
PIEKSÄMÄEN ORTODOKSISEN KIRKON VAIHEITA 

 

Toisen maailmansodan jälkeisen ortodoksisen kirkon sekä aineellisen että henkisen 

elämän takasi valtiovallan säätämä jälleenrakennuslaki. Sen nojalla perustettiin mm. 

Mikkelin ortodoksinen seurakunta, joka jatkaa Käkisalmen ortodoksien seurakunnan 

perinteitä. Mikkeli sai Käkisalmesta ortodoksisen seurakunnan, sen esineistöä ja 

kirkkoherran, varuskunnan sekä Käkisalmen rouvasyhdistyksen käsityökoulun. 

 

Vuonna 1951 maaliskuun 6. päivänä kirkollishallitus lähetti uusille seurakunnille tar-

kat ohjeet, miten jälleenrakennustyössä tuli edetä. Mikkelin ortodoksisen seurakun-

nanneuvosto perusti 24.6.1951 edellä mainittuun ohjeeseen perustuen jälleenra-

kennuslautakunnat sekä Mikkeliin että Pieksämäelle. Pieksämäen rukoushuoneen 

jälleenrakennuslautakuntaan kuuluivat puheenjohtajana kirkkoherra Aleksanteri 

Gaurilow, sihteerinä työnjohtaja Juho Kasa sekä jäseninä rakennusmestari Niilo 

Peura, maanviljelijät Pekka Keto, Pekka Sorto ja Matti Jouhki, liikemies Johannes 

Vaskelainen sekä seurakunnan luottamushenkilöinä Johannes Vasko ja Pekka Kul-

jukka. Rukoushuoneen ensimmäinen isännöitsijä Aleksanteri Ahola oli mukana 

myös lautakunnan työskentelyssä.  

 

1950-luvulla Pieksämäen kirkolliseen elämään vaikuttivat suuresti ONL:n ja Laatokan 

Karjalan Nuorisoseurojen liiton läsnäolo paikkakunnalla. Molempien järjestöjen 

pääpaikka sijaitsi Pieksämäellä. ONL:n toimintaa paikkakunnalta käsin johtivat rovas-

ti Erkki Piiroinen ja toiminnanjohtaja Alvi Houtsonen, myöhemmin myös rovasti Fi-

ladelfos Laakso. Nuorisoseurojen liittoa johti legendaarinen Riku Kuikka. Näiden 

kahden järjestön pääpaikan läsnäolo paikkakunnalla auttoi karjalaisortodoksien so-

peutumista uusille asuinsijoille ja ennakkoluulojen hälventymistä. 

 

Jälleenrakennuslautakunnan tehtävänä oli ohjeiden mukaisesti pyrkiä rakentamaan 

Pieksämäelle ortodoksista väestöä ja sen tarpeita tyydyttävä rukoushuone sekä hau-

tausmaa. Vuodet 1952 ja 1953 lautakunta työskenteli sopivan tontin löytymiseksi 

rukoushuonetta varten. Sellainen tontti löytyi nykyisen keskusurheilukentän vieres-

tä, kooltaan 1729 m², mutta silloisen Pieksämäen kauppalan kanssa ei päästy yhteis-

ymmärrykseen katu- ja viemärirasituksista. Asia raukesi. 

 

Seuraavan tonttivaihtoehdon seurakunta löysi Mikkelin- ja Hiekkapurontien risteyk-

sestä, ns. koulukodin tontin, jota S. Bovalliuksen säätiö tarjosi vuokrattavaksi 50 

vuodeksi hintaan 5 mk/m²/vuosi. Tontin koko oli ruhtinaalliset 4000 neliötä. Tämä-

kin tarjous raukesi. Viimein lautakunta osti nykyisen rukoushuoneen tontin Ojapel-

lon ortodoksisuvulta 550.000 markalla. Tontin koko on 1500 m². Myöhemmin seura-



kunta neuvotteli viereisen makkaratehtaan tontin ostamista hautausmaaksi, mutta 

asia raukesi rovasti Olavi Jokion kirkkoherrakaudella yhteisymmärryksen puuttee-

seen seurakunnan luottamuselimissä. Lähes koko seurakunnan historian ajan seura-

kunnan luottamuselimissä on ollut nähtävissä jonkinasteinen jännite pieksämäke-

läisten ja mikkeliläisten välillä.  

 

Tontin löydyttyä valtakunnallinen jälleenrakennustoimikunta valitsi yliarkkitehti Se-

lim Savoniuksen ja tuomari Valdemar Maarvalan johdolla rukoushuoneen suunnit-

telijaksi arkkitehti Toivo Paatelan. Sisäsuunnitelman teki ylidiakoni Leo Kasanko ja 

ikonit maalasi Veikko Marttinen. Seurakunnanvaltuusto hyväksyi rukoushuoneen 

piirustukset 16.9.1954 sillä lisäyksellä, että rukoushuoneen kellarikerrokseen oli si-

sällytettävä ruumishuone. Rakennustyöt aloitettiin heinäkuun 12. päivänä 1955. Pe-

ruskiven muuraus oli 14.8.1955 ja pyhäkkö otettiin vastaan seurakunnan toimesta 

jälleenrakennuslautakunnalta ja valtakunnalliselta toimikunnalta 25.11.1955. 

 

Rakennustyöt suoritti varkautelainen Urakkatyö Oy. Rukoushuone maksoi 3,5 mil-

joonaan markkaa. Rakennustyön valvoi pieksämäkeläinen rakennusmestari Martti 

Tarpala. Lopulliset viimeistelyt rukoushuoneessa valmistuivat vasta marraskuussa 

1956. Pieksämäen rukoushuoneen vihkimisen suorittivat apulaispiispa Paavalin joh-

dolla rovastit Aleksanteri Gaurilow, Lauri Mitronen ja Niilo Hodju sekä ylidiakoni 

Leo Kasanko helmikuun 10. päivänä 1957. Tuosta tapahtumasta tulee muutaman 

viikon kuluttua kuluneeksi 60 vuotta. 

 

Vuonna 1973 rukoushuone liitettiin kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon ja 

samalla entisen ruumishuoneen tiloihin rakennettiin WC. Vuonna 1980 rovasti Olavi 

Jokion kirkkoherrakaudella piispantarkastuksen yhteydessä Joensuun piispa Aleksi 

esitti seurakunnan luottamushenkilöille ikonostaasin hankkimista pyhäkköön. Asia 

eteni hitaasti, kunnes uusi kirkkoherra Pekka Jyrkinen innostui asiasta. Seurakunta 

pyysi vuonna 1984 arkkitehti, rovasti Paul Hesseltä kokonaissuunnitelmaa rukous-

huoneen sisätilojen saneeraamiseksi. Suunnitelma hyväksyttiin seurakunnanvaltuus-

ton kokouksessa 30.8.1984. Se piti sisällään uusitun alttarin, ikonostaasin, 16 uutta 

ikonia, sisätilojen maalauksen sekä valaistuksen ja sähkötöiden uusimisen.  

 

Saneeraus toteutettiin vuonna 1985. Uudet ikonit maalasi pastori Mitro Repo Hel-

singistä. Ne edustavat slaavilais-pariisilaista ikonimaalausperinnettä. Hienon ikono-

staasin valmisti puuseppä Markus Parkkonen. Rakennustyöt sisätilassa teki kirves-

mies Leo Bordi ja hänen poikansa Hannu Bordi uudisti sähköt ja valaistuksen. Uusi 

entinen valtioneuvoston tilojen kattokruunu löytyi helsinkiläisestä antiikkiliikkeestä 

rehtori Pertti Pulkkisen ansiosta. Hänen äitinsä Aleksandra Pulkkinen teki karjalais-



tyyliset käspaikat analogeille sekä alttarin pääikoniin. Nämä saatiin lahjoituksena 

Pieksämäen tiistaiseuralta. Kattokruunun lahjoitti Lilja Reunanen. Koko hankkeen 

toteutumiseksi seurakunnassa suoritettiin keräys, joka tuotti lähes 100.000 mark-

kaa. Vanhat Veikko Marttisen ikonit lahjoitettiin Valamon konservointilaitokselle.  

 

Saneeraustyön yhteydessä kirkon sakraaliesineistö kunnostettiin kuopiolaisessa Sau-

rum-yrityksessä. Ikonien kiotakaapit kunnosti pieksämäkeläinen koruveistäjä Martti 

Lehtoaho. Hän on myös valmistanut vaahterasta taidokkaan Mikkelin ortodoksisen 

kirkon ikonostaasin. Kreikasta hankittiin Kristuksen hautakuva sekä neljä eri liturgis-

ta väriä edustavaa papin pukua.  

 

Uuden ikonostaasin ja saneeratun kirkon vihkimisen suorittivat 25.11.1985 Joensuun 

piispa Tiihonin johdolla rovastit Heikki Makkonen ja Leo Iltola sekä kirkkoherra 

Pekka Jyrkinen. Myöhemmin rukoushuone vihittiin kirkkoherra Markku Toivasen 

aikana kirkoksi 9.1.2004. Vihkimisen suorittivat arkkipiispa Leon johdolla arkki-

mandriitta Herman, rovastit Pertti Ruotsalainen ja Markku Toivanen, pastorit Leo 

Tuutti ja Jyrki Penttonen sekä ylidiakoni Kimmo Kallinen. 

 

Kirkon 50-vuotisjuhlia vietettiin 23.7.2006. Juhlaliturgian toimittivat piispa Arsenin 

johdolla rovastit Johannes Hätinen ja Martti Päivinen, pastori Pekka Jyrkinen sekä 

diakoni Jorma Häkkinen. Kirkon juhlaliturgiaa ja pääjuhlaa kunnioittivat läsnäolol-

laan silloinen eduskunnan puhemies Paavo Lipponen sekä Pieksämäen kaupungin-

johtaja Tapio Turunen.  

 

Pieksämäellä toteutettiin Pekka Jyrkisen kirkkoherrakautena 1980-luvulla myös lu-

terilaisen Vangasjärven hautausmaan yhteydessä olevan ortodoksisen hautausmaan 

laaja-alainen kunnostus ja saneeraus puutarhuri Tapio Tuonosen johdolla.  

 

60 vuotta sitten nykyisen Pieksämäen kirkon vihkiäisjuhlassa jälleenrakennuslauta-

kunnan jäsen rakennusmestari Niilo Peura totesi kaikille osapuolille esitetyn kiitok-

sen jälkeen: ”Teille Pieksämäellä ja sen ympäristössä asuville haluaisin sanoa: Tul-

koon rukoushuoneemme rakkaaksi ja viihtyisäksi sielunhoidon tyyssijaksi. Sinne oh-

jatkoon askeleemme.” 

 

Pekka Jyrkinen, rehtori, pastori, eläkeläinen 


