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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.  

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 jäsenmäärä väheni kertomuskaudella kolmella (3) hengellä ollen vuoden lopussa 3 854 
henkilöä. Seurakuntaan kastettiin 23 henkilöä ja kuolleita oli 53 (-30). Kirkkoon liittyi 46 henkilöä ja kirkosta 
erosi 43 henkilöä (+3). Seurakuntaan muutti 133 henkilöä ja seurakunnasta muutti 108 henkilöä (+25).  

Henkilöstö  

Seurakunnalla oli kertomuskaudella vakituisessa työsuhteessa 9 henkilöä (3 pappia, 3 kanttoria, 1 lapsi- ja 
nuorisotyönohjaaja, vahtimestari ja seurakuntasihteeri). Venäjänkielisen papin työsopimus ja rahoitus on 
vuoden 31.12.2020 loppuun. Venäjänkielinen pappi toimii neljän seurakunnan Iisalmen, Jyväskylän, 
Kuopion ja Saimaan seurakuntien alueella vuoroviikkoperiaatteella. Lapsi- ja nuorisotyöntekijän toimi on 
täytetty määräaikaisena 31.12.2020 saakka.  

Talous sekä merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 

Tilinpäätös osoittaa alijäämää 88 827 euroa. Verotuloja kertyi arvioitu määrä noin 1 066 000 euroa. 
Talousarviossa tilinkauden tulos oli arvioitu 7 980 euroa ylijäämäiseksi. Alijäämä selittyy kertomusvuonna 
tekemättä jääneistä metsäkaupoista, joista arvioitiin saatavan 150 000 euroa. Merkittäviä investointeja ei 
ollut vuoden 2019 aikana.  
 
Seurakunnan merkittävin sekä toimintaan että talouteen vaikuttava riski- ja epävarmuustekijä on väestön 
määrän ja rakenteen muutos. Seurakunnan tuloista suurin osa kertyy verotuloina, joten jäsenmäärän 
kehittymisellä on keskeinen vaikutus seurakunnan talouteen. Seurakunnan ikärakenteesta johtuen 
kuolleiden määrä on kastettuja suurempi.  

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä  

Kirkollishallitus päätti 25.11.2019 istunnossaan että Iisalmen, Kuopion ja Rautalammin seurakunnat 
yhdistyvät vuoden 2021 alussa. Näiden seurakuntien valtuustot hyväksyivät 14.3.2020 pidetyissä 
kokouksissaan seurakuntien yhdistymissopimuksen, jonka kirkollishallitus vahvistanee istunnossaan 
huhtikuussa 2020.  

Kevään 2020 koronaviruksen vaikutuksia esimerkiksi seurakunnan talouteen on tässä vaiheessa 
mahdotonta arvioida.  
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2 Seurakuntatyö 

2.1 Jumalanpalvelukset 

2.1.1 Ajan pyhittäminen ja liturgiat 

 

JUMALANPALVELUKSET     

Seurakunnassa pappina ovat toimineet kirkkoherra Timo Honkaselkä, itäisen alueen pappina rovasti Arto 
Leskinen ja läntisen alueen pappina pastori Harri Peiponen, määräaikaisena venäjänkielisenä pappina on 
toiminut rovasti Pavel Pugovkin. Sijaisena ja pyydettäessä papillisia toimituksia ovat toimittaneet rovasti Paul 
Hesse, rovasti Leo Tuutti, rovasti Johannes Hätinen ja rovasti Olavi Matsi. 

Kanttoreina ovat toimineet Anita Lintu sekä itäisen alueen kanttori Sofia Laukkanen ja läntisen alueen 
kanttori Eija Honkaselkä. Kanttorin sijaisena vuonna 2019 ovat toimineet Viktor Jetsu, Mari Vainikainen, Olga 
Kroutskih, Elizaveta Pugovkina, Ekaterina Pugovkina, Jyrki Ojapelto ja Eija Joutsen.  

Sekä itäisen että läntisen alueen papit ovat toimittaneet noin kerran kuukaudessa katedraalissa viikonlopun 
palveluksia. Kuukauden viimeisenä viikonloppuna katedraalissa on toimitettu slaavi-suomi 
jumalanpalvelukset.  

Pyhän Nikolaoksen katedraalissa toimitetaan säännöllisesti jumalanpalveluksia 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 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 Keiteleellä. 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 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. 

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).  

Pielavedellä toimitettiin maallikkopalveluksia säännöllisesti viikonloppuisin, joista vastasi Anna-Liisa 
Koslonen. Nilsiässä maallikkopalveluksia on toimittanut Eija Joutsen.   
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Katedraalin pihapiirin kevättalkoisiin osallistui runsaasti multapeukaloita. 

 

 

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 

 
Seurakunnan papisto on kirjoittanut hartauskirjoituksia paikallisiin lehtiin Savon Sanomiin, Pitäjäläiseen, 
Koillis-Savoon ja Uutis-Jouseen sekä Pielavesi-Keitele- lehteen. Isä Harri Peiponen kirjoittaa kerran 
kuukaudessa Savon Sanomiin Ristisanoja-blogia.  

Papisto ja kanttorit vierailivat kouluilla ja hoitolaitoksissa. 

Metropoliitta Panteleimonin 70-vuotisjuhlia vietettiin toukokuussa Pyhän Nikolaoksen katedraalissa ja 
seurakuntatalolla. Metropoliitta Arsenia asetettiin Kuopion ja Karjalan metropoliitan tehtävään Kuopion 
Pyhän Nikolaoksen katedraalissa 17.2. 
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VUOSIKERTOMUS, LÄNTINEN ALUE 2019      

pastori Harri Peiponen 

Yleistä 

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 (ympäri vuoden), Toivala ja Vehmersalmi (em. vain kesäkäyttö), Maaningalla kaksi eli Haatala ja 

Käärmelahti, näissä palvelukset toimitetaan praasniekkojen lisäksi pääosin kesäkaudella. Talvella 

Vehmersalmen (muutamat) palvelukset toimitetaan joko jonkun seurakuntalaisen kotona tai luterilaisella 

seurakuntakodilla.  

Jumalanpalvelukset 

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 Keiteleellä. Pääsiäisyönpalvelukset toimitetaan Pielavesi-Maaninka-

Siilinjärvi-Keitele -vuoroperiaatteella. Koululaispalvelus pääasiassa Siilinjärven, ja Maaningan koululaisille 

toimitettiin kirkkaalla viikolla Siilinjärvellä, myös Keiteleellä toimitettiin koululaisten kirkkoon tutustumista 

sekä pääsiäispalvelus. Pielavedellä toimitettiin maallikkopalveluksia säännöllisesti viikonloppuisin, joista 

vastasi Anna-Liisa Koslonen.  
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Viime vuosina on perinteeksi muodostunut karjalankielisen liturgian toimittaminen Karjalan Valistajien 
kirkossa Maaningalla. Kuva: Harri Peiponen 

Rukoushuoneiden tulevaisuus herätti huolta ja kiivastakin keskustelua seurakuntalaisten keskuudessa. 

Taustalla oli Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston (10.11.2018) päätös luopua neljästä 

tsasounasta, joista kaksi (Haatala, Käärmelahti) sijaitsee entisessä Maaningan kunnassa.  

Metropoliitta Panteleimon kutsui koolle toukokuussa 2019 Käärmelahden ja Kinnulanlahden kylien alueella 

asuvia seurakuntalaisia ja muita kiinnostuneita keskustelemaan vuonna 1955 valmistuneen Käärmelahden 

tsasounan tulevaisuudesta. Keskustelutilaisuuteen oli saapunut parikymmentä rukoushuoneen ystävää ja 

kokous päätti, että Käärmelahden ystävät -tukiryhmä perustetaan praasniekassa 6.8.2019.  

 

Käärmelahden temppelijuhlan (Kristuksen kirkastumisen juhla 6.8.2019) praasniekan vedenpyhityksen ja 
liturgian jälkeen kokoonnuttiin kirkkokahville Erik ja Liisa Alopaeuksen kotiin Käärmelahteen. Samalla 
pidettiin Käärmelahden tsasounan ystävät -tukiryhmän perustamiskokous. Kuva: Harri Peiponen. 

Käärmelahden tsasounan ystävät -tukiryhmän tarkoituksena on taloudellisesti ja toiminnallisesti turvata 

tsasounan säilyminen elävänä rukouspaikkana Kuopion ortodoksisen seurakunnan valvonnassa.  

Seurakunnalliset tilaisuudet 

Merkkivuosijuhlat jatkuivat vuonna 2019. Suurmarttyyri Georgios Voittajan kirkko Siilinjärvellä vietti 60-

vuotisjuhlaa ja seurakuntatalon valmistumisesta tuli kuluneeksi 30 vuotta. Metropoliitta Arseni toimitti 

juhlan palvelukset. Syvänniemellä sijaitsevan, Ylienkeli Mikaelille pyhitetyn tsasounan 70-vuotisjuhlaa viettiin 

marraskuussa metropoliitta Arsenin johdolla.  

Nykytoiminta tsasounalla muodostuu jumalanpalveluksista ja muista kirkollisista toimituksista, 

kuoroharjoituksista, tapahtumista ja vierailuista. Kävijöitä on vuosittain lähes tuhat omien lisäksi ympäri 

seurakuntaa. Rakennusta on kunnostettu ja siitä on pidetty vuosikymmenien varrella hyvässä kunnossa.  
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Praasniekkaväkeä Ylienkeli Mikaelin tsasounassa Syvänniemellä. Kuva: Harri Peiponen. 

 

Lapsiakin osallistui temppelinjuhlaan Siilinjärvellä. Kuva: Harri Peiponen. 

Kuopion ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvan, Keiteleellä sijaitsevan Laatokan Konevitsan luostarin 

perustajalle pyhitetyn Arseni Konevitsalaisen kirkon praasniekkaa vietettiin kesäkuussa. Praasniekkailtana 

toimitettiin Hiekan tilalla sijaitsevan luostarin hautausmaalla panihida ja suuri ehtoopalvelus Arsenin 

kirkossa. Varisnaisena praasniekkapäivänä toimitettiin juhlan vedenpyhitys ja liturgia Arsenin kirkossa. 
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Juhlapäivä jatkui pyhän Nikolaoksen katedraalissa Kuopiossa toimitetulla akatistoksella ja Konevitsa-illalla 

seurakuntasalissa. 

 

Pyhittäjä Arsenin praasniekan vedenpyhityksen ristisaatto suuntautuu Nilakan rantaan. 

Ekumeeniset tilaisuudet 

Ekumeeninen pääsiäisvaellus toisen pääsiäispäivänä vaellettiin kolmannen kerran Syvänniemeltä Karttulaan 

(17 km). Vaelluksen toteuttamisesta vastasivat Kuopion ortodoksinen seurakunta, Kallaveden seurakunta, 

Syvänniemen kyläyhdistys Karttulan vapaaseurakunta. Nyt vaellus järjestettiin kolmatta kertaa. Vaellus alkoi 

rukoushetkellä Syvänniemen tsasounassa, josta matka jatkui Syvänniemen luterilaiseen kirkkoon, Sourun 

ruukille, ortodoksiselle hautausmaalle, Savikoskelle ja Karttulan Vapaakirkolle, jossa oli ruokailu vaelluksen 

päätteeksi. Vaellukseen osallistui 90 vaeltajaa. 

 

Pääsiäisvaelluksen taukopaikka ortodoksisella hautausmaalla. Kuva: Harri Peiponen. 
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Muista tapahtumista voidaan mainita erityisesti ekumeenisen rukousviikon tapahtumat. Läntisellä alueella 

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

Näiden lisäksi isä Harri osallistui 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. 

 
Ikonipiirin ikonien siunaus Vehmersalmen kirkossa helatorstaina, pappeina Uwe Mäkinen ja isä Harri.   

Kuva: Eija Honkaselkä. 

Syvänniemellä järjestettiin toukokuussa perinteinen seminaari, jossa kysyttiin: Mitä Lähi-idän kristityille 

kuuluu tänään? Tuoreita matkakuvia ja terveisiä Raamatun mailta oli kertomassa kappalainen Matti Hoffrén 

Siilinjärven ev.lut. seurakunnasta. Tilaisuus järjestetään vuosittain. 
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Pielaveden Saarelassa osallistuimme perinteiseen ekumeeniseen tilaisuuteen helatorstaina sekä 

luontokirkkoon Pielaveden Säviällä heinäkuun alussa.  

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

joissa oli ortodoksioppilaita. Myös päiväkodeissa käytiin vihmomassa virpovitsoja ja kertomassa 

kirkkovuoden tapahtumista.  

 

Keiteleen tiistaiseura askartelemassa virpovitsoja. Kuva: Harri Peiponen. 
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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.  

Tiistaiseurat 

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. Läntisen alueen 

työpari oli mukana myös seurakunnan järjestämällä kaikkien leirillä Puroniemessä kesäkuussa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Leireillä oppii uusia harrastuksia! 
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ITÄINEN ALUE        

Kuopion ortodoksisen seurakunnan itäisen alueen toimintakertomus 2019 

Työntekijät 

Seurakunnan toisena pappina itäisellä alueella toimi rovasti Arto Leskinen 1.1.-31.12.2019 ja kanttorina 

toimi Sofia Laukkanen. Kanttorin sijaisena 1.1.-26.1.2019 toimi kanttori Markus Hänninen. Lisäksi 

kanttoreina toimivat seurakunnan muut vakituiset kanttorit ja sijaisina Viktor Jetsu, Eija Joutsen, Ekaterina 

Pugovkina, Elizaveta Pugovgina ja Mari Vainikainen 

Palvelukset 

Pyhäköissä (Juankoski, Luikonlahti, Muuruvesi, Nilsiä ja Tuusniemi) toimitettiin säännölliset 

jumalanpalvelukset vuoroperiaatteella. Temppelin praasniekan yhteydessä ja suurina kirkollisina juhlina 

toimitettiin vigilia, vedenpyhitys ja liturgia. Muuruveden tsasounassa vähennettiin jumalanpalveluksia 

syyspuolella. 

Kirkastusjuhlana vanhan kalenterin mukaan 19.8. ja uudenvuodenpäivänä Tahkon tsasounassa toimitettiin 

liturgiat. 

 

 

Muut tapahtumat 

Virpovitsojen siunaukset suuren paaston aikana ennen palmusunnuntaita 

Muuruveden koululla ja Kaavin koululla. Lisäksi virpomavitsat siunattiin 

Siilinjärven koululla. 

 

 

 

 

                                          Pääsiäisyön juhlahumua Nilsiässä. 
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  Virpomavitsojen siunaus Pitkälahden koululla 9.4.2019. 

 

Rovasti Arto Leskinen piti toimintavuoden aikana luentosarjan Ortodoksisuus tutuksi 

katekumeenipiiriläisille. Kirkkoon liittämiset toimitettiin Lasaruksen lauantaina Kuopiossa pyhän 

Nikolaoksen katedraalissa. 

Tiistaiseurat 

Itäisen alueen tiistaiseurat kokoontuivat säännöllisesti kerran kuukaudessa Tuusniemellä kodeissa ja 

Nilsiässä kirkossa, Muuruvedellä kodeissa ja Juankoskella kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen.  

 

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. 

 

                            

 

 

 

 

                           Kylvön siunaus 22.5.2019. 
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  Ristin siunaaminen Nilsiän hautausmaalla 8.12.2019 
  
 
VENÄJÄNKIELINEN PAPPI PAVEL PUGOVKIN      

Venäjänkielinen pappi on aloittanut työnsä Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa vuoden 2018 alussa. Hänen 
työhön kuuluu venäjänkielinen toimi venäjänkielisten maahanmuuttajien kanssa, jotka asuvat Kuopion ja 
Karjalan hiippakunnan alueella, erityisesti, Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion ja Saimaan seurakunnissa.  

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.  

Venäjänkielinen pappi toimittaa jumalanpalvelukset kirkko- slaavin ja suomen kielellä, eräissä tapauksissa 
myös karjalan kielellä; saarnat ja opetuspuheita suurin osin kahdella kielellä- venäjäksi ja suomeksi. 
Tehtäviin kuuluvat myös sielunhoito, sakramenttien toimittaminen (kaste, katumukset jne.), 
venäjänkielisten kerhojen järjestäminen (joissa opetetaan venäjänkielisille uskontoa), kesäaikana 
venäjänkielisten leirien pitäminen. 

Koska venäjänkielisten määrä seurakunnissa on vielä tosi pieni, on 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). 

Vuosi sitten olen ehdottanut seurakuntamme esimiehelle ja saanut 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 kanssa. 
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2.1.4 Kirkkomusiikki  

 

Kanttori Anita Lintu-Routavaara 

Seurakunnassa toimivat kuorot, joita johtaa Anita Lintu-Routavaara: Nikolaoskuoro ja Katedraalin laulajat. 
Kuorolaiset osallistuvat jumalanpalveluksiin, hautauspalveluksiin, avioliittoon vihkimisiin ja muihin 
toimituksiin. Nikolaoskuoro konsertoi ja laulaa 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. Kuoroilla ei ollut vuonna 2019 kuoromatkoja. Kuorolaisia pyritään rekrytoimaan jatkuvasti. 
Esiintymiset ja näkyvyys ovat osa tätä toimintaa. Suuntaus on valitettavasti vai se, että kuoroharrastus ei 
houkuttele. Yksi osasyy tähän on kuorotoiminnan sitovuus ja erilaisten harrastusten ylitarjonta. Tässä on 
jatkossa kehittämistarvetta, miten saada kirkkolaulu suosituksi harrastuksesi. Katedraalin laulajien 
tavoitteena on laulaa kaikki katedraalissa toimitettavat jumalanpalvelukset ja ennen toimitettavaa 
palvelusta pidetään harjoitukset palvelukseen osallistuville laulajille. Nikolaoskuoron tavoitteena on 
konsertoida ja esiintyä eri tilaisuuksissa. Joulukuun 1. päivänä pidettiin Solinan kanssa yhteistyössä 
joululaulujen yhteislaulutilaisuus. Joulukuun 11. päivänä pidettiin joulukonsertti, jossa esiintyivät 
lapsiryhmä, nuorisokuoro ja Nikolaoskuoro.     

 

Kanttori Sofia Laukkanen 

Itäisen alueen kanttori Sofia Laukkanen hoitaa itäisen ja keskustan alueen jumalanpalvelukset ja 

toimitukset suomen ja kirkkoslaavin kielillä. Sofia on nuorisokuoron johtaja. Nuorisokuoro harjoitteli 

kouluvuoden aikana torstaisin. Kuorossa kävi 11 laulaja. Sofia käynnisti lapsikuoron toimintaa syyskuussa 

2019, lapsikuoron harjoitukset olivat torstaisin ja kuorossa kävi 5 lasta. Nuorisokuoro ja lapsikuoro 

esiintyivät seurakunnan joulukonsertissa 11.12.2019. Tämän lisäksi Sofia Laukkanen piti harjoitukset 

Molitva kuorolle, joka laulaa monikielisissä palveluksista ja toimituksissa. Monikielinen kvartetti esiintyi 

Kuopio juhlii tapahtumassa 23.8.2019.      

Kanttori Eija Honkaselkä 

TOIMINTA JA HARJOITTELU 

Kanttori Eija Honkaselkä on johtanut kolmea seurakuntamme kuoroa vuonna 2019. Kuorolaiset ovat 

käyneet aktiivisesti harjoituksissa, osaavat ja haluavat laulaa jumalanpalveluksissa ja käyvätkin ahkerasti 

niissä laulamassa ihan ympäri seurakuntaa. Erilaisiin tilaisuuksiin (esim. ekumeeniset tilaisuudet, joita 

läntisellä alueella on useita) olen saanut koottua pienen tai joskus vähän isommankin lauluryhmän 

laulamaan rukoushetken tai erikseen muutamia ortodoksisia kirkko- ja/tai hengellisiä lauluja.  

Läntisen alueen kuorot piti kolme konserttia vuonna 2019. Tammikuussa oli Pielaveden evl kirkossa joulun 

päätöskonsertti sekä joulukuussa 2019 Siilinjärvellä ja Suonenjoella. Siilinjärven ja Suonenjoen konserteissa 

oli kirkon täydeltä kuulijoita. Suonenjoen konserttia oli kuuntelemassa myös Kuopion ja Karjalan 

metropoliitta Arseni, joka käytti konsertissa puheenvuoron. Siilinjärven seurakuntasalilla oli 

konserttipäivänä menossa Mosaiikkikerho Petroksen ikonileiri, ja he tarjosivat seurakuntasalilla konsertin 

jälkeen iltateetä ja yleisöllä oli mahdollisuus tutustua mosaiikkitöihin ja niiden tekemiseen. Syksyllä 

harjoittelimme karjalankielistä liturgiaa, joka toimitettiin Maaningan kirkon praasniekan yhteydessä. Kuoro 

lauloi koko liturgian karjalankielellä.  
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Yksityisiä äänenmuodostus- tai laulutunteja kuorolaisilla ei kanttori Eijan johdolla ole ollut, mutta 

äänenmuodostuksellisiin asioihin on kiinnitetty huomioita harjoitusten yhteydessä. Kuoroissa alkaa 

pääsääntöisesti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta olla vain eläkeiän reilusti ylittäneitä. Tämä tuo 

oman haasteensa mm. kuorolaisten jaksamiseen, äänenkäyttöön, seisomiseen (jumalanpalveluksissa) ja 

kuoron ohjelmiston valintaan, sekä tietenkin laulamiseen. Uusien nuorten aikuisten saaminen kuoroon olisi 

tärkeää, mutta, samoin kuin kaikissa muissakin, eikä vain kirkkokuoroissa, uusia laulajia ei meinaa löytyä 

ainakaan maakunnassa. Monet kuoronjohtajat niin luterilaisissa seurakunnissa kuin maallisissakin kuoroissa 

on kertonut painivansa samoissa ongelmissa.  

KUOROT 

- Mihailan kuoro&Nikolaos kuoro: Vuoden 2019 alussa Rautalammin seurakunnan Nikolaoskuoro 

siirtyi kanttori Eija Honkaselän harjoitettavaksi. Kuoro yhdistyi luontevasti Mihailan kuoron kanssa, 

koska heistä monet lauloivatkin molemmissa kuoroissa. Harjoituksia säännöllisesti vuoroviikoin 

Suonenjoella ja Syvänniemellä. Harjoituskertoja koko vuoden aikana oli yhteensä 20, minkä lisäksi 

Siilinjärven kuoron kanssa pidettiin yhteisiä harjoituksia pääsiäisyönpalvelusta ja joulukonsertteja 

varten. Kuoron kokoonpano oli kevätlukukaudella 16, joista kaksi jäi pois syyslukukaudella, joten 

vuoden lopussa vahvuus oli 14, puolet Rautalammin seurakunnan alueelta.  

- Siilinjärven kuoro: Siilinjärven kuoro kokoontui vuoden aikana 14 kertaa, joista osa oli 

yhteiskuoroharjoituksia Mihailan kuoron kanssa. Harjoitusten säännöllisyyttä ”häiritsi” vähän se, 

että vain joka toinen viikko olisi ollut mahdollisuus pitää ne. Kanttori Eija oli joka toinen viikko 

sidottu Pielavedelle. Ehdottomasti säännöllisyys on se kuorolaulua edistävä tekijä. 

Kuoroharjoituksissa kävi vuoden aikana 7 aktiivista laulajaa, joista suurin osa asuu Kuopiossa.  

- Angelos-kuoro: Pielavedellä kokoontui vuonna 2019 pieni ”uusi Angelos-kuoro”/lauluryhmä. 

Kuorossa lauloi kaksi laulajaa kanttorin lisäksi. Laulajat kävivät mahdollisuuksien mukaan myös 

jumalanpalveluksissa laulamassa. Pienikin voi olla kaunista, kun se on puhdasta. Kun laulajia on vain 

kaksi, niin harjoituksia on pidetty vain silloin kun molemmat ovat päässeet paikalle.  

 
 

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. Kukin 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. 
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2.3 Seurakuntatyö 

2.3.1 Yleinen seurakuntatyö 

 

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.     

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

Aluehallintovirastossa on perinteisesti toimitettu joulunalla ekumeeninen hartaus. Vuonna 2019 
tilaisuudessa muistettiin myös eläkkeelle jäävää ylijohtaja Sirkka Jakosta.  

 

2.3.2 Diakonia    

 

Diakoniapappina vuoden 2019 aikana toimi rovasti Arto Leskinen. Diakoniatoimikunta järjesti kirkkokahvit 
ja painatti uudet adressit. Diakonia-avustuksia jaettiin ennen pääsiäistä ja joulua. Diakoniakäyntejä 
järjestettiin koteihin ja palvelutaloihin lukuisia 

2.3.3 Kasvatus ja koulutus   

 
Seurakunnassa ei ole erillistä kasvatus ja koulutustoimikuntaa.  

Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden neuvottelupäiviä järjestettiin kaksi. Keväällä metropoliitta Arseni 
kertoi Karjalan hiippakunnan seurakuntien 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.  
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2.3.4 Nuoriso ja lapset     

 

Toimintakertomus 2019 

Lapsi- ja nuorisotyö  

 

 

Ortodoksinen lapsi- ja nuorisotyö 

Kuopion ortodoksisen seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö on monimuotoista toimikauden aikana. Vuonna 
2019 kerhoissa seurattiin kirkkovuoden kulkua ja juhlia, joiden tiimoilta pyysimme esimerkiksi papin 
käymään tai teimme askarteluja. Jokainen lastenkerho ja perhekerho aloitetaan yhteisellä rukoushetkellä: 
Lapsi sytyttää tuohuksen ja laulamme yhdessä ”Taivaallinen kuningas”. Ennen ruokailua laulamme 
ruokarukouksen ja harjoittelemme ristinmerkin tekemistä. Koulutaipaleensa aloittavat pienet 
seurakuntalaiset saavat siunauksen ja pienen muistamisen lähtiessään koulutielle. Seurakuntamme myös 
tilaa kaikille 7-13 –vuotiaille jäsenilleen ONL:n toimittaman Tuohustuli –lehden.  
 
Varhaisnuorten ja nuortenpiiriläisten kanssa osallistuttiin keskiviikon palveluksiin ja pappi kävi 
vierailemassa säännöllisesti. Erityisesti nuorten ortodoksinen kasvatustyö toteutuu parhaimmillaan leireillä, 
joilla ortodoksisuus ja ortodoksinen elämäntapa linkittyvät luontevasti muuhun ohjelmaan. Ylioppilaita ja 
toiselta asteelta valmistuvia muistetaan keväällä ja syksyllä.  
 
Lapsen ja nuorten kasvamista seurakunnassa pienestä perhekerholaisesta nuortenpiiriläiseksi pyritään 
turvaamaan järjestämällä kerhoja ja tapahtumia monipuolisesti kaikenikäisille. 
 

Työntekijät:  

Rosa Hartikainen, lapsi- ja nuorisotyöntekijä 

Svetlana Laamanen, lasten ja nuorten ohjaaja 

 

Toimikunta:  

Marjo Karvonen, puheenjohtaja 

Jyrki Hirvonen, varapuheenjohtaja 
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Lari Härkönen 

Jonna Hautajoki 

Outi Hyvönen  

Kirsi Bykachev 

Pertti Hirvonen 

 

Toimikunta kokoontui vuonna 2019 neljä kertaa.  

 

 

Kerhot: 

Kevät 2019 

Päivä Kerho Kerhokerrat Kerholaiset Käynnit Ohjaaja 

Maanantai Perhekerho (parilliset 
viikot) 

10 4 perhettä 84 Rosa 

Pelikerho 5 2 10 Kiia Sjöstedt ja 
Helmi Tanskanen 

Vanu  3 4 10 Kerttu Snäkin 

Tiistai Päiväkerho 17 10 135 Svetlana ja Rosa 

Iltapäiväkerho 18 10 140 Svetlana ja Rosa 

Keskiviikko Päiväkerho 17 12 132 Svetlana ja Rosa 

Nupi 16 20 108 Mikael 
Honkaselkä 

Torstai Iltapäiväkerho 18 13 181 Svetlana 

Perjantai Perhekerho 8 9 perhettä 81 Svetlana 

Rodnichok 7 9 perhettä 60 Svetlana 
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Syksy 2019 

Päivä Kerho Kerhokerrat Kerholaiset Käynnit Ohjaaja 

Maanantai Perhekerho (parilliset 
viikot) 

6 3 perhettä 33 Rosa 

Perhekerho 
(parittomat viikot) 

7 2 perhettä 25 Rosa 

Tiistai Päiväkerho 16 7 70 Svetlana ja Rosa 

Iltapäiväkerho 16 10 102 Svetlana ja Rosa 

Vanu (parilliset viikot) 5 6 19 Aleksia Hirvonen 

Keskiviikko Päiväkerho 16 10 146 Svetlana ja Rosa 

Nupi 14 24 154 Saara Kämäläinen 

Torstai Päiväkerho Siilinjärvi 9 4 30 Svetlana ja Eija 

Perhekerho Siilinjärvi 6 7 41 Rosa ja Eija 
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Iltapäiväkerho 14 12 120 Svetlana 

Perjantai Perhekerho 7 7 perhettä 81 Svetlana 

Rodnichok 6 7 perhettä 70 Svetlana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leirit:  

3.-7.6. Ikonileiri 

14.-16.6. Kaikkien leiri 

19.-26.7. Kristinoppileiri 

4.-6.10. Jatkis 

 

 

Juhlat, tapahtumat ja retket:  

 

Tammikuu 2019 

12.1. Kuopion kristillisen koulun avoimet ovet 

20.-22.1. Nuorisotyöpäivät, Läyliäisissä 

30.1. Vierailu Kettulanlahden koululla 
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Helmikuu 2019 

1.2. Vierailu Länsi-Puijon koulu 

3.2. Kirkkokahvit 

8.2. Lukiolaisten rukoushetki  

 

Maaliskuu 2019 

3.3. Sovintosunnuntain ohjelmaa 

11.3. Lapsi- ja nuorisotyötoimikunnan kokous 

12.3. Hiippakunnallinen koulutus 

 

Huhtikuu 2019 

6.4. Puroniemen puuhapäivät 

vk 15 virpomavitsojen siunaamisia 

14.4 Lasten virpominen kirkossa 

22.4. Lasten pääsiäinen 

24.-25.4. Koululaisten pääsiäinen 

28.4. Vieraita Kuopion kristilliseltä koululta 

 

Toukokuu 2019 

10.5. Vierailu Muuruveden ja Tuusniemen kouluilla, sekä Kaavin koululaiset vieraana Luikonlahden 

tsasounassa 

11.5 Perhekerhon retki 

15.5. Vierailu Nilsiän koululla, kyykkä turnaus 

15.5. Kripa-info 

18.5. Kerhojen retkipäivä 

vk 21 viimeinen kerhoviikko 

22.5. Kolmevuotiaiden synttärit 
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26.5. Ylioppilaiden muistamiset ja ekaluokkalaisten koulutielle siunaaminen 

30.5. Nupin retkipäivä 

 

 

Kesäkuu 2019 

13.6. Vierailu ONL:n kripalla Valamossa 

 

 

Heinäkuu 2019 

18.7. Ohjaajien päivä Puroniemessä 

28.7. Kristinoppileirin päätösliturgia 

 

 

Elokuu 2019 

9.8. Yhteistyöpalaveri UO-opettajien kanssa 

17.8 Retki Valamoon 

16.8. Seppo-pelin luominen Riisaan 

19.-22.8. Vierailu Heli Nupposen kouluilla 

vk 35 kerhojen aloitus 

 

Syyskuu 2019 

3.9. Lapsi- ja nuorisotyötoimikunnan kokous 

10.9. UO4 kurssilaisten tunti 

12.9. Seppo-pelin luominen Katedraaliin 

19.9. Toimikuntien kokous 

28.9. Syyssähinät, ekumeeninen lastentapahtuma Nilsiässä 

29.9. Kirkkokahvit 
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Lokakuu 2019 

vk 41 vieraana Ulla Puhakan kouluilla 

vk 43-44 Tettiläinen 

 

Marraskuu 2019 

4.11. vierailu Aurinkorinteen koululla 

7.11. vierailu Ulla Puhakan kouluilla 

15.11. hiippakunnallinen nuorisotyönkoulutus Valamossa 

16.11. Koululaisten retki Valamoon 

 

Joulukuu 2019 

4.12. Ylioppilaiden muistaminen 

5.12. Koululaisten joulukirkko Toivalan tsasounalla 

5.-7.12. Loska-tapahtuma  

18.12. Lasten joulujuhla 

20.12 Perhekerhon joulujuhla 

22.12. Siilinjärven puurojuhla  
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2.3.6 Lähetys     

 
Kuopion ortodoksisen seurakunnan Filantropian (lähetys) toimintaa vuodelta 2019 

Perinteiset keskeisimmät toiminnot toteutettiin talkoovoimin. 

Lähetyslounasta tarjottiin 10.3. ortodoksisuuden sunnuntaina  

Kirkkokahvit 17.3. 

 Virpovitsatalkoot 8.4. 

 Pääsiäismyyjäiset 13.4. 

Kirkkokahvit 9.6.  

Kirkkokahvit 1.12. 

Joulumyyjäiset 14.12. 

 

Lähetystoimikunnan toiminnasta saadut tuotot toimitettiin vuonna 2019 

Filantropian kautta paastokeräyksiin. 

 

Kuopiossa 6.4.2020 

 

Yhteyshenkilö 

Anna-Liisa Vainiomäki 
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2.3.7. Venäjänkielinen toimikunta     

 

VUOSIKERTOMUS 2019 
Venäjänkielinen toimikunta 

 

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

  

Toimikunta kokoontui vuonna 2019 viisi kertaa (29.1.; 28.5.; 18.9.; 2.10.; 11.11.).  

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 

Tuettiin venäjänkielisen lastenkerhon ”Rodnichok” toimintaa. 

”Rodnichok” kokoontuu joka toinen perjantai klo 16-18. Ohjaaja 

Svetlana Laamanen.  

 

 

 

 

 

                             (Valokuvaaja: Svetlana Laamanen) 
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Diakonia 

 

❖ Osallistuimme sairaiden ja vanhusten auttamiseen.  
 

 

Maahaanmuuttajien työ 

 

❖ Järjestimme lasten ja nuorten kansanlauluyhtye Zabavan vierailun ja konsertin meidän 
seurakunnassamme (24.2.2019). Zabavassa 
on kymmenkunta lasta/nuorta Pietarin 
Podporozhyen alueelta. Kuoro esiintyi 
venäläisen kulttuurin viikon yhteydessä. 
 

 

 

 

 

 

  

    

     (Valokuvaaja Zanna Hyvönen) 

 

- Järjestimme yhteisvoimin Solinan ja muiden toimikuntien kanssa Sovintosunnuntain blinijuhlat 
seurakunnassa (3.3.2019).  Saadut rahat 
menivät hyväntekeväisyyteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     (Valokuvaaja Zanna Hyvönen) 
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❖ Maaliskuussa suuren paaston aikana venäjänkieliset seurakuntalaiset kävivät Uudessa 
Valamossa rovasti Pavel Pugovkinin johdolla. 
Mukana oli myös Iisalmen seurakuntalaiset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

     (Valokuvaaja Zinaida Bezvenyuk) 

 

❖ Järjestimme perinteisen perheleirin päiväretken muodossa (17.8.2019). Osallistujia oli tällä 
kertaa 55. Retken kohde 
oli Uuden Valamon 
luostari ja henkisenä 
oppaana toimi Pyhien 
Sergein ja Hermanin 
Veljeskunnan 
toiminnanjohtaja rovasti 
Sergius Colliander.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Valokuvaaja Zanna Hyvönen) 
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- Lokakuussa (20.10.2019) juhlittiin venäjänkielisen kerhotoiminnan 20-vuotisjuhla. Kunniavieraina 
juhlassa olivat KP arkkipiispa Leo, kerhon 
perustajat ja ideoitsijat metropoliitta 
Panteleimon ja rovasti Andreas Hjetberg, 
venäläisten seurakuntalaisten pitkäaikainen 
ystävä Paavo Perola, lasten kerhon ensimmäinen 
ohjaaja Zoja Saukkonen, slaavinkielisen kuoron 
kanttorina toiminut Anita Lintu, sekä 
ensimmäiset kerhon osallistujat Tatjana 
Savolainen ja Nina Joki. KP metropoliitta Arseni 
onnitteli venäjänkielisiä seurakuntalaisia 
onnittelukirjeessä.  

 

 

 

 

 

         (Valokuvaajat Zanna Hyvönen ja Sirpa Okulov) 

- Järjestimme Konevitsalaisen kirkon praasniekkaan liittyvän kahvitilaisuuden seurakunnassamme 
(12.6.2019). 
 

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

 

Yllämainittujen lisäksi: 

 

Osallistuimme pääsiäismyyjäisiin (13.4.2019)  

ja joulumyyjäisiin (14.12.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

                          (Valokuvaajat Svetlana Laamanen/Zanna Hyvönen) 
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- Osallistuimme kirkkokahvien järjestämisiin (3 kertaa: Teofanian kahvitus 6.1.; 24.2.; 20.10.) 
- Osallistuimme jumalanpalveluksiin  
- 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    

 

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     

 
 Vuosi 2019 oli Kuopion Tiistaiseuran 

81 toimintavuosi. Vuoden aikana 

kokoonnuimme 13 kertaa eri 

teemojen merkeissä. Vierailijoina 

niissä olivat  muun muassa PSHV:n 

toiminnanjohtaja Soile Penttonen ja 

Sotaorpojen liiton pj. Aune-Inkeri 

Keijonen. 

 

 

 

    Kevätretkellä Korholan kartanossa Rautalammilla.  Kuva: i Harri Peiponen 
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 Tiistaiseura huolehti kirkkokahvien tarjoilusta neljä kertaa ja samoin Kirkkaalla viikolla 

koululaisten pääsiäisjuhlan ruokailun järjestelyistä. Järjestimme myös Metropoliitta Panteleimonin 70-

vuotisjuhlien kahvitarjoilun. 

 Vuoteen mahtui myös 

perinteinen retki Lintulan ja 

Valamon luostareihin 

Ristinkumartamisen 

sunnuntaina. Syksyllä vietimme 

liikunnallista toimintapäivää 

Puronniemen leirikeskuksessa. 

Piirakkatalkoiden merkeissä   

olimme koolla neljä kertaa. 

Osallistuimme myös 

seurakunnan pääsiäis- ja 

joulumyyjäisiin.            Tiistaiseuralaiset metropoliitta Panteleimonin pitämässä  

             rukoushetkessä Suonenjoen kirkossa. Kuva: i Harri Peiponen 

 

 

Kuopion ikonimaalauspiirin toimintakertomus vuodelta 2019    

 

Toimihenkilöt ja jäsenet 

Johtokuntaan ovat kuuluneet Seija Hamström, Tuula Johansson, Kirsi Jonninen, Riitta Kekoni 

(varapuheenjohtaja), Pirita Laukkanen, Kirsi Lehto (opettaja), Heikki Ruotsalainen (sihteeri-

rahastonhoitaja) ja Toini Räsänen (puheenjohtaja). Liitteenä olevassa nimiluettelossa on 

kaikki 18 vuoden aikana maalauspiirissä toiminutta jäsentä.  

Kuopion ikonimaalauspiirin pitkäaikainen jäsen Eila Karvonen siirtyi tuonilmaisiin kesällä 

2019. Ikonipiiri lähetti adressin muistotilaisuuteen. Monilla maalauspiiriläisillä on mielessä 

Eilan maukkaat paastoaikojen suolasienisalaatit kirkkokahveilla. Olkoon Eila iäti muistettu! 

Kokoontumiset 

Syyslukukausi aloitettiin 26.8. rukoushetkellä katedraalissa. Tilaisuudessa siunattiin 

kerholaisten maalaamia ikoneita. Kerhon 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 8 ja syyslukukaudella 8. 

Päivämäärät ovat liitteenä. 

Johtokunnan kokouksia pidettiin kolme. Järjestäytymiskokous pidettiin 18.3.2019.  
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Tiedottaminen  

 Kerhon toiminnasta ilmoitettiin Kuopion ortodoksisen seurakunnan internet-sivuilla ja 

 sähköpostitse jäsenille.  

Näyttelyt  

Riisassa tutustuttiin seuraaviin näyttelyihin: 

- Mysteerien äärellä. Ortodoksisia sakramentteja nuoren valokuvaajan silmin. 19.2.- 30.3.2019 

   Valokuvaaja Juuso Jonninen 

- Petros Sasaki – Mestari Japanista. 12.4.- 31.8.2019 

  Simeon Sasaki kertoi ryhmällemme näyttelystä ja isänsä työskentelytavoista.  

 

Joulumyyjäiset ja pääsiäismyyjäiset 

 Ikonipiiri osallistui seurakunnan pääsiäis- ja joulumyyjäisiin. Myytävänä oli leivonnaisia ja 

 koriste-esineitä. Arpajaisvoittona oli Kirsi Lehdon valmistama piparkakkutsasouna. 

 Myyjäisten tuotot olivat yhteensä 346 €. 

 

Kirkkokahvit 

Kirkkokahvit järjestettiin 4 kertaa: 13.1., 20.1.,15.9. ja 24.11.2019. 

Kirkkokahveista saatiin 266,65 €.   

Kirkkokahvikäytäntönä on, että kukin kerhon jäsen osallistuu kirkkokahvien järjestämiseen 

laaditun listan mukaan tai osallistuu maksamalla kerholle 15 €.  

Kurssit 

Kirsi Lehto piti viikonloppukurssin ikonimaalareille 23.-24.11.2019. Kurssia tuki Agricola-

opintokeskus. 

 

Jäsenmaksut 

Jäsenmaksu on ollut 45 € lukukaudelta. Kerho on Pyhäin Sergein ja Hermanin veljeskunnan 

jäsen.  

Vuosikokous 

Vuosikokous pidettiin 18.2.2019. Kokouksen puheenjohtajana toimi Riitta Kekoni ja 

sihteerinä Heikki Ruotsalainen. 
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Mosaiikki-ikonikerho Petroksen toimintakertomus vuodelta 2019      

 

 

Nooa. Tekijä Aini Moilanen.  Kuva: Tuulikki Likitalo 

 

 

Toimihenkilöt ja jäsenet 

Puheenjohtajana on toiminut Minna Punkki ja varapuheenjohtajana Pirkko Tenkama. Kerhon ohjaajana on 

toiminut Tuulikki Likitalo. Sihteeri-rahastonhoitaja oli Heikki Ruotsalainen. Erikseen nimettyä johtokuntaa ei 

ole ollut. Toiminnassa mukana vuoden aikana ovat olleet Marjatta Huuhtanen, Pirjo Kurki, Pirkkoanneli 

Peltola, Minna Punkki, Liisa Rissanen, Heikki Ruotsalainen, Pirkko Tenkama, Terttu Uusitalo, Raija Vaara, 

Heidi Veikkola ja Rauni Väinämö.  

 

Kokoontumiset ja työtilat 

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

kevätkaudella viisi: 19.1., 2.2.,  23.2., 9.3. ja 23.3. Syyskaudella kokoontumisia oli viisi: 21.9., 5.10., 19.10., 

9.11. ja 23.11.  

Kerhon tiloissa voi työskennellä samanaikaisesti 8-10 tekijää.  

Kokoontumispäivinä on ollut tarjolla kerholaisten tekemää keittoa, kahvia ja leivonnaisia lisukkeineen. 

Tarjottavat ovat olleet aina herkullisia. 

Jäsenyys 

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

seurakunnan internet-sivuilla kohdassa Toiminta > Mosaiikki-ikonikerho Petros sekä Suomen Ikonimaalarit 

ry:n internet-sivuilla. Mainokset tulevista  mosaiikkikursseista ja mosaiikkikerhon  kokoontumisista ja 

toiminnasta ovat esillä Tuulikki Likitalon työhuoneella Galleria Kivessä, Kuopiossa Maaherrankatu 9:ssä. 

Kurssit 

Mosaiikki-ikonikerho Petros järjesti yhdessä Agricola-opintokeskuksen kanssa kaksi Mosaiikki-ikonikurssia 

Siilinjärvellä. Kurssit olivat 3. - 9.6.2019 ja 3.-9.12. 2019. Osallistujia oli kesäkurssilla 14 ja 2 osallistui 

joinakin päivinä. Talvikurssilla oli 7 osallistujaa ja 3 osallistui joinakin päivinä. 

Kurssien käytännön järjestelyt hoiti Ikoni ja Mosaiikki Tuulikki Likitalo yhdessä kerhon ja Kuopion 

ortodoksisen seurakunnan kanssa. Opettajana oli mosaiikkitaiteilija Juri Jarin Moskovasta. Kurssit  pidettiin 

Siilinjärven seurakuntatalolla ja kerhon tiloissa. 

Talvikurssilla oli keskiviikkona 4.12. yhteiskahvit Siilinjärven tiistaiseuran kanssa ja sunnuntaina 8.12. 

avoimet ovet, kerhon esittely, pieni mosaiikkinäyttely ja tarjolla kuumaa mehua, teetä ja iltapalaa. Vieraita 

kävi noin 80.  

 

 

Näyttelyt, tapahtumat ja vierailut 

Kerho osallistui Kuopion ortodoksisen seurakunnan järjestämiin myyjäisiin: 13.4. pääsiäismyyjäisiin, 14.12. 

joulumyyjäisiin. Myyntipöydällä oli tarjolla leivonnaisia, mosaiikki-ikoneita ja muita mosaiikkiteoksia sekä 

lisäksi kerhon ja kesäkurssin 3.-9.6.2019 esitteitä ja Kivestä kuvaksi -näyttelyjulkaisuja.  

Mosaiikkiteoksia on jatkuvasti esillä Tuulikki Likitalon työhuoneella Galleria Kivessä, Kuopion 

Maaherrankadulla. 

Minna Punkin ja Terttu Uusitalon näyttelyissä oli esillä mosaiikkiteoksia Tuusniemen kirjastossa viikolla 12 

ja Riistaveden kirjastossa heinäkuussa.  

Kiteen ortodoksisesta seurakunnasta Markku Ylönen oli syksyllä yhteydessä Minnaan ja pyysi kerhoa 

vierailulle Kiteelle neuvottelemaan Kiteen ortodoksiseen kirkkoon suunnitelluista mosaiikkiteoksista. 

Sunnuntaina 3.9. Tuulikki ja Heikki, Minna sekä Heikki ja Pirkko vierailivat Kiteellä tutustumassa alustavasti 

kirkkoon ja mosaiikkisuunnitelmiin. Minna kertoi ja näytti videoita vierailusta ja suunnitelmista kerholaisille 

lauantain 9.11. kerhopäivässä.  

Tammikuussa 2019 Tuulikki Likitalo on aloittanut keskustelun museonjohtaja Teresa Töntsin kanssa 

mahdollisesta kerhon ja museon laajenevasta yhteistyöstä. Riisan toimintatilanteen takia suunnitelmat 

kerhon ja Riisan yhteistyöstä eivät edenneet syyskaudella 2019. 

http://www.mosaiikki-ikonikerhopetros.yhdistysavain.fi/
https://fi-fi.facebook.com/mosaiikkiIkonikerhoPetros
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Tilla Martikainen Kuopion keskustan kehittämisyhdistyksestä oli yhteydessä Minnaan. Kyseessä oli 

mahdollisuus torilla olevan ”Maailman napa” -teoksen toteuttamisesta mosaiikkityönä. Arveltiin, ettei torin 

keskikäytävän kiveykseen upotettava mosaiikkiteos kestäisi kulutusta, kuten koneellista puhdistamista. 

 

Vuosikokous 

Vuosikokous pidettiin kerhon tiloissa lauantaina 23.2.2019. Puheenjohtaja oli Tuulikki Likitalo. 

 

 

2.3.9. Pyhän Nikolaoksen miehet     

  

Pyhän Nikolaoksen Miesten vuosikertomus 2019   10.2.2020 
  
Vuosi 2019 oli Pyhän Nikolaoksen miesten 11 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 2019 miehet kokoontuivat 14 kertaa ja alustivat tai vierailija luennoi jonkin hengellisen aiheen 
keskustelujen pohjaksi: 
Vuoden aikana miehet osallistuivat Kuopion ortodoksisen kirkon kirjaston hoitoon keskiviikkoisin klo 15-17 
muiden toimikuntien kanssa. Kokoukset pidettiin viereisessä alasalissa parillisina torstaina.  
 
Miehet kokoontuivat 14 kertaa vuoden aikana kokouksiinsa 
 
Kevät kausi 
10.01 to Toimintaa suunniteltiin ja määriteltiin kokouksien aiheet ja esitelmien pitäjät 
24.01 to ”Rukoile kansamme” Arkkipiispa Paavalin tekemän CD-levyn kuuntelu rukouksesta  
14.02 to ”Ortodoksisten evakkojen uudelleen asuttaminen” alustus Johannes Pohjolainen  
07.03 to  ”Miten uskomme, arkkipiispa Paavali 1955” alustus ja keskustelu Seppo Tolonen 
10.03 su ”Sovintosunnuntai” osa miehiä osallistui kutsuttuna palvelukseen 
21.03 to ”Ekumeeninen yhteistyö Kuopiossa” esitys Isä Harri Peiponen 
11.04 to ”Valamon luostari ohjaajavanhukset ja heidän opetuksensa” Arkkimandriitta Sergei 
 Seurakuntasali klo 17:30 alkaen, 9 miestä läsnä  
19.04 to ”Taustatietoja ja vaiheita Englannin Brexitin vaiheista ja vaikutuksista” alustus, keskustelu 

Malcolm Hicks 
 
Syyskausi 
22.08 to Toimintaa suunniteltiin ja määriteltiin kokouksien aiheet ja esitelmien pitäjät 
 Miehet kertoivat omista menneen kesän muistoistaan 
05.09 to ”Nuorten huumeongelmat Kuopion alueelle” alustus ja keskustelu Arto Kainulainen  
03.10 to ”Ikimetsien sydänmailla” alustus ja keskustelu Lauri Räsänen 
31.10 to  ”Pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes Sonkajanrantalainen” alustus ja keskustelu 
 Johannes Pohjolainen 
14.11 to ”Pyhä Martinus Toursilainen ” alustus ja keskustelu Malcolm Hicks  
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Kirkkokahvit 
 
 Pyhän Nikolaoksen miehet järjestivät vuoden aikana seitsemän kertaa kirkkokahvit seuraavasti: 
 
27.01 su ”PN-miesten kirkkokahvit ” kahvien järjestelyt SRK-talolla 
24.02 su ”PN-miesten kirkkokahvit ” kahvien järjestelyt SRK-talolla 
24.03 su  ”PN-miesten kirkkokahvit ” kahvien järjestelyt SRK-talolla 
21.04 su ”PN-miesten kirkkokahvit”, kahvien järjestelyt SRK-talolla 
08.09 su  ”PN-miesten kirkkokahvit” kahvien järjestelyt SRK-talolla 
03.11 su ”PN-miesten kirkkokahvit” kahvien järjestelyt SRK-talolla 
08.12 su   ”PN-miesten kirkkokahvit” kahvien järjestelyt SRK-talolla 
 
Vierailut 
 
25.03. ma Pyhän Nikolaoksen kuusi miestä vieraili Ortodoksisessa seminaarissa Joensuussa. Ensin 

miehet laskivat kukat kaatuneiden muistomerkille ja muistosanat katuneille esitti miehistä 
Leevi Niemelä.  
Tämän jälkeen miehet tutustuivat Joensuun ONNI taidemuseoon ja erikoisesti siellä esillä 
olleeseen IsäPaul Hessen esille ripustamaan ikoninäyttelyyn. Ikonit olivat koottu Hilkka ja 
Juhani Bergheimin ikonikokoelmasta. 
Pikku Myyssä kahvittelun jälkeen miehet osallistuivat Ortodoksisen seminaarin kirkon liturgia 
palveluun. Liturgian jälkeen Isä Mikko Sidoroff esitteli seminaarin kirkon rakentamisen 
vaiheista. Toisena aiheena oli Seminaarin ja Itä-Suomen Yliopiston Joensuunkampuksen 
välisestä Teologian koulutuksen historiasta ja nykytilasta.  
Tilaisuuteen osallistui kirkkoherra Kalevi Kokkosen johdolla Joensuun Miikkulan musikoita. 
Musikoiden toiminta on vastaavanlainen kuin Pyhän Nikolaoksen toiminta Kuopiossa. 
 
 

19.03 to Syyskaudella neljä Nikolaoksen miehet isä Leo Tuutin johdolla tekivät pyhiinvaellusmatkan 
Joona Jaasjärveläisen tsasounaan Suonenjoen Lempyylle ”Vienan Erkin” Erkki Pellikan 
kutsumana.  

 Vienan Erkki oli tehnyt kolmenkymmenen vuoden aikana hienon pienen Pyhälle Joona 
Jaasjärveläiselle pyhitetyn yksityisen tsasounan lammen rannalle kesäasuntonsa vireen. 

 Isä Leo Tuutti suoritti rukoushetken miesten kanssa tsasounassa, jonka jälkeen siirryimme 
Vienen Erkin ja hänen vaimonsa kesäasunnolle ja nautimme vieraanvaraisen Vienan 
Karjalaisia kahvitarjoilun. Erkki kertoili omin käsin rakentamansa Mökin ja tsasounan 
historiaa valokuvin ja sanoin. Kävimme myös läpi Karjalan Pyhän Joona Jaasjärveläisen 
historian tietoja. 

   
 
Talkoot ja juhla- ja muut tapahtumat 

 
13.04 la ”Pääsiäismyyjäiset” Kaksi Nikolaoksen miestä möi myyjäisissä Lammin Panagian 

lahjatavaroita ja Lintulan luostarin ja Filokalian kirjoja 
23.04 ti Muutama Nikolaoksen mies osallistui Georgios Voittajan Praasniekkaan Siilinjärvellä  
17.10 to Nikolaoksen miehet osallistuivat kesällä ja syksyllä seurakunnan talkoisiin pensasaidan 

leikkaukseen ja Katedraalin pihan haravointiin muiden toimikuntien jäsenten kanssa. 
06.12 pe ”Nikolaos-Juhla klo 9:30” PN miesten kahvitarjoilun pöytien laitto ja tarjoilu. Miehet hakivat 

vaikeasti liikuntakykyisen seurakuntalaisen Maire Kososen Annikintie 3B73 Männistöstä 
Nikolaos-Juhlaan ja kuljettivat hänet juhlan jälkeen kotia.   
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14.12 la ”Joulumyyjäiset ” PN-miehet olivat mukana myyjäisissä Athosvuoren ja Jumalanäidin 
kunniaksi (Lammin Panagian lahjatavaroiden ja Valamon ja Lintulan luostarien kirjojen 
myynti) 

09.01-18.12  PN-miehet osallistuvat kirjaston hoitoon keskiviikkoisin vuorolistan mukaan klo 15 -17  
 
Pyhän Nikolaoksen miesten yhteistyö on ollut saumatonta 9.11.2019 asti melkein yhdentoista vuoden ajan, 
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. 
 
 

 

SOLINA-hanke 2019 

 

Vuosi 2019 oli Kirkon keskusrahaston rahoittaman SOLINA-hankkeen ja hanketta varten nimetyn 
organisaation viimeinen toimintavuosi, mutta Solina-vapaaehtoistoiminta jatkuu vuonna 2020 Kuopion 
ortodoksisen seurakunnan tuella ja vakiintuneen toiminnan, kuten kerhojen ja tapahtumien, +-0 euron -
omarahoitusperiaatteella. SOLINA-hankkeen loppuraportissa on hankekokemuksiin perustuvia 
jatkotoimenpide-ehdotuksia vapaaehtoistoiminnan järjestämiseksi Kuopion ortodoksisen seurakunnan 
alueella. 

 

Solina-hankkeen organisaatio ja hallinta ovat pysyneet vuonna 2019 samanlaisina kuin aikaisempina 
rahoitetun hankkeen vuosina ja vapaaehtoistoiminta on jatkunut samoin periaattein kuin edellisinä 
vuosina:  

 

 

• Pienryhmät ovat laatineet hankkeistaan ja kerhoistaan pienhanke-ehdotukset, toteutussuunnitelmat ja 
raportit sekä kassakirjat ja vuosikertomustekstit.  

• Johtoryhmä on hyväksynyt pienryhmien suunnitelmat ja raportit ja niihin liittyvät laskujen 
maksumääräykset ja talkoo- ja lahjoitusrahojen tilitykset, seurannut toimintaa ja ollut siinä mukana.  

• Solina-ryhmä ja sen osaryhmät ovat koonneet ja organisoineet ideoita, ehdotuksia ja 
toteutussuunnitelmia, ohjanneet ja auttaneet vapaaehtoisryhmiä ja olleet mukana toiminnassa ja 
tapahtumien toteutuksissa.  

 

Solina-hankkeen johtoryhmään ovat kuuluneet kirkkoherra Timo Honkaselkä ja seurakunnanvaltuuston 
kolme puheenjohtajaa: Martti Kähkönen (itäinen alue), Heikki Suomala (läntinen alue) ja Pirkko Tenkama 
(keskinen alue). Varsinaisia kokouksia on pidetty vuonna 2019 kolme: 

• Ke 13.3. klo 10. Käsiteltiin vuosikertomusta ja -suunnitelmaa ja Solinan julkaisuja, kutsuseminaaria 
vitosille kirkon keskusrahaston rahoittamista vapaaehtoistoiminnan hankkeista, hyväksyttiin 
pienhankkeiden toteutussuunnitelmia ja käteiskassakäytäntöä, suunniteltiin Välähdyksiä 
ortodoksisuuteen –luentosarjaa, Solina-hankkeen arviointia ja projektin päättämiseen liittyviä 
toimia 
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• Ke 26.6. klo 15.15. Käsiteltiin hankkeen kesä- ja syyskauden ohjelmaa ja uusia pienhankkeita sekä 
PSHV:n syyskuun Luomakunta ja lähimmäinen –seminaariin osallistumista. 

• Ke 2.10. klo 15.30. Tehtiin tilannekatsaus hankkeeseen:  Diakoniaryhmän toimet, palvelusten 
striimaus, opetuksen järjestäminen, Solina-hankkeen päättämisen aikataulu ja tulosten 
esitteleminen ja tiedottaminen. 

Tapaamisten välillä johtoryhmä on pitänyt yhteyttä keskenään sähköpostitse ja puhelimitse sekä 
neuvotellut seurakunnan muiden kokousten ja tapahtumien yhteydessä. Johtoryhmän jäsenet ovat käyneet 
Solina-ryhmän ja pienryhmien palavereissa ja olleet mukana tapahtumissa. 

 

Solina-ryhmään, joka on nimetty Solina-hankkeen ajaksi, on vapaaehtoistoiminnan ideoita ja toteutuksia 
organisoiva, ohjaava ja neuvova sekä hallinnollisia tehtäviä hoitava 10-henkinen ryhmä. Ryhmään ovat 
kuuluneet 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 ja sen pienryhmät ovat pitäneet keskenään yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, 
kirkkokahveilla sekä tapahtumien järjestämiseen liittyvissä neuvotteluissa. Ryhmä on kokoontunut 
työskentelemään yhdessä tapahtumia toteuttaessaan.  

 

Kirkkovuoteen liittyvät tapahtumat 2019 

 

Kirkkovuoteen liittyvien tapahtumien, erityisesti  joulu- ja pääsiäiskauden tapahtumiin osallistuminen ja 
niiden vahvistaminen ja rikastuttaminen ovat vakiintuneet Solinan toiminnan sisältöihin. Vuonna 2019 
Solina osallistui seuraavien tapahtumien suunnitteluun, järjestämiseen, osallistumiseen ja tukemiseen: 

 

• Pe 15.2. Solina-ryhmä: vapaaehtoistyön kevään toimintasuunnitelma 

• Ti 19.2. Sovintosunnuntain tapahtumien suunnittelu Venäjänkielisen toimikunnan kanssa 

• La 2.3. – su 3.3. Sovintosunnuntain blinijuhlien valmistelu ja toteuttaminen Venäjänkielisen 
toimikunnan kanssa 

• Virpovitsatalkoot seurakuntatalolla klo 12 – 20 ja kodeissa, kuten ennenkin: ma 18.3, to 28.3. ja ma 
8.4. 

• Pääsiäiskorttien kirjoitustalkoot virpovitsatalkoopäivinä 

• 13.4. Pääsiäismyyjäisten organisointi yhdessä tiistaiseuran ja toimintapiirien, kerhojen ja Solinan 
pienryhmien kanssa sekä myyjäistuotteiden valmistukseen ja myyntiin osallistuminen. 

• 20.4. Suuren lauantain aamupalvelus,  Mirhallavoitelun juhlan ja kirkkokahvien järjestäminen  

• Ti 14.5. Seurakunnan kevätretki Rautalammille yhdessä mp Panteleimonin, tiistaiseuran, 
diakoniatoimikunnan ja Rautalammin seurakunnan kanssa 

• La 18.5 – su 19.5. Metropoliitta Panteleimonin syntymäpäivien valmistelu ja järjestäminen yhdessä 
tiistaiseuran kanssa. 

• Ke 22.5. Kaikkien toimintapiirien, kerhojen ja seurakuntalaisten yhteisenä kevätkauden 
päätösjuhlana Kiitosakatistos katedraalissa. 

• Ma 3.6. klo 9.00 Mauri Liukkonen haastatteli Solina-ryhmän ja johtoryhmän jäseniä Aamun Koiton 
artikkelia varten. 

• Su 1.9. Solinan kirkkokahvit 
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• To 19.9. klo 17 Seurakunnan toimintapiirien ja kerhojen suunnittelukokous 

• Su 1.12. Kirkkokahvien jälkeen kaikille avoin joululaulujen yhteislaulutapahtuma ”Ilosanoman nyt 
saamme”  yhdessä kanttori Anita Lintu-Routavaaran kanssa. 

• Pe 13.12.- la 14.12. Joulumyyjäisten organisointi yhdessä tiistaiseuran, toimintapiirien, kerhojen ja 
Solinan pienryhmien kanssa, myyjäiskahvitus sekä myyjäistuotteiden valmistukseen ja myyntiin 
osallistuminen. 

 

Temppelijuhlat ja retket 

 

Solina on jatkanut maksuttomien yhteiskuljetusten järjestämistä seurakunnan temppelijuhliin yhdessä 
kirkonisäntien ja paikallisten seurakuntalaisten kanssa. Solina on osallistunut myös tarjoilun ja 
temppelijuhlaohjelmien suunnitteluun ja järjestämiseenkin. Vuoden 2019 praasniekkamatkat tehtiin 
seuraaviin pyhäköihin: 

 Siilinjärvi, Suurmarttyyri Georgios Voittajan kirkko, 23.4.2019 
 Muuruvesi, Pyhän Nikolaoksen tsasouna, 9.5.2019 
 Luikonlahti, Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen tsasouna, 30.8.2019 
 Haatala, Pyhän Ristin ylentämisen tsasouna, 14.9.2019 
 Maaninka, Karjalan valistajien kirkko, 2.11.2019 

Jokainen temppelijuhla ohjelmineen ja tarjoiluineen on ollut ainutlaatuinen ja ainutkertainen praasniekka. 
Vuonna 2019 on saatu alulle yhteistyö ortodoksisten lukiolaisten kanssa. Luikonlahden praasniekkamatka 
30.8. liittyi heidän uskonnonopetukseensa pyhiinvaelluksen traditiosta ortodoksisessa kirkossa ja 
sovintosunnuntaina 19.2.2020 lukiolaiset viettivät kirkkopäivää seurakunnassa. Torstaina 12.3. klo 14.30-
16.00 kappalainen Matti Hoffren, vanhan testamentin tutkija, pitää Abrahamin uskonnot -kurssiin liittyvän 
yhteisluennon lukiolaisille ja seurakuntalaisille. 

Temppelijuhlien lisäksi Solina on järjestänyt seurakunnan retken Rautalammille 14.5.2019 yhdessä 
tiistaiseuran ja diakoniatoimikunnan kanssa. 

 

Välähdyksiä ortodoksisuuteen –luentosarja 

 

Kuopion ortodoksinen seurakunta on Solina-hankkeen puitteissa jatkanut kaikille ortodoksisuudesta 
kiinnostuneille avointa luentosarjaa, jossa on käyty läpi ortodoksisen uskon, kirkon, perinteen ja kulttuurin 
eri osa-alueita. Vuonna 2019 luentoja oli 9 kertaa.  

Kevätkaudella jatkettiin syksyn 2018 piispojen ja luostarien veljestön ja sisariston puheenvuoroja sekä 
ortodoksisen teologian ja kirkkomusiikin tohtoreiden puheenvuoroja: 

 9.1. Arkkipiispa Leo: Ajankohtaista asiaa kirkosta 

 13.2. Metropoliitta Ambrosius: Onko ortodoksinen kirkko mystiikan läpitunkema? 

 14.3. TT Timo Hirvonen: Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia kirkkopolitiikan pyörteissä 

 11.4. Arkkimandriitta Sergei: Valamon luostarin ohjaajavanhukset ja heidän opetuksensa 

 8.5. TT Maria Takala-Roszczenko: Kirkkomusiikin vaiheita Suomessa 1918-2018 
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Syyskaudella teemana oli Ihminen maailmankaikkeuden ihmeiden edessä ja esitelmiä pitivät seurakuntien 
maallikkojäsenet omien intressiensä näkökulmista: 

 25.9. Kirjailija, psykiatri Joel Haahtela, Voiko ihmeitä tapahtua? – kirjailija puhuu 
 romaanistaan Adèlen kysymys 

 2.10. Kirjailija Unto Martikainen, Bysantin säteitä 

 16.10. Astrobiologi, dosentti Kirsi Lehto, Elämän mahdollisuudet maailmassa 

 13.11. TM Hannu Rönkä, Näkökulmia henkilökohtaiseen rukouselämään 

Tilaisuuksissa oli mukana kahdestakymmenestä yli sataan osallistujaa. 

 

InDesign-ryhmä ja julkaisuryhmät  

 
ovat jatkaneet toimintaansa. Uusia käsikirjoituksia on tehty ja suunniteltu  uusia Solina-sarjan julkaisuja. 
Julkaisut on edelleen suunniteltu painettaviksi omakustanteina seurakunnan viraston monistuskoneella, 
kysynnän mukaan ja painatuskustannusten välttämiseksi. Vuonna 2020 voitaneen saada lupa aloittaa e-
julkaisusarja julkaisutyöryhmän ohjeiden mukaisesti.   

InDesign-taittokurssi julkaisujen tekijöille on jatkunut vuonna 2019. Kurssilaiset ovat kokoontuneet 
Olohuoneeseen opettelemaan julkaisujen tekemistä pienhankkeina ohjaajanaan Marja-Sisko Kataikko, joka 
on toiminut graafisen viestinnän lehtorina Savoniassa ja on hankepäällikkö Euroopan Sosiaalirahaston 
rahoittamassa Kasvun maisema -hankkeessa Jyväskylässä. 

Kurssipäivät olivat lauantaisin 9.2. klo 9.30-18.00, 30.3. klo 10.00 – 18.00 ja 6.4. klo 10.00 – 17.00. 

Harjoitustöiden lisäksi ryhmä on työstänyt seuraavia Solina-sarjan julkaisuja julkaistaviksi vuonna 2020.  

 

Seminaarit, retriitit ja keskustelutilaisuudet, joissa Solina-hanke oli mukana 2019 

 

Su 28.4. klo 15 – 19 Solinan kutsuseminaari PSHV:n ja Saimaan seurakunnan vapaaehtoistoiminnan 
tekijöille  

• Tilaisuuden tarkoitus oli esitellä ja keskustella kirkon keskusrahaston rahoittamista projekteista ja 
vaihtaa kuulumisia kirkollishallituksen avustuspäätöksen mukaisesti.  

• Tilaisuudessa esiteltiin Solina-hankkeen toimintaa ja pohdittiin PSHV:n roolia ja tehtäviä kirkon 
vapaaehtoistoiminnassa. 

• Solinan monikulttuurisista pienryhmistä Ukrainalaisten pienryhmä valmisti ja tarjoili seminaarissa oman 
kulttuurinsa mukaiset aloitus- ja lopetuskahvit leivonnaisineen sekä lämpimän aterian. 

Pe-su 26.4 - 28.4. Henki ja luomakunnan pelastus - Ekumeeninen hiljaisuuden ja pohdinnan viikonloppu 

Enonkosken luostariyhteisössä. ”Mitä kristillinen hengellisyys voi antaa keskellä ekologista kriisiä?” 

• Enonkosken luostariyhteisön pappi Pauliina Kainulainen kävi keväällä 2018 pitämässä esitelmän 
Välähdyksiä ortodoksisuuteen –luentosarjassa ja samalla Solinan vieraana neuvottelemassa 
yhdessä järjestettävästä ekoretriitistä.  

• Päävastuun vetäytymisviikonlopun/seminaarin organisoinnista kantoivat SEN:in Yhteiskunnallisten 
kysymysten jaoston jäsenet Enonkosken luostariyhteisön pappi Pauliina Kainulainen ja Suomen 
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ortodoksisen kirkon edustaja ja Solina-ryhmän jäsen Katri Savolainen. Ekumeeniseen ekoretriittiin 
osallistuivat myös Solina-ryhmän jäsen Maire Tajakka sekä isä Harri Peiponen. 

• Osanottajat työstivät yhdessä kannanoton Kannustusviesti Kuopion seudun järvien puolustajille. 

• Seminaarin osanottajat lähettivät viestiä sähköisten kanavien kautta laajasti kuopiolaisille 
toimijoille, kirkkojensa johtajille ja valtakunnallisillekin päättäjille. Saadut vastausviestit olivat 
myönteisiä.  

• Maakuntalehti Savon Sanomat julkaisi kannustustekstin yleisönosastollaan ja verkkolehdessään 
11.5.2019. Teksti herätti jonkin verran yleisönosastokeskustelua argumenttien puolesta ja vastaan. 

Pe 6.- la 7.9.2019 Kuopion ja Karjalan hiippakunnan Luomakunta ja lähimmäinen -seminaari Joensuussa 

• Lauantain teema oli Monikulttuurisen yhteisön rakentaminen 

• Seurakuntien paikallisten kokemusten yhteydessä esiteltiin Kuopion seurakunnan 
vapaaehtoistoimintaan sisältyvä Solina-hanke. 

La 9.11. klo 13-15. Järjestettiin toimintakauden 2016-2020 lopuksi seurakunnan luottamushenkilöiden ja 
henkilökunnan kanssa Realismi ja Toivo -keskustelutilaisuus, jossa pidettiin alustukset: 

• Tiellä – rakenne muutoksessa. Hanna Lehto, keskusrekisterin johtaja, Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymä 

• Pyhäkköjen ystävät ja uudet mahdollisuudet. Pirkko Tenkama, Solina-hankkeen johtoryhmän jäsen 
 

Vakiintuneilla  kerhoilla on tässä seurakunnan vuosikertomuksessa omat toimintakertomuksensa. 
Vakiintuneita kerhoja ovat Ompeluseura, Pyhä Solmu, Kukkaisryhmä, Liturgiakerho ja Kirjastoryhmä.  

Vuonna 2019 on syntynyt uusia pienryhmiä: Solinan diakoniaryhmä ja Kirkkoleipäkurssin tuloksena 
syntynyt Kirkkoleipien valmistajien pienryhmä.    

Solinan diakoniaryhmä   

 
Solina on pyrkinyt alusta saakka ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon diakoniatyön ja tukemaan 
seurakunnan diakoniatoimikuntaa. Solinalaiset ovat osallistuneet talkoilla diakoniatoimikunnan seuraaviin 
tehtäviin:  joulu- ja pääsiäiskorttien kirjoittaminen ja postittaminen yli 80-vuotiaille seurakuntalaisille,  
joulu- ja pääsiäismyyjäisissä tuotteiden myyminen diakoniatyön hyväksi, seurakunnan retkien järjestäminen 
siten, että  myös vajaakuntoiset ovat voineet niihin osallistua ja Kultaisen iän leirimatkojen järjestäminen.  

Varsinaisesti diakoniatyöhön keskittyvän pienhankkeen ja -ryhmän perustaminen on koko ajan näyttänyt 
tarpeelliselta. Tähän työhön ryhdyttiin kevätkaudella 2019 kokoamalla yhteiseen neuvotteluun  
diakoniatoimikunnan puheenjohtaja Piia Martikainen ja seurakuntalaisten ryhmä, jonka jäsenet ovat tavalla 
tai toisella diakoniatoimintaan koulutettuja ja/tai kokemusta saaneita seurakuntalaisia, joiden 
ammattitaitoa voitiin hyödyntää. Ryhmä piti suunnittelu- ja ideointipalaverin sunnuntaina 10.3. 
kirkkokahvien jälkeen ja on suunnitellut ja toteuttanut vuoden 2019 aikana monia diakonian pienhankkeita:  

• Diakoniatyön tarpeiden kartoittamista varten laadittiin kirje,  joka lähetettiin pääsiäiskorttien  mukana. 
Seurakuntaan hankittiin kaksi prepaid-puhelinta ja niissä päivystettiin: 8.5., 15.5. ja 22.5. klo 13-15 

• Ke 20.3. Diakonia-aamiainen klo 9-10.30  

• Korttitalkoot virpovitsapäivinä 18.3., 28.3. ja 8.4. 

• Ke 10.4. 15-17 Diakoniaryhmän kokous kirjastossa 15-17  

• Ke 22.5. Diakonia-aamiainen klo 9.-10.30 

• Su 8.9. kirkkokahvien jälkeen Diakoniaryhmän kokous 

• Ma 30.9. – ke 2.10. Kultaisen iän leirimatkojen järjestäminen yhdessä diakoniatoimikunnan kanssa  

• Ke 18.9. Diakonia-aamiainen klo 9.-10.30 



Vuosikertomus 2019 
 

45 
 

• Ke 16.10. Diakonia-aamiainen klo 9.-10.30 

• Ke  20.11. Diakonia-aamiainen klo 9.-10.30 

• Ti 10.12. Joulukorttien kirjoittamistalkoot 

 

Diakoniatyön jäsentäminen ja tehostaminen seurakunnassamme tulisi nähdä seurakunnan työntekijöiden ja 
vapaaehtoistoimijoiden yhteisenä tärkeänä tehtävänä. Uusia toimintamuotoja tulisi pohtia ja kokeilla 
yhdessä ja samalla huolehtia entisistä hyviksi  havaituista toiminnoista. Diakonia-aterioiden/aamupalojen 
suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvittaisiin noin 12-15 henkilön työryhmä ja ehkä voisi kokeilla myös 
puhelinpäivystystä säännöllisenä toimintana, jonka avulla heikoimmassa asemassa tai yksinäisyydessä 
elävät seurakuntalaiset olisi mahdollista tavoittaa.   

 

Kirkkoleipäkurssi ja Kirkkoleipien valmistajien pienryhmä  

 

Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa alettiin syyskaudella 
2019 valmistaa kirkkoleipiä metropoliitta Arsenin pyynnöstä. 
Solinan leipureista järjestyi uusi viiden hengen pienryhmä, 
joka sai tehtäväkseen opetella kirkkoleipien valmistamisen 
pappismunkki Aleksanterin ohjauksessa. Kirkkoleipien 
valmistaminen jatkuu vuonna 2020 ja tavoitteena on opettaa 
uusia leipureita ja laajentaa leipureiden toiminta kattamaan 
koko seurakunnan alue.  

Pienryhmä on kokoontunut seuraavasti: 

• To 12.9. klo 9.00 – 17.00 Kirkkoleipäkurssi isä 
Aleksanterin ohjauksessa 

• Ti 8.10. Kirkkoleipäkurssi 9.00- 17.00 isä Aleksanterin ohjauksessa 

• Ti 10.12. Kirkkoleipäkurssi 9.00- 17.00 isä Aleksanterin ohjauksessa 

• Ma 13.1.2020 Kirkkoleipien valmistaminen Kuopiossa omatoimisesti  

• To 13.2. Kirkkoleipien valmistaminen Valamossa isä Aleksanterin ohjauksessa 

 

Rahoitetun Solina-hankkeen päättämistoimet 

 

• 9.11.2019 Solina-hanke esiteltiin seurakunnan luottamushenkilöille ja työntekijöille toimintakauden 
viimeisen kokous- ja neuvottelupäivän keskustelutilaisuudessa Realismi ja Toivo.  

• 26.11.2019 pidettiin Solina-hankkeen päättämiskokous, johon oli kutsuttu Solinan johtoryhmä ja Solina-
ryhmä. 

• 31.1.2020 puitiin projektin jälkihoitoon liittyvät asiat korkeasti pyhitetyn isä esipaimen Arsenin ja 
Solinan johtoryhmän ja Solina-ryhmän yhteisellä iltateellä Olohuoneessa. Tilaisuudessa keskusteltiin 
Solina-hankkeen onnistuneesta ja edelleen kehitettävästä toiminnasta, ongelmista projektin 
toiminnassa ja jatkotoimenpide-ehdotuksista sekä vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuskuvista. 

• Keskusteluja ja suunnitelmia vapaaehtoistoiminnasta päätettiin jatkaa vuonna 2020 Solina-hankkeen 
loppuraportin valmistumisen jälkeen. 

    Solina-hankkeen johtoryhmä ja Solina-ryhmä 
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Solinan vakiintuneita kerhoja 

 

Kirjastoryhmä 

 
Kirjastoryhmä perustettiin vuonna 2018 ja sen tavoitteena on huolehtia seurakuntamme kirjaston 
pitämisestä auki säännöllisesti ja kirjaston kokoelmien luetteloimisesta. Toimintaan on osallistunut 
aktiivisesti 10-15 seurakuntalaista eri toimintapiireistä. Vuoden 2019 aikana kirjastoon hankittiin lisää 
hyllystöä seurakunnan varoin ja kaikki kirjaston kirjat järjestettiin luokittain aakkosjärjestykseen Kirjasto sai 
suuren lahjoituksen vuonna 2018 ja sen lajitteleminen ja kirjaaminen jatkui edelleen vuoden 2019 aikana. 
Osa tämän lahjoituksen kirjoista päätettiin sijoittaa olohuoneen kirjahyllyyn ns. käsikirjastoon. Nämä kirjat 
ovat olleet luettavissa seurakuntasalissa, mutta eivät lainattavissa. Vuoden 2019 keväällä saimme uuden 
lahjoituksen ja sen kirjoista ne, joita ei aiemmin ollut kirjaston kokoelmissa siirrettiin sen luetteloihin. Muut 
kirjat myydään Filantropian hyväksi kirkkokahveilla tai muissa tilaisuuksissa ja pitämällä kirjakirppiksiä. 
Kirjaston aukiolo on hieman lisännyt sen käyttöä, mutta olisi toivottavaa, että seurakuntalaiset kävisivät 
kirjastossamme aktiivisemmin. Toiminnan haasteena tulee olemaan cd- levyjen ja av- tallenteiden 
järjestäminen kirjastoluetteloon sekä ns. varastokirjaston järjestäminen seurakunnan varastotilaan.  

 

Kukkaisryhmä   

 

Kukkaisryhmän toimintaan on vuonna 2019 osallistunut  3-5 aktiivista jäsentä. Varsinaisia kokouksia ei ole 
pidetty, mutta tarvittaessa ryhmän jäsenet ovat kokoontuneet suunnittelupalavereihin.  Lisäksi olemme 
järjestäneet kahdet kirkkokahvit (5.5 ja 27.10.). Ryhmän jäsenet ovat  myös osallistuneet seurakunnan 
pääsiäis- ja joulumyyjäisiin ja  yhteistyössä katedraalin vahtimestarin ja Nikolaoksen miesten kanssa  
järjestettyihin yleisiin pihatalkoisiin kesän alussa (13.6.) ja syksyllä (17.10). Nämä talkootapahtumat ovat 
olleet kaikille avoimia ja niihin on osallistunut ahkeria seurakuntalaisia (20-30 henkilöä) säästä riippumatta. 

Ryhmän tavoitteena on ollut hoitaa katedraalin piha-alueen pysyvät kukkaistutukset ja pensasaita sekä 
ruukkuihin, amppeleihin ja parvekelaatikoihin talkoilla istutetut kesäkukat. Olemme myös hankkineet 
myyjäis- ja kirkkokahvituloilla erilaisia puutarhassa tarvittavia työvälineitä, lannoitteita, kukkia katedraaliin 
ja kesäkukkia pihaan yhteistyössä Kuopion Tiistaiseuran kanssa. Kukkaisryhmä on huolehtinut myös 
katedraalin kaunistamisesta kukin ja virpovitsoin. Ryhmällä on  tarkoitus edelleen hankkia ja opastaa uusia 
jäseniä ja toteuttaa ekologisempaa puutarhanhoitoa eli  käytämme ekologisia lannoitteita ja hyönteisten 
torjuntaan käytettäviä aineita.   

Ryhmän haasteena on uusien ja toimintaan pitkäjänteisesti sitoutuvien jäsenten löytäminen  ja heidän 
opastamisensa. Perennaistutusten vanhetessa tulee myös niiden täydellinen uudelleenistuttaminen 
ajankohtaiseksi parin vuoden sisällä. Katedraalia ympäröivien hiekkakäytävien uusiminen/kunnostaminen 
tulee myös ajankohtaiseksi vuosina 2021-2022. 

 

Liturgiakerho    

Liturgiakerhossa on opeteltu kirkkovuoden liturgioiden sisältöä: raamatuntekstejä ja palvelusten kulkua. 
Kerho on kokoontunut seurakuntatalon yläsalissa. Iltateen äärellä on luettu raamatun tekstejä ja 
keskusteltu. Liturgiakerho on kokoontunut kevätkaudella 2019 joka toinen tiistai klo 16.30-18.30 isä 
Johannes Hätisen ohjaamana seuraavasti: 
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15.1., 29.1., 12.2., 26.2., kevään 12.3., 2.4. ja 30.4. tapaamiset peruttiin. Tiistaina 14.5.Liturgiakerho 
osallistui Solinan ohjelmoimaan seurakunnan retkeen Rautalammille.  

Syyskaudella 2019 Liturgiakerho ei kokoontunut, koska isä Johannes oli estynyt. Kevätkaudella 2020 
Liturgiakerho jatkoi toimintaansa Raamattupiirinä, jota isä Otto Laukkarinen on ohjannut. 

 

Ompeluseura    

 
Vuonna 2019 Solinan Ompeluseura on kokoontunut Ortodoksisten hautaustekstiilien kurssina. Kurssilla on 
perehdytty lisää hautaustekstiilien – otsanauhan, kasvoliinan ja katepalttinan -  teologiseen taustaan, 
käytön ja valmistuksen historiaan ja nykypäivään. Kurssilla on suunniteltu hautaustekstiilejä ja kokeiltu niitä 
varten erilaisia kuviointitapoja ja tehty materiaali- ja tekniikkakokeiluja sekä valmistettu hautaustekstiilejä. 
Välillä on nautittu iltapäiväkahveista, keskusteltu synnyistä syvistä ja laulettu yhdessä. 

Kurssilaiset ovat kokoontuneet Olohuoneessa pari kertaa kuukaudessa tiistaisin klo 12-18 seuraavasti: 
kevätkaudella 22.1., 5.2., 19.2., 19.3., 9.4., 7.5. ja syyskaudella 3.9., 17.9., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11. ja  
10.12. Yhteensä 13 kertaa. Ompeluseura on tehnyt talkoilla lahjoitusmateriaaleista myyntituotteita 
seurakunnan pääsiäis- ja joulumyyjäisiin ja hankkinut käyttöönsä mm. työvalaisimia. 

Ortodoksiset hautaustekstiilit kiinnostavat. Ompeluseuralaisista Kaisa Ollikainen ja Marja Asikainen ovat 
pyynnöstä pitäneet 17.11.2019 Lapinlahden ja Iisalmen seurakuntalaisille esittelytilaisuuden 
hautaustekstiileistä ja niiden valmistamisesta. Esillä on ollut myös Kuopion kurssilaisten valmiita 
hautaustekstiilejä. Tilaisuuteen osallistui 30 asiasta kiinnostunutta seurakuntalaista. Marja Asikainen ja 
Kaisa Ollikainen ovat myös suunnitelleet Lapinlahdella toteutettavaksi  oman hautaustekstiilikurssin vuonna 
2020.  Kuopion seurakuntalaisetkin ovat pyytäneet hautaustekstiilien esittelyä. Sellainen järjestetään 
toukokuun alussa 2020. Lisäksi tehdään asiasta kiinnostuneiden kanssa suunnitelmia hautaustekstiilien 
valmistamisesta myös syyskaudella 2020. 

Ompeluseuraamme kuuluva Raija Luostarinen kutsuttiin Tapiolan Herman Alaskalaisen kirkon käsityöpiirin 
vieraaksi 14.11.2019. Raija tutustui Tapiolan kirkon käsityöpiirin toimintaan ja esitteli puolestaan heille 
meidän Ompeluseuramme toimintaa.  

 

Pyhä Solmu    

 
Pyhä Solmu on niiden ihmisten pienryhmä, jotka haluavat opetella solmimaan rukousnauhoja Jeesuksen 
rukouksen hengessä. Ryhmän opettajana on toiminut Makarios Lehtimäki. Kokoontumisia syyskaudella 
2019 ollut kuusi kertaa. 
 
 

2.4 Tiedotus   

 
Seurakunnan tiedotuslehtenä on toiminut Karjalan hiippakunnan seurakuntien ja PSHV:n julkaisema Aamun 
Koitto -lehti. Se ilmestyi vuonna 2019 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     

 

Isä Harri Peiponen toimi Kuopion kristillisten seurakuntien yhteistyöelimen hallituksen puheenjohtajana. 
Ekumeenisia tilaisuuksia on järjestetty ympäri seurakuntaa kertomuskauden aikana.  

2.6 Työntekijät ja heidän hyvinvointinsa    

 
Seurakunnalla oli kertomusvuonna yhdeksän päätoimista työntekijää 

Rovasti Timo Honkaselkä 
- kirkkoherra, keskisen alueen pappi 
- henkilöstö, hallinto ja talous 

Kanttori Eija Honkaselkä 
- läntisen alueen kanttori 
- lapsi- ja nuorisotyö 
- ortodoksisten kanttorien liiton hallituksen sihteeri 
 
Kanttori Sofia Laukkanen 
- itäisen ja läntisen alueen kanttori 
- kirkolliskokousedustaja 
- työntekijöiden edustaja neuvostossa 
- työsuojeluvaltuutettu 

Pastori Harri Peiponen 
- läntisen alueen pappi 
- lapsi- ja nuorisotyössä 
- 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  
- kirkkoherran sijainen 
- diakoniatyöstä vastaava pappi 

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

Vahtimestari Heikki Peiponen 
- vahtimestari, Kuopion pappilantalo ja katedraali 

Seurakunnalla on kaksi määräaikaista työntekijää 
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Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Rosa Hartikainen 
- määräaikainen lapsi ja nuorisotyöntekijä 31.12.2020 saakka  
- lapsi- ja nuorisotyöstä vastaava 
- nuorisotyö ja leirit ja tapahtumat 

Rovasti Pavel Pugovkin 
- määräaikainen venäjänkielinen pappi 31.12.2020 saakka 
 - Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion ja Saimaan seurakunnat 

Työterveys on järjestetty Terveystalo Oy:ssa.  

Työntekijöiden virkistyspäivä järjestettiin helmikuussa. Joulukuussa järjestettiin koulutustilaisuus, jonka 
aiheena olivat roskaposti ja valeuutiset. Kouluttajana toimi Jukka Ordén. 
 

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 2019 aikana seurakunnan virasto osallistui kirkkokunnan uuden Eden-jäsenrekisteriohjelmiston 
suunnittelu- ja määrittelytyöhön.  Vuoden lopulla Pappilantalon kiinteistöön viraston lähistölle hankittiin 
defibrillaattori-laite. 

 

 

2.8    Työntekijöiden kertomukset   

 

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

3.1 Talouden suunta    

 
 

 
 
Kertomuskauden alijäämä oli -88 827 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, Hatsalankatu 27-29 C 31 ja D 45, 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 seurakunnanvaltuusto teki päätöksen Pielaveden Ristintuvan kiinteistön myynnistä.  

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 4 kertaa 
 
 

 

Seurakunnanneuvosto 

puheenjohtaja  Honkaselkä Timo   
varapuheenjohtaja  Vilokkinen Pekka Kuopio (25.4.2019 saakka) 
jäsenet  Hirvonen Pertti Kuopio  
    Huovinen Esko Kuopio 
    Hyvönen Zanna Kuopio 
   Liukkonen Mauri Kuopio (26.6.2019 alkaen) 
   Lujanen Anneli Kuopio 
   Perola Paavo  Kuopio 
   Remes Arja  Siilinjärvi 
   Sulku Mauri  Kuopio 
    
 
Seurakunnanneuvosto kokoontui 13 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 4 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:  Viljo Hannonen  
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 
 

 

            Kirkolliskokousedustajat 

            Esko Huovinen 
            Sofia Laukkanen 

 

Seurakunnanvaltuuston ja -neuvoston pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan nettisivuilla ja seurakunnan 
ilmoitustaululla. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 



Vuosikertomus 2019 
 

54 
 

Liitteet 

 

Liite 1: Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa v. 2019 toimitetut jumalanpalvelukset ja muut 

toimitukset      

 

   12 kärsimysevankeliumia  3 

   Aamupalvelus  16 

   Ajoneuvon pyhitys  1 

   Akatistos  34 

   Avioliittoon vihkiminen  11 

   Ehtoopalvelus  62 

   Hautauspalvelus  62 

   Hetkipalvelus  31 

   Ikonin pyhittäminen  1 

   Kaste  34 

   Katumus  122 

   Katumuskanoni  17 

   Kirkkoon liittäminen  15 

   Kodinpyhitys  20 

   Kotikaste  3 

   Litania  13 

   Liturgia  226 

   Paastoliturgia  33 

   Panihida  59 

   Parastasis  1 

   Pieni vedenpyhitys  2 

   Pääsiäisyöpalvelus  3 

   Ripitys  2 

   Rukoushetki  87 

   Sairaan ripittäminen  48 

   Sairaan voitelu  6 

   Suuri ehtoopalvelus  12 

   Suuri vedenpyhitys  3 

   Vedenpyhitys ja liturgia  15 

   Vigilia  97 

   YHTEENSÄ 1039 
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Liite 2: Palvelukset pyhäköittäin 2019      

 

Pyhäkkö Palvelus Määrä 

   

Haatalan tsasouna     Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  1 

   Yhteensä  2 

   

Juankosken kirkko     12 kärsimysevankeliumia  1 

      Aamupalvelus  1 

      Hautauspalvelus  1 

      Kaste  1 

      Katumuskanoni  1 

      Kirkkoon liittäminen  1 

      Litania  1 

      Liturgia  14 

      Paastoliturgia  1 

      Pieni vedenpyhitys  1 

      Suuri ehtoopalvelus  2 

      Suuri vedenpyhitys  1 

      Vigilia  5 

   Yhteensä  31 

   

Katedraali     12 kärsimysevankeliumia  1 

      Aamupalvelus  8 

      Akatistos  13 

      Avioliittoon vihkiminen  8 

      Ehtoopalvelus  18 

      Hautauspalvelus  28 

      Ikonin pyhittäminen  1 

      Kaste  28 

      Katumuskanoni  5 

      Kirkkoon liittäminen  7 

      Liturgia  86 

      Paastoliturgia  12 

      Panihida  26 

      Parastasis  1 

      Pieni vedenpyhitys  1 

      Pääsiäisyöpalvelus  1 

      Rukoushetki  11 

      Sairaan ripittäminen  2 

      Sairaan voitelu  1 

      Suuri ehtoopalvelus  3 

      Suuri vedenpyhitys  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  60 

   Yhteensä  323 



Vuosikertomus 2019 
 

56 
 

   

Keiteleen kirkko     Ehtoopalvelus  1 

      Hautauspalvelus  2 

      Kirkkoon liittäminen  1 

      Liturgia  9 

      Paastoliturgia  2 

      Panihida  3 

      Pääsiäisyöpalvelus  1 

      Suuri ehtoopalvelus  2 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  1 

   Yhteensä  23 

   

Käärmelahden tsasouna     Liturgia  1 

      Rukoushetki  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  1 

   Yhteensä  4 

   

Luikonlahden tsasouna     Ehtoopalvelus  1 

      Katumuskanoni  1 

      Liturgia  9 

      Paastoliturgia  2 

      Rukoushetki  1 

      Suuri ehtoopalvelus  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  2 

   Yhteensä  18 

   

Maaningan kirkko     Hautauspalvelus  5 

      Katumuskanoni  1 

      Liturgia  9 

      Paastoliturgia  1 

      Panihida  1 

      Suuri ehtoopalvelus  2 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  2 

   Yhteensä  22 

   

Muuruveden tsasouna     Katumus  1 

      Liturgia  4 

      Paastoliturgia  1 

      Sairaan voitelu  1 

      Vigilia  1 

   Yhteensä  8 

   

Nilsiän kirkko     Aamupalvelus  2 

      Akatistos  2 
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      Avioliittoon vihkiminen  1 

      Ehtoopalvelus  2 

      Hautauspalvelus  1 

      Kaste  1 

      Katumuskanoni  1 

      Litania  1 

      Liturgia  12 

      Paastoliturgia  1 

      Panihida  1 

      Pääsiäisyöpalvelus  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  5 

   Yhteensä  32 

   

Pielaveden kirkko     12 kärsimysevankeliumia  1 

      Aamupalvelus  2 

      Akatistos  11 

      Ehtoopalvelus  30 

      Hautauspalvelus  4 

      Hetkipalvelus  31 

      Kaste  1 

      Katumuskanoni  2 

      Liturgia  9 

      Paastoliturgia  2 

      Panihida  4 

      Rukoushetki  3 

      Suuri ehtoopalvelus  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  2 

   Yhteensä  104 

   

Siilinjärven kirkko     Aamupalvelus  3 

      Akatistos  3 

      Ehtoopalvelus  5 

      Hautauspalvelus  8 

      Katumuskanoni  1 

      Litania  2 

      Liturgia  16 

      Paastoliturgia  1 

      Panihida  8 

      Sairaan voitelu  1 

      Suuri vedenpyhitys  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  9 

   Yhteensä  59 

   

Syvänniemen tsasouna     Hautauspalvelus  3 

      Katumuskanoni  1 
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      Kirkkoon liittäminen  1 

      Liturgia  10 

      Paastoliturgia  2 

      Rukoushetki  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  2 

   Yhteensä  21 

   

Toivalan tsasouna     Akatistos  4 

      Ehtoopalvelus  2 

      Kirkkoon liittäminen  1 

      Suuri ehtoopalvelus  1 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  1 

   Yhteensä  10 

   

Tuusniemen kirkko     Ehtoopalvelus  1 

      Hautauspalvelus  1 

      Kaste  1 

      Katumuskanoni  1 

      Liturgia  7 

      Paastoliturgia  2 

      Vedenpyhitys ja liturgia  1 

      Vigilia  2 

   Yhteensä  16 

   

Vehmersalmen tsasouna     Vedenpyhitys ja liturgia  1 

   Yhteensä  1 
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Liite 3: Kuntatilasto 2019          
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