
SAVONLINNAN   
PIKKUKIRKKO  
-KULTTUURIYHDISTYS  RY

Jäsenmaksu ja lahjoitukset

Savonlinnan Pikkukirkko -kulttuuriyhdistys 
ry:n jäsenyys on avoin kaikille. Vuosijäsenmak-
su on 20 euroa, ja myös lahjoituksia otetaan 
vastaan. Maksun saaja on Savonlinnan Pikku-
kirkko -kulttuuriyhdistys ry, tilinumero: 

FI87 5651 1320 1802 18
Viesti saajalle -kenttään merkitään maksajan 
nimi ja yhteystiedot.

Ortodoksisuus Savonlinnassa

Ortodoksisuuden juuret ulottuvat syvälle Sa-
vonlinnan historiaan. Vuonna 1743 solmi-
tussa Turun rauhassa kaupunki jäi Venäjän 
puolelle, ja Olavinlinnaan tuli venäläinen va-
ruskunta. Linnan kuninkaansaliin sisustettiin 
varuskuntakirkko, joka pyhitettiin profeetta 
Sakariaalle ja vanhurskaalle Elisabetille. 

Savonlinnan kreikkalaiskatolinen seurakunta 
perustettiin vuonna 1801. Seurakunnan kas-
vaessa kirkon rakentaminen siviiliasutuksen 
keskelle itse kaupunkiin tuli ajankohtaiseksi. 

Arkkitehti L.T.J. Viscontin suunnittelema 
kirkko valmistui keskeiselle paikalle Olavin-
kadun varrelle vuonna 1845. Se pyhitettiin 
varuskuntakirkon tavoin profeetta Sakariaal-
le ja vanhurskaalle Elisabetille vuonna 1846.

Suomen itsenäistyttyä Savonlinnan ortodoksi-
en tilanne muuttui olennaisesti. Yhteys Venä-
jän äitikirkkoon katkesi, hallintomalli muuttui 
ja kieli vaihtui. Vuonna 1920 Savonlinnan ja 
Kuopion seurakunnat yhdistettiin. Kirkon 
ylläpitäminen kävi lopulta ylivoimaiseksi vä-
häväkiselle seurakunnalle, ja oli ryhdyttävä 
harkitsemaan kirkon myymistä. Savonlinna-
Kuopion kreikkalaiskatolinen seurakunta myi 
kirkon Savonlinnan evankelisluterilaiselle seu-
rakunnalle vuonna 1938.

Elokuussa 1939 toimitettujen viimeisten or-
todoksisten jumalanpalvelusten jälkeen alkoi 
kirkon sisustuksen purkaminen. Suurin osa esi-
neistöstä siirrettiin juuri ennen talvisotaa kirk-
kokunnan keskusvarastoon Sortavalaan, missä 
se jäi tiettävästi sodan jalkoihin ja tuhoutui.



Savonlinnan Pikkukirkko  
-kulttuuriyhdistys ry

Vuonna 2012 Savonlinna-Säämin-
gin evankelisluterilainen seurakunta 
tarjosi Suomen ortodoksiselle kirkol-
le mahdollisuutta ostaa niin kutsuttu 
Pikkukirkko ja palauttaa se alkupe-
räiseen tehtäväänsä. Hanketta varten 
perustettiin 18.9.2012 Savonlinnan 
Pikkukirkko -kulttuuriyhdistys pu-
heenjohtajanaan KP Karjalan ja 
koko Suomen arkkipiispa Leo.  

Yhdistys rekisteröitiin 19.11.2012.

Yhdistyksen tarkoituksena on hank-
kia omistukseensa Savonlinnan niin 
kutsuttu Pikkukirkko ja ylläpitää sitä.

Yhdistyksen tavoitteena on palaut-
taa kirkolle sen alkuperäinen tehtä-
vä ortodoksisena profeetta Sakari-
aalle ja vanhurskaalle Elisabetille 
pyhitettynä kirkkona.

Liturgisen tehtävänsä ohella kirkon 
on määrä toimia ekumeenisessa 
hengessä kristillisten perhejuhlien, 
konserttien ja muiden kulttuuritilai-
suuksien tapahtumapaikkana.


