12. ja 10.12.  

 Keväällä tutustuttiin liturgian ja vigilian toimitusjärjestyksiin ja syyskaudella 
 kirkkovuoden raamatunteksteihin, syyskauden Jumalanäidin juhliin ja Kristuksen 
 syntymäjuhlan sanomaan.  
 

Kirkkovuosi tapahtumineen on koko seurakunnan toiminnan taustalla ja linjaa sitä. 
Liturgiakerho keskusteluineen vahvisti Solina-hankkeen tavoitteeksi kirjattua ”yhteisöllisten 
osallistumismahdollisuuksien luomista kirkkovuoden tapahtumien suunnittelemisessa ja toteuttamisessa 
sekä ortodoksisen elämäntavan yhdessä kokemista”.  

Liturgiakerhoa on ohjannut isä Johannes Hätinen ja kerhon järjestelyistä, kuten tiedottamisesta, 
aikatauluista, opetusmonisteista ja iltateen tarjoamisesta on huolehtinut vapaaehtoistoiminta Solina. 
Osallistujia on ollut enimmillään 23 ja vähimmillään 5. Syyskaudella ryhmä vakiintui noin kymmeneen 
osallistujaan.  
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2.3.14 Solina ja Solina-hanke    

 

Solina-hanke 2018 

Kirkon keskusrahaston vuosiksi 2017–2020 rahoittama kehittämishanke Solina – seurakuntalaisten 

monimuotoinen vapaaehtoistoiminta eli Solina-hanke on jatkanut projektitoimintaansa suunnitelmien 

mukaan vuonna 2018.  

Solina-hankkeen johtoryhmään kuuluvat kirkkoherra Timo Honkaselkä ja seurakunnanvaltuuston kolme 

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

(keskinen alue). 

Johtoryhmä on kokoontunut kuusi kertaa: 26.1., 1.2.,  20.9.,  25.10. (Solinan johtoryhmän ja henkilökunnan 

kokous), 15.11. ja 22.11. (Solinan johtoryhmän ja henkilökunnan kokous) ja pitänyt lisäksi yhteyttä 

sähköpostitse ja puhelimitse. Dokumentoitavien asioiden käsitteleminen on pääasiassa tapahtunut 

sähköpostitse. 

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

hallinnollisia tehtäviä hoitava 10-henkinen ryhmä, ja joka on nimetty Solina-hankkeen ajaksi, kuuluvat 

Konsta Hyvönen, Zanna Hyvönen, Riitta Kaverinen, Raija Luostarinen, Anu Mantsinen, Marja Mäkirinta, 

Leena Rapp, Katri Savolainen, Maire Tajakka ja johtoryhmän edustajana Pirkko Tenkama. Ryhmä on 

erilaisten tehtävien hoitamista varten jakaantunut joustavasti pienryhmiksi.  

Solina-ryhmä on pitänyt keskenään yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, kirkkokahveilla ja tapahtumien 

yhteydessä sekä kokoontunut työskentelemään yhdessä 14 kertaa:  

1.2. Kalustoryhmä, 15.2. Solina-ryhmä, 19.2. Kalustoryhmä, sohvat, 5.3. Kukkaisryhmä, 24.4. Solina-ryhmä, 

2.5. Solina-ryhmä, neuvottelu Pauliina Kainulaisen kanssa SENin seminaarista Enonkosken 

luostarikeskuksessa,  21.5. Solina-ryhmä, 23.5. Solina-ryhmä, 21.8. Kukkaisryhmä, 23.8. Palaveri isä Timon 

kanssa lahjoituksista, lahjoitustyöryhmän perustaminen, 27.8.-2.9. Kullatut käsikirjoitukset, 3.9. Neuvottelu 

Solina-julkaisuista Tuulikki Likitalon kanssa, 5.9. srk:n toimintapiirien ja kerhojen yhteyshenkilöiden palaveri 

vuoden vapaaehtoistoiminnasta ja aikatauluista, 12.11. Kukkaisryhmä. 

Moni hankkeen puitteissa perustettu kerho tai toimintaryhmä ja moni kirkkovuoden kiertoon liittyvä 

tapahtuma on jo vakiintunut. Uusia pienryhmiä ja tapahtumia sekä pienhankeideoita ja -ehdotuksia on 

syntynyt vuoden 2018 aikana.  Vakiintuneilla  kerhoilla on omat toimintakertomuksensa tässä seurakunnan 

vuosikertomuksessa. Tällaisia ovat Solinan ompeluseura, Pyhä Solmu, Kukkaisryhmä ja Liturgiakerho.  

Vuonna 2018 syntyi uusia pienhankkeita: 

Pienhanke Kesän 2018 lahjat ja lahjoitukset sai alkunsa kesäkuussa 2018 Anneli Lisitsinin 

testamenttilahjoituksen käsittelyn yhteydessä.  Lahjoituksia käsittelevään ryhmään nimettiin Anneli 

Lisitsinin testamentissa mainittu Leena Rapp ja Solina-ryhmästä Marja Mäkirinta, Maire Tajakka ja Pirkko 

Tenkama.  Testamenttilahjoituksena saatiin Solinan Olohuoneen ikoninurkkaan ikoneita, ristejä, käspaikka 

ja lampukka sekä käsikirjahyllyyn runsaasti keskeistä ortodoksista kirjallisuutta. Lahjoitettujen käsitöiden ja 

käsityötarvikkeiden säilytystä varten saatiin 1835 valmistettu kapiokirstu ja koreja sekä lattiamatot.  
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Sunnuntaina 16.9. liturgian jälkeen papa Paul siunasi Solinan Olohuoneen käyttöön. Olohuoneen esitteli 

Solina-ryhmän puheenjohtaja Konsta Hyvönen. Keskiviikkoisin klo 13 – 15 Olohuone on auki 

seurakuntalaisille yhdessäoloa varten. Myös pappi on tavattavissa ja kirjasto on auki klo 15 – 17.  

Syksyllä 2018 Solinan ompeluseura sai lisää lahjoituksia, kirjoja ja käsityötarvikkeita: Aune Mannalalta  mm. 

silkkikangasta, kirjoja, evankeliumikirjan kirjanmerkki, Liisa Hallalta mm. kirjontalankoja ja käsityöohjeita 

sekä Klaudia Miettiseltä lankoja ja kankaita. Materiaaleista on tehty käspaikkoja seurakunnalle ja tuotteita 

myyjäisiin. 

Nikolaoksen miehet ovat pitäneet seurakunnan kirjastoa auki omien kokoontumistensa yhteydessä. 

Vuonna 2018 toiminta laajeni Anneli Lisitsinin testamenttilahjoituksen seurauksena koko kirjaston 

uudelleenjärjestelyyn: lahjoitettujen julkaisujen luokittelu- ja luettelointityöhön, kirjaston valvonnan ja 

lainaustoiminnan uudelleen organisointiin sekä koko kirjaston siivoamiseen ja sisustamiseen. Syntyi 

Kirjastotyöryhmä, jota Marja Mäkirinta ja Malcolm Hicks johtavat. Anneli Lisitsinin  lahjoittamat kirjat 

täydensivät kirjaston kokoelmaa, seurakunnan työntekijöiden käsikirjastoja sekä ikonimaalauspiirin ja 

mosaiikki-ikonikerhon kirjastoja. Kaksoiskappaleista muodostui Solinan Olohuoneen käsikirjasto. Loput 

kirjat ja kortit on hinnoiteltu myytäväksi 4.12. kirjakirppiksellä ja tapahtumien yhteydessä. 

ATK-taitojen ja julkaisujen tekemisen opiskelua varten perustettiin pienhankkeeksi InDesign-ryhmä.  

Ryhmä on kokoontunut Solinan Olohuoneessa syyskaudella kolme kertaa: 

3.9. kokoonnuttiin opiskelemaan seurakunnan nettisivujen hallintaa seurakunnansihteeri Juha Sissosen ja 

Ilona Pelgosen ohjauksessa. Tavoitteeksi asetettiin Solinan kerhojen ja tapahtumien tiedotteiden laatiminen 

ja julkaiseminen nettisivuilla.  Ke 17.10. ja su 18.11. aloitettiin julkaisujen tekemisen ja InDesign-taitto-

ohjelman opettelu Marja-Sisko Kataikon ja Auli Mustosen ohjauksessa.  

InDesign-ryhmässä on suunniteltu Solina-sarjan julkaisuja. Julkaisut on suunniteltu painettaviksi 

omakustanteina seurakunnan viraston monistuskoneella, kysynnän mukaan ja painatuskustannusten 

välttämiseksi. Kirjapainoyhteistyöstä luovuttiin. Tavoitteena on e-julkaisusarjan aloittaminen 

julkaisutyöryhmän ohjeiden mukaisesti.   

 

Syksyllä 2018 valmistui Maire Tajakan julkaisu Referaatti Henri J.M. Nouwenin kirjasta Kotiinpaluu. Solina: 

elävän lähteen kutsu. Kuopion ortodoksisen seurakunnan julkaisu 1/2018.  Tuulikki Likitalo työsti julkaisua 

Siilinjärven Pyhän Suurmarttyyri Georgios Voittajan kirkko, seurakuntatalo ja niiden ikonit. Solina: elävän 

lähteen kutsu. Kuopion ortodoksisen seurakunnan julkaisu 1/2019. Lisäksi vuonna 2018 on tehty Esitteet 

kaikista Solina-hankkeen kerhoista ja tapahtumista sekä nettiin että printteinä jaettavaksi. 

Uusi videointityöryhmä aloitti syksyllä 2018 suunnitelmien tekemisen ja järjestelyt katedraalissa 

toimitettavien jumalanpalvelusten videoimiseksi sekä suunnitelmat tarvittavan kaluston hankkimiseksi. 

Koekuvaukset järjestettiin lokakuussa. 

Kirkkovuoteen liittyvien tapahtumien, erityisesti  joulu- ja pääsiäiskauden tapahtumiin osallistuminen ja 

niiden vahvistaminen ja rikastuttaminen ovat vakiintuneet Solinan toiminnan sisältöihin. Vuonna 2018 

Solina osallistui seuraavien tapahtumien suunnitteluun, järjestämiseen, osallistumiseen ja tukemiseen: 
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• 18.1. Rukousviikon ehtoopalvelus ja iltatee seurakuntatalolla 

• La 10.2 – su 11.2. Solina järjesti yhdessä Venäjänkielisen toimikunnan ja nuorten piirin kanssa 
sovintosunnuntain tapahtumat. Ohjelmana oli liturgiat Kuopiossa, Juankoskella ja Pielavedellä,  
Kuopiossa Monikulttuurinen ravintola Solina seurakuntatalolla ja koiravaljakkoajelutusta 
Kallavedellä sekä  koko seurakunnan yhteinen sovintosunnuntain ehtoopalvelus Pyhän Nikolaoksen 
katedraalissa Kuopiossa. 

• Su 18.2. Nukketeatteri-esityksen järjestäminen yhdessä Venäjänkielisen toimikunnan kanssa. 

• Ti 27.2., ma 5.3., ma 19.3., ti 20.3. Virpovitsatalkoot seurakuntatalolla ja kodeissa, kuten ennenkin. 

• Pe 23.3. – la 24.3. Pääsiäismyyjäisten organisointi yhdessä tiistaiseuran ja toimintapiirien, kerhojen 
ja Solinan pienryhmien kanssa sekä myyjäistuotteiden valmistukseen ja myyntiin osallistuminen. 

• La 31.3. Suuren lauantain aamupalvelus, Mirhallavoitelun juhlan ja kirkkokahvien järjestäminen 
yhdessä tiistaiseuran kanssa. 

• La 7.4. Kirkkaan viikon lauantain syntymäpäiväjuhlan järjestäminen Marjolle ja seurakuntalaisille. 

• Ke 23.5. Kaikkien toimintapiirien, kerhojen ja seurakuntalaisten yhteisenä kevätkauden 
päätösjuhlana Kiitosakatistos katedraalissa. 

• La 1.12. – su 2.12. Kirkkokahvit ja joululaulujen yhteislaulutapahtuma liturgian jälkeen yhdessä 
Anita Linnun ja Markus Hännisen kanssa. 

• Pe 14.12.- la15.12. Joulumyyjäisten organisointi yhdessä tiistaiseuran, toimintapiirien, kerhojen ja 
Solinan pienryhmien kanssa sekä myyjäistuotteiden valmistukseen ja myyntiin osallistuminen. 

 

Solina-hankkeessa on jatkettu suunnitelmien mukaisesti kirkon opetuksen järjestämistä seurakuntalaisille 

ja kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille. Isä Johannes Hätisen ohjaaman Liturgiakerhon lisäksi 

seurakunnassa on järjestetty yleisöluentoja ja keskusteluja ortodoksisuuden ydinkysymyksistä. 

Välähdyksiä ortodoksisuuteen -luentosarjassa on ollut vuonna 2018 yhdeksän esitelmää: 24.1., 7.2.,  1.3., 

18.4., 2.5., 24.8., 11.9.,  10.10. ja 4.12. Keväällä teemat käsittelivät kirkon historiaa Riisassa, arkkipiispa 

Paavalia valokuvaaja Topi Ikäläisen silmin, luomatonta valoa ja paastoa sekä SENin yhteistyökumppanimme 

Pauliina Kainulaisen tutkimaa metsän teologiaa. Taiteiden yössä kanttorit pitivät musiikkitapahtuman 

katedraalissa ja syksyllä alkoi piispojen luentosarja ortodoksisuudesta. 

Solina-hankkeen tavoitteisiin on kirjattu toiminta koko seurakunnan alueella. Tähän pyrkien Topi Ikäläisen 

luento järjestettiin myös Kuopion ulkopuolella, Keiteleellä. TT Pauliina Kainulaisen metsän teologian teema 

jatkuu Solina-ryhmän Katri Savolaisen organisoimana yhteistyönä Enonkosken luostarikeskuksessa SENin 

ekumeenisessa ekoretriitissä vuonna 2019.  

Temppelijuhlat ja retket 

Solina on jatkanut maksuttomien yhteiskuljetusten järjestämistä seurakunnan temppelijuhliin yhdessä 

kirkonisäntien ja paikallisten seurakuntalaisten kanssa. Solinan leipuriryhmä on osallistunut tarjoilun 

järjestämiseen. Temppelijuhlien lisäksi Solina on järjestänyt kaksi seurakunnan retkeä yhdessä 

diakoniatoimikunnan ja tiistaiseuran kanssa.   

13.1. Luostarimatka Valamoon ja Lintulaan 

11.6. Praasniekkamatka Keiteleelle: Panihida Hiekan hautausmaalla, suuri ehtoopalvelus 

Hiekan tilalla ja Arsenin jazzit 

29.6. Temppelijuhla Pietarin ja Paavalin kirkossa Tuusniemellä 

18.9. Syysretki Bombaan ja Nurmeksen seurakuntaan 
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1.10. Temppelijuhla Jumalanäidin suojeluksen kirkossa Juankoskella, kiertoajelu. 

11.11. Temppelijuhla Ylienkeli Mikaelin rukoushuoneella Syvänniemessä, kiertoajelu. 

Temppelijuhliin osallistuminen on vuoden aikana muuttunut siten, että praasniekkamatkoihin on lisätty 

hautausmailla käynti ja litania mahdollisuuksien mukaan sekä kaikkien praasniekkaan osallistuvien kanssa 

yhteinen opastettu kiertoajelu ja opastettu tutustuminen paikkakunnalla oleviin merkittäviin kohteisiin.  

Yhteistyökumppanit 

Tiistaiseura, Venäjänkielinen toimikunta, Nuorten piiri, Nikolaoksen miehet, kanttorit, seurakunnansihteeri, 

Filantropia ja SEN. 

Tiedottaminen 

Toiminnasta on tiedotettu seurakunnan nettisivuilla ja ilmoitustauluilla, jaettu esitteitä vapaaehtoisvoimin 

ja käytetty yksityisiä tiedonjakokanavia ja puskaradiota. Solina-hankkeen tapa tiedottaa on tullut 

seurakuntalaisille vähitellen tutuksi ja rohkeus tulla mukaan toimintaan on lisääntynyt.  

Yleisötilaisuuksien ilmoituksia on julkaistu Aamun Koitossa, Savon Sanomissa ja paikallislehdissä. 

Kaupunkilehti Kukko julkaisi 7.2.2018 numerossaan 5  Miikka Kivisen kirjoittaman seurakuntalaisten 

haastatteluihin pohjautuvan artikkelin Paastossa tarkistetaan oman elämän suunta.  

 

Johtopäätöksiä 

Hankekokonaisuutta on tavoitteen mukaisesti pidetty edelleen väljänä ja joustavana, mikä on 

osoittautunut viisaaksi suunnitelmaksi. Joustavuus ja vapaa muuntuvuus on osoittautunut 

pilottihankkeissa tärkeäksi: monenlaista ammattitaitoa ja osaamista sekä toimintatarmoa ja -halua on 

paljon ja uusia hanke-ehdotuksia kypsyy jatkuvasti; koordinaattorista, organisoijista ja tiedottajista on sen 

sijaan ajoittain huutavaa puutetta. Vuoden 2019 suurena haasteena on toiminnan ja tiedotuksen 

lisääminen kaikkien pyhäkköjemme piirissä ja yhteistyön laajentaminen hiippakunnan alueella.  

 

    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 2018 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 

Seurakuntamme ekumeniatyö sai kiitosta, kun Suomen Ekumeenisen Neuvoston vuosittain jaettavan 
Ekumeeninen teko -tunnustuksen sai Kuopion alueella järjestetty ekumeeninen pääsiäisvaellus toisen 
pääsiäispäivänä. Vaelluksen toteuttamisesta vastasivat Kuopion ortodoksinen seurakunta, Kallaveden 
seurakunta, Syvänniemen kyläyhdistys, Eevantalo ja Karttulan vapaaseurakunta. Vaellus (17 km) alkaa 
perinteisesti jumalanpalveluksella ja reitti kulkee Karttulan lut. kirkosta vanhaa reittiä pitkin Savikosken, 
ortodoksihautausmaan ja Sourun ruukin kautta tsasounalle, Syvänniemen luterilaiseen kirkkoon ja 
Eevantalolle. Vaellus saa jatkoa vuoden kuluttua. 

 

Vuoden ekumeeninen teko -palkinto jaettiin SEN:in syyskokouksessa Jyväskylässä. Palkinnon luovutti arkkipiispa Kari Mäkinen. 

Muista tapahtumista voidaan mainita erityisesti ekumeenisen rukousviikon tapahtumat. Läntisellä alueella 
osallistuimme rukousviikon tapahtumiin Siilinjärvellä, Maaningalla, Pielavedellä, Keiteleellä ja Karttulassa. 
Näiden lisäksi 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 lapsi- ja nuorisotyön kanssa. Ekumeenisia kylvönsiunaustilaisuuksia järjestettiin 
Vehmersalmella ja Maaningalla. 

Isä Harri Peiponen toimi Kuopion kristillisten seurakuntien yhteistyöelimen hallituksen puheenjohtajana 



Vuosikertomus 2018 
 

41 
 

 
 

Kylvönsiunaus Vehmersalmella helatorstaina. Kuva: Harri Peiponen. 

Syvänniemellä järjestettiin toukokuussa perinteinen seminaari, jonka aiheena oli identiteetti. Illan aikana 
pohdittiin, mitä on yksilön, paikallinen ja alueellinen identiteetti. Aiheesta alustivat apulaiskaupunginjohtaja 
Pekka Vähäkangas (Kuopion kaupunki) ja kasvatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov (Suomen ortodoksinen 
kirkko). Tilaisuus järjestetään vuosittain. 

 
Sirpa Okulov ja Pekka Vähäkangas. Kuva: Harri Peiponen                 
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Kirkkoja keskusteluttanut ev.lut. piispainkokouksen päätös ehtoollisvieraanvaraisuutta oli Kuopion 
kristillisten seurakuntien yhteistyöelimen järjestämän marraskuisen seminaarin teemana. Tilaisuudessa 
alustivat piispa Jari Jolkkonen, rovasti Raimo Sissonen, Kuopion kaupungin ikäihmisten 
toimintakeskuspalveluista toiminnanohjaajat Maarit Patama ja Riitta Oksanen. Seurakuntapastoreiden 
puheenvuorot käyttivät mm. isä Matthew Azzopardi, Pyhän Joosefin seurakunnasta katolinen kirkko 
Suomessa, kirkkoherra Aulikki Mäkinen ja isä Harri Peiponen Kuopion ortodoksisesta seurakunnasta. 

 
Ehtoollisvieraanvaraisuus-seminaari. Kuva: Harri Peiponen. 

Perinteinen luontokirkko luterilaisen seurakunnan kanssa pidettiin Maaningan Korkeakoskella elokuussa.  
Pielaveden Saarelassa osallistuimme perinteiseen ekumeeniseen tilaisuuteen helatorstaina, samoin 
luontokirkkoon Pielaveden Säviällä heinäkuun alussa.  

 

Ekumeeniset juhlat ja tilaisuudet 

Ekumeenisella rukousviikolla tammikuussa pidettiin kirkkovaellus Nilsiässä ja Tuusniemellä. Toukokuussa oli 

ekumeeninen kylvön siunaus Nilsiässä. Nuorille tarkoitettu ekumeeninen tapahtuma Syyssähinät 

järjestettiin Nilsiässä. 
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Kylvön siunaus 22.5.2018 

 

Syyssähinät Nilsiässä 28.9.2018 
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2.6 Työntekijät ja heidän hyvinvointinsa    

 
Seurakunnalla oli kertomusvuonna yksitoista päätoimista työntekijää 

Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Rosa Hartikainen 
- määräaikainen lapsi ja nuorisotyöntekijä  
- lapsi- ja nuorisotyöstä vastaava 
- nuorisotyö ja leirit ja tapahtumat 

Rovasti Timo Honkaselkä 
- kirkkoherra 
- henkilöstö, hallinto ja talous 

Kanttori Eija Honkaselkä 
- läntisen alueen kanttori 
- lapsi- ja nuorisotyössä 
- ortodoksisten kanttorien liiton hallituksen sihteeri 
 
Kanttori Sofia Laukkanen, äitiyslomalla 15.3.2018-31.12.2018, sijaisena Markus Hänninen 
- itäisen ja läntisen alueen kanttori 
- kirkolliskokousedustaja 
- työntekijöiden edustaja neuvostossa 
- työsuojeluvaltuutettu 

Pastori Harri Peiponen 
- läntisen alueen pappi 
- lapsi- ja nuorisotyössä 
- Kuopion kristillisen seurakuntien yhteistyöelimen puheenjohtaja 

Rovasti Pavel Pugovkin 
- venäjänkielinen pappi , määräaikainen toimi 2018-2020 

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 1.1.-31.7.2018 asti, vakituisessa toimessa 1.8.2018 lähtien 
- diakoniatyöstä vastaava pappi 

Lasten ja nuortenohjaaja Svetlana Laamanen 
- lasten ja nuortenohjaaja 
- lasten kerhot ja venäjänkielinen toiminta 

Vahtimestari Heikki Peiponen 
- vahtimestari, Kuopion pappilantalo ja katedraali 

  
Työterveys on järjestetty Terveystalo Oy:ssa.  
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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. Pääsiäisen palveluksista tiedotetaan mm. kaupungin matkailutointa ja 
paikallisia matkailuyrityksiä. 

Taloushallinnon palvelut on hoidettu kirkon taloustoimistossa.  

Vuoden 2018 aikana seurakunnan hautausmaarekisterin ylläpitovastuu siirtyi virastoon. Vuoden 2019 
alusta voimaantulleet uusi Nimilaki sekä suuret kiristykset tietosuoja-asetuksiin toivat paljon lisätöitä koko 
vuoden ajan. Samaten seurakuntauudistuksen myötä tarve erilaisille raporteille, lausunnoille yms. 
paperitöille oli huomattava. 

 

 

2.8    Työntekijöiden kertomukset   

 

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

3.1 Talouden suunta    

 
 

 
 
Kuopion pappilantalon remontin velka saatiin maksettua vuonna 2018. Henkilöstökulut olivat 516 000 
euroa. Kertomusvuoden ylijäämä oli 372 446 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.  
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3.3. Luottamuselimet    

 
Seurakunnanvaltuusto: 
puheenjohtaja   Kähkönen Martti Tuusniemi 
1. varapuheenjohtaja  Tenkama Pirkko Kuopio 
2. varapuheenjohtaja  Suomala Heikki Keitele 
 
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 3 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 5 kertaa. 
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Tilintarkastajat 
Varsinaiset tilintarkastajat Kuopusjärvi Liisa, HT 
   Ylönen Arja, KHT 
Varatilintarkastajat  Hartikainen Heikki, KHT 
   Janhonen Kari, KHT, JHT 

Pyhäkköjen isännöitsijät 

Kuopion katedraali:   Paavo Perola 
Siilinjärven kirkko:   Veijo Martikainen , 12.5.2018 asti 
Siilinjärven kirkko:  Viljo Hannonen , 12.5.2018 alkaen 
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. 
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Liitteet 

 

Liite 1: Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa v. 2018 toimitetut jumalanpalvelukset ja muut 

toimitukset    

 

   12 kärsimysevankeliumia  3 

   Aamupalvelus  18 

   Ajoneuvon pyhitys  4 

   Akatistos  41 

   Avioliittoon vihkiminen  9 

   Ehtoopalvelus  68 

   Hautauspalvelus  59 

   Hetkipalvelus  32 

   Ikonin pyhittäminen  3 

   Jeesuksen rukouspalvelus  2 

   Kaste  27 

   Katumus  106 

   Katumuskanoni  15 

   Kirkkoon liittäminen  4 

   Kirkon esittely  11 

   Kodinpyhitys  4 

   Litania  27 

   Liturgia  230 

   Paastoliturgia  28 

   Panihida  62 

   Parastasis  2 

   Pieni vedenpyhitys  1 

   Pääsiäisyöpalvelus  3 

   Ripitys  3 

   Rukoushetki  120 

   Sairaan ripittäminen  46 

   Sairaan voitelu  8 

   Suuri ehtoopalvelus  10 

   Suuri vedenpyhitys  3 

   Vedenpyhitys ja liturgia  17 

   Vigilia  113 

Yhteensä 1074 
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Liite 2: Palvelukset pyhäköittäin 2018      

 

Tila  Varaus  Määrä  

   
Haatalan tsasouna     Akatistos  1 

      Ehtoopalvelus  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  1 

   Yhteensä  4 

   
Juankosken kirkko     12 kärsimysevankeliumia  1 

      Aamupalvelus  1 

      Ajoneuvon pyhitys  1 

      Ehtoopalvelus  1 

      Hautauspalvelus  3 

      Katumuskanoni  1 

      Liturgia  8 

      Paastoliturgia  2 

      Suuri ehtoopalvelus  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  4 

   Yhteensä  24 

   
Katedraali     12 kärsimysevankeliumia  1 

      Aamupalvelus  8 

      Akatistos  12 

      Avioliittoon vihkiminen  8 

      Ehtoopalvelus  26 

      Hautauspalvelus  19 

      Ikonin pyhittäminen  1 

      Kaste  17 

      Katumuskanoni  5 

      Kirkkoon liittäminen  2 

      Litania  3 

      Liturgia  77 

      Paastoliturgia  12 

      Panihida  28 

      Parastasis  1 

      Pääsiäisyöpalvelus  1 

      Rukoushetki  15 

      Sairaan voitelu  3 

      Suuri ehtoopalvelus  1 

      Suuri vedenpyhitys  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  60 

   Yhteensä  302 

   
    Ajoneuvon pyhitys  1 
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Keiteleen kirkko  

      Akatistos  1 

      Ehtoopalvelus  1 

      Hautauspalvelus  1 

      Katumuskanoni  1 

      Kirkkoon liittäminen  1 

      Litania  2 

      Liturgia  8 

      Paastoliturgia  2 

      Panihida  3 

      Suuri ehtoopalvelus  2 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  1 

   Yhteensä  25 

   
Käärmelahden tsasouna     Ajoneuvon pyhitys  1 

      Akatistos  1 

      Ehtoopalvelus  2 

      Ikonin pyhittäminen  1 

      Litania  1 

      Liturgia  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  1 

   Yhteensä  9 

   
Luikonlahden tsasouna     Ehtoopalvelus  1 

      Hautauspalvelus  1 

      Katumuskanoni  1 

      Liturgia  7 

      Paastoliturgia  2 

      Panihida  1 

      Suuri ehtoopalvelus  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  1 

   Yhteensä  16 

   
Maaningan kirkko     Akatistos  1 

      Ehtoopalvelus  1 

      Hautauspalvelus  6 

      Kaste  1 

      Katumuskanoni  1 

      Litania  1 

      Liturgia  8 

      Paastoliturgia  1 

      Panihida  1 

      Suuri ehtoopalvelus  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  2 

   Yhteensä  25 
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Muuruveden tsasouna     Ehtoopalvelus  1 

      Liturgia  9 

      Paastoliturgia  1 

      Panihida  1 

      Sairaan voitelu  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  2 

   Yhteensä  16 

   
Nilsiän kirkko     Aamupalvelus  3 

      Ehtoopalvelus  2 

      Hautauspalvelus  2 

      Hetkipalvelus  1 

      Jeesuksen rukouspalvelus  2 

      Katumuskanoni  2 

      Liturgia  13 

      Paastoliturgia  1 

      Panihida  1 

      Pääsiäisyöpalvelus  1 

      Rukoushetki  1 

      Suuri vedenpyhitys  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  8 

   Yhteensä  39 

   

Pielaveden kirkko     12 kärsimysevankeliumia  1 

      Aamupalvelus  2 

      Akatistos  16 

      Ehtoopalvelus  23 

      Hautauspalvelus  6 

      Hetkipalvelus  30 

      Kaste  1 

      Katumuskanoni  1 

      Litania  2 

      Liturgia  10 

      Paastoliturgia  2 

      Panihida  3 

      Rukoushetki  2 

      Suuri ehtoopalvelus  1 

      Suuri vedenpyhitys  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  3 

   Yhteensä  105 

   
Siilinjärven kirkko     Aamupalvelus  3 

      Akatistos  2 

      Ehtoopalvelus  3 

      Hautauspalvelus  8 
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      Kaste  4 

      Katumuskanoni  1 

      Litania  1 

      Liturgia  17 

      Paastoliturgia  1 

      Panihida  4 

      Pääsiäisyöpalvelus  1 

      Rukoushetki  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  7 

   Yhteensä  54 

   

   
Syvänniemen tsasouna     Hautauspalvelus  2 

      Katumuskanoni  1 

      Litania  1 

      Liturgia  10 

      Paastoliturgia  1 

      Panihida  4 

      Parastasis  1 

      Sairaan voitelu  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  2 

   Yhteensä  24 

   
Toivalan tsasouna     Akatistos  4 

      Ehtoopalvelus  2 

      Katumus  2 

      Rukoushetki  1 

      Suuri ehtoopalvelus  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  1 

   Yhteensä  12 

   
Tuusniemen kirkko     Aamupalvelus  1 

      Akatistos  1 

      Hautauspalvelus  1 

      Katumuskanoni  1 

      Liturgia  11 

      Paastoliturgia  1 

      Suuri ehtoopalvelus  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  2 

   Yhteensä  20 

   
Vehmersalmen tsasouna     Akatistos  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

   Yhteensä  2 
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Liite 3: Kuntatilasto 2018      

 

 

 

Liite 4:  Lasten ja nuorten kerhojen osallistujat 

 

Kevät 2018    

Päivä Kerho Kerhokerrat Kerholaiset Käynnit Ohjaaja 

Maanantai Perhekerho (parilliset 
viikot) 

8 14 71 Rosa 

Taidekerho(parilliset 
viikot 

6 5 24 Anna-Kaisa 
Savinainen ja 
Aurora Bigovic 

Tiistai Päiväkerho 17 11 132 Svetlana ja Rosa 

Iltapäiväkerho 17 15 175 Svetlana ja Rosa 

Vanu (parittomat 
viikot) 

10 8 53 Kerttu Snäkin ja 
Toni Tuppurainen 

Keskiviikko Päiväkerho 18 11 127 Svetlana ja Rosa 

Nupi 20 28 165 Mikael 
Honkaselkä ja 
Tommi Kuutsa 

Torstai Iltapäiväkerho 17 12 150 Svetlana 

Perjantai Perhekerho/Rodnichok 12 20 107 Svetlana 
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Syksy 2018 

 

Päivä Kerho Kerhokerrat Kerholaiset Käynnit Ohjaaja 

Maanantai Perhekerho (parilliset 
viikot) 

8 10 56 Rosa 

Vanu 7 8 38 Kerttu Snäkin 

Tiistai Päiväkerho 16 13 127 Svetlana ja Rosa 

Iltapäiväkerho 16 8 108 Svetlana ja Rosa 

Keskiviikko Päiväkerho 16 15 162 Svetlana ja Rosa 

Nupi 18 37 187 Mikael 
Honkaselkä 

Torstai Iltapäiväkerho 14 14 174 Svetlana 

Perjantai Perhekerho/Rodnichok 13 15 125  
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