
 

 

Kirkollishallituksen istunto 16.9.2020 
Pöytäkirja 
 
*** 

 
Aika:       16.9.2020 klo 13.00-14.30 
Paikka:        Teams-kokous 
Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Arseni, kirkkoherra Marko Patronen, 

nunna Elisabet, Anna-Katriina Salmikangas, Matti Tolvanen 
Esittelijät: palvelukeskuksen johtaja Hannele Meskus, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala, 

kasvatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov, kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen, 
talouspäällikkö Henna Mynttinen 

 
Sihteeri: Annaleea Kemppainen 
 
Este: Metropoliitta Elia 

 
*** 
 
Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
70 
Kirkolliskokousaloite asiakirjojen julkisuudesta 
 
Esko Huovinen on tehnyt aloitteen seurakuntien asiakirjojen julkisuudesta ja oikeudesta saada 
asiakirjoja, liite 70. 
 
Esitys: 
Kirkollishallitus toteaa, että voimassa oleva lainsäädäntö oikeuttaa jokaisen saamaan pyytämiään julkisia 
asiakirjoja ja seurakunnat ovat velvollisia julkaisemaan toimielinten julkiset päätökset. Tämän vuoksi 
aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin. Kirkollishallitus lähettää aloitteen kirkolliskokouksen 
lakivaliokunnan käsiteltäväksi. 
 
Päätös:  
Esityksen mukaan. 

*** 
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Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
71 
Erkki Shemeikan oikaisuvaatimus Iisalmen ortodoksisen seurakunnan 
seurakunnanneuvoston päätöksestä 19.02.2020 § 29 

 
Vaatimukset: 

Erkki Shemeikka on vaatinut Iisalmen ortodoksisen seurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen 
kumoamista, koska päätöksen teossa on ollut mukana henkilöitä, jotka ovat esteellisiä asiassa. Liite 71a. 
 

Lausunto: 

Iisalmen ortodoksinen seurakunta on antanut lausunnon asiassa 1.4.2020. Liite 71b. Lausunnossa on 
todettu, että oikaisuvaatimus on tehty määräajan päättymisen jälkeen. Lisäksi seurakunta on antanut 
lisäselvityksen kirkollishallituksen pyynnöstä pöytäkirjan tarkastukseen ja nähtäville panoon liittyen.  
 

Vastine: 

Erkki Shemeikka on antanut vastineen Iisalmen seurakunnan lausunnosta. Liite 71c. 

 

Esitys: 

Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. 

 

Perustelut: 

Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 103 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja valitus 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Seurakuntaneuvoston kokous on ollut 19.2.2020 ja 
pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu 24.2.2020 ja pantu nähtäville, jolloin on katsottava 
oikaisuvaatimuksen tekijän myös saaneen tiedon päätöksestä. Liitteet 71 d-e. Oikaisuvaatimus on tehty 
määräajan päättymisen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksen lain mukainen 14 vuorokauden määräaika alkoi 24.2.2020 ja päättyi 9.3.2020. 
Shemeikka on jättänyt oikaisuvaatimuksensa kirkollishallitukselle 12.3.2020. Määräaikalain 5 §:ssä luetellut 
päivät eivät ole pidentäneet oikaisuvaatimuksen määräaikaa, koska yksikään päivä ei ole sattunut tälle 
ajanjaksolle. Tämän vuoksi oikaisuvaatimusta ei tutkita. 
 

Päätös: 

Esityksen mukaan. 

 

*** 
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Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 

72 

Vuokko Nissisen oikaisuvaatimus Iisalmen ortodoksisen seurakunnan 

seurakunnanneuvoston päätöksestä 19.02.2020 § 29 

Vaatimukset: 
Vuokko Nissinen on vaatinut Iisalmen ortodoksisen seurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen §:n 29 
liitteitä kirkkoherralta, joita hänelle ei ole luovutettu. Nissinen vaatii asian käsittelemistä pöytäkirjassa, 
eikä liitteessä.  Liite 72a. 
 

Lausunto: 

Iisalmen ortodoksinen seurakunta on antanut lausunnon asiassa 1.4.2020. Liite 72b. Lausunnossa on 
todettu, että oikaisuvaatimus on tehty määräajan päättymisen jälkeen. 
 

Vastine: 

Vuokko Nissinen ei ole antanut vastinetta Iisalmen seurakunnan lausunnosta. 

 

Esitys: 

Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. 

 

Perustelut: 

Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 103 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja valitus 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Seurakuntaneuvoston kokous on ollut 19.2.2020 ja 
oikaisuvaatimuksen tekijä on katsottava saaneen tiedon seurakuntaneuvoston päätöksestä 24.2.2020. 
Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sekä pantu nähtäville 24.2.2020. Liite 72c.  
 
Oikaisuvaatimuksen lain mukainen 14 vuorokauden määräaika alkoi 24.2.2020 ja päättyi 9.3.2020. 
Nissinen on jättänyt oikaisuvaatimuksensa kirkollishallitukselle 10.3.2020 eli määräajan päättymisen 
jälkeen. Nissinen on tehnyt samasta asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan, joka on 
tullut vireille 10.3.2020, liite 72d. Eduskunnan oikeusasiamies on toimivaltainen viranomainen 
ratkaisemaan kanteluasian, eikä sama asia voi olla vireillä ja tulla ratkaistavaksi kahdessa eri 
viranomaisessa. Tämän vuoksi kirkollishallitus jättää asian tutkimatta ja saattaa päätöksensä eduskunnan 
oikeusasiamiehen kanslian tietoon. 
 

Päätös: 

Esityksen mukaan. 

 

*** 
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Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 
73 
Kirkolliskokousaloite Suomen ortodoksisen kirkon barometrin 
käynnistämisestä 

Kirkolliskokousedustajat Elina Palola, Ulla Saarinen ja Aleksander Roszczenko esittävät, että 
kirkolliskokouksen olisi varattava noin 18 000 euron määräraha yhteistyösopimuksen toteuttamiseen 
Itä-Suomen yliopiston teologian osaston ja Suomen ortodoksisen kirkon kanssa. Yhteistyösopimus 
mahdollistaisi barometrin toteuttamisen. Barometrissä tulisi kerätä pitkällä aikavälillä karttuvaa 
perustietoa kirkon tilasta, toiminnasta ja kehityksestä sekä kulloinkin ajankohtaisista kirkon kannalta 
tärkeistä ilmiöistä ja kysymyksistä. Liite 73. 
 
Esitys: 
Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle yhteistyösopimuksen mahdollisuutta Suomen ortodoksisen 
kirkon ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Yhteistyösopimuksessa Itä-Suomen yliopiston teologian osasto 
lupautuu selvittämään kirkon päätöksenteon kannalta tarpeellista perustietoa. Kirkollishallitus lähettää 
aloitteen kirkolliskokouksen sivistysvaliokunnan käsiteltäväksi. 
 
Perustelut: 
Barometrin avulla kirkko voi saada tietoja päätöksenteon tueksi ja pitkän aikavälin seurantaa tärkeistä ja 
ajankohtaisista asioista. Ortodoksinen kirkko on pieni eikä sillä ole mahdollisuutta omaan 
tutkimustoimintaan. Yhteistyösopimuksella on mahdollista saada tarvittavia tutkimustietoja. 
Kirkolliskokous voi linjata, millainen perustieto on hyödyllistä kirkon kannalta ja millä euromäärällä sitä 
on mahdollista hankkia. 
 
Muutosesitys: 
Aloite hylätään. Kirkollishallitus lähettää aloitteen kirkolliskokouksen sivistysvaliokunnan käsiteltäväksi. 
 
Perustelut: 
Asia on keskeneräinen ja asian valmistelua jatketaan ennen päätöksentekoa. 
 
Päätös:  
Muutetun esityksen mukaan. 

*** 

Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 
74 
Kirkolliskokousaloite kirkon omien opintojen ja täydennyskoulutuksen 
järjestämisestä 

Kirkolliskokousedustajat Elina Palola, Ulla Saarinen ja Aleksander Roszczenko esittävät aloitteessa 
pysyvän koulutustoimikunnan perustamista Suomen ortodoksiselle kirkolle. Liite 74. 

Vuoden 2014 kirkolliskokous hyväksyi koulutustyöryhmän raportin, jossa vahvistettiin kirkon 
työntekijöiden koulutuspolku: 
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1. Juuri valmistuneille teologian maistereille omien opintojen jakso. Papistolle 40 opintopistettä ja 

kanttoreille 20 opintopistettä. 

2. Täydennyskoulutuskurssit uran keski- ja loppuvaiheessa oleville kolmen viiden vuoden välein.  

3. Oman toimen ohella toimivien pappien ja kanttoreiden koulutus. 

4. Kirkon muiden kuin hengellisen työntekijöiden koulutus. 

Koulutusraportin mukaan kirkon omien opintojen koordinointi ja resursointi tapahtuu kirkon 
palvelukeskuksen kirkkopalvelujen vastuualueesta käsin. Kirkolliskokous asetti kirkkopalvelujen 
koordinaattorin järjestämään ja valvomaan kaikkea kirkon kasvatus- ja koulutustoimintaa yhteistyössä 
kirkkopalvelujen ohjausryhmän kanssa. Tehtävää toteuttaakseen ohjausryhmä voi täydentää itseään 
asiantuntijoilla, jotka valitaan toimialueittain. 
 
Kirkolliskokousaloitteessa esitetään pysyvän koulutustoimikunnan perustamista, jonka vastuisiin sisältyy 
koko kirkkoa palvelevan koulutuskentän kartoittaminen ja koulutustarjonnan systemaattinen 
koordinointi. 
 
Esitys: 
Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle pysyvän koulutustoimikunnan perustamista. 
Koulutustoimikunnan jäseniksi tulisi nimetä työnantajan edustajaksi kirkkopalvelujen koordinaattori.  
Kirkollisen koulutuksen edustajaksi seminaarin rehtori. Kirkon ulkopuolisen koulutuksen edustajaksi 
Valamon Opiston rehtori. Tämän lisäksi Itä-Suomen yliopiston edustaja ja mahdollisesti jokin 
asiantuntijajäsen. Kirkkopalvelujen ohjausryhmä (kirkkopalvelujen koordinaattorin lisäksi siihen kuuluu 
ortodoksisen seminaarin johtaja ja Valamon opiston rehtori) voi lakkauttaa. Kirkollishallitus lähettää 
aloitteen kirkolliskokouksen sivistysvaliokunnan käsiteltäväksi. 
 
Perustelut: 
Kirkon omien opintojen viivästyminen on suurelta osin johtunut lainmuutoksesta. Opintoja voida 
velvoittaa pätevöitymisen ehtona vasta 2016 opintonsa aloittaneille papeille ja kanttoreille. Kirkon omat 
opinnot on määrä avata syksyllä 2020. Opetussuunnitelman lopullinen muoto valmistuu, kun 
lainmuutos on valmis ja Itä-Suomen yliopiston uusi opintosuunnitelma (työelämäopinnot) selvillä (syksy 
2020). 
 
Työryhmän jäsenistä kirkkopalvelujen koordinaattori edustaa työnantajan näkökulmaa, sillä kirkon 
omien opintojen resursointi hoidetaan keskushallinnosta käsin. 
  
Kirkkopalvelujen koordinaattorin vastuualue on laaja. Koulutustoimikunta vahvistaisi yhden osa-alueen 
osaamista ja toimintaa. Koulutustyöryhmän raportti (2014) velvoittaa kaikkien kirkon työntekijöiden 
koulutuksen suunnittelua. Työelämänmuutokset ovat nopeita. Koulutustyöryhmän ehdottama kolmen 
viiden vuoden välein tapahtuva koulutusrytmi ei vastaa työelämän tarpeita. Koulutusta tulisi järjestää 
vuosittain tai aina tarpeen vaatiessa (esimerkiksi lain- ja työehtosopimusten muutokset). Työelämän 
koulutuksesta huolehtivat myös papiston sekä kanttorien liitot. Näiden koulutusten yhteensovittaminen 
muun työelämän koulutuksen vaatii jatkuvaa suunnittelua. Koulutustoimikunta edustaa hyvin kirkon 
koulutuskenttää. Toimikunnan olisi mahdollista koordinoida ja suunnitella kirkon omien opintojen 
lisäksi kaikkea kirkollista työelämän koulutusta. 
 
Esityksessä oleva rahoituksen etsiminen olisi mahdollista yliopistolle ja Valamon opistolle.  
 
Muutosesitys: 
Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle pysyvän koulutustoimikunnan perustamista ja lähettää 
aloitteen kirkolliskokouksen sivistysvaliokunnan käsiteltäväksi. 
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Päätös:  
Muutetun esityksen mukaan. Työryhmän nimeäminen kuuluu kirkollishallituksen toimivaltaan. 

*** 

Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 
75 
Kirkolliskokousaloite toimintaohjeen laatimisesta lapsen seksuaalisen 
hyväksikäytön tai aikuiseen kohdistavan seksuaalisen häirinnän 
estämiseksi sekä noudatettavaksi mahdollisissa hyväksikäyttö- ja 
häirintäepäilyissä seurakunnissa ja kirkon keskushallinnossa 

Kirkolliskokousedustajat Teo Merras ja Mikael Sundkvist esittävät valmistelevan työryhmän 
perustamista tekemään esitystä sekä toimintaohjeet lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tai aikuiseen 
kohdistuvan seksuaalisen häirinnän estämiseksi seurakunnissa ja kirkon keskushallinnossa.  
 
Aloitteen tekijät perustelevat esitystään työnantajan velvollisuudella pyrkiä estämään työpaikoilla ja 
toiminnassa niin lapsiin ja nuoriin kuin aikuisiinkin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä ja häirintää. 
Merras ja Sundkvist toivovat toimenpideohjeistusta väärinkäytösten kohteina olevien suojelemiseksi. 
Lastensuojelulaki edellyttää lastensuojeluilmoituksen tekemistä. Liite 75. 
  
Esitys: 
Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle työryhmän perustamista, jonka tehtävänä on työnantajan 
vastuualueeseen kuuluvan toimintaohjeen laatiminen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tai aikuiseen 
kohdistuvan seksuaalisen häirinnän estämiseksi ortodoksisen kirkon piirissä. Toimintaohjeen tulee 
ulottua myös työnantajan vastuualueen ulkopuolelle suojelemaan seurakunnan toimintaan osallistuvia 
sekä siinä tulee olla tietoa seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisystä ortodoksisen kirkon piirissä. Esitys 
tulee jättää vuoden 2021 kirkolliskokoukselle hyväksyttäväksi. Kirkollishallitus lähettää aloitteen 
kirkolliskokouksen sivistysvaliokunnan käsiteltäväksi. 
 
Perustelut: 
Aiheesta on jo olemassa perustietoa ja ohjeistuksia evankelisluterilaisen kirkon puolella. 
https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/sosiaalietiikka/sukupuolisen-hairinnan-torjuminen  ja 
https://evl.fi/uutishuone-vanha/pinnalla-nyt/seksuaaliseen-hairintaan-puuttuminen. Edellä mainitut 
linkit sisältävät määritelmät seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja evankelisluterilaisen kirkon ohjeet 
häirintään puuttumisesta. Näiden lisäksi evankelisluterilainen kirkko on julkaissut kirjan lasten 
seksuaalisesta häirinnästä ”Joka viettelee yhden näistä pienimmistä”. 
 
Enemmistökirkon tietopaketista huolimatta ortodoksinen kirkko tarvitsee toimintaohjeet oman kirkon 
sisälle. Haasteellista on erityisesti ennaltaehkäisevien toimien pohtiminen. Ikävien asioiden hoito etenee 
nopeammin, kun toimintatavat on yhteisesti sovittu ja kaikkien tiedossa. Etenkin lapsille ja nuorille on 
tärkeää tietää, kehen voi olla yhteydessä seksuaalisen hyväksikäytön tai – häirinnän tapahtuessa. 
  
Päätös:  
Esityksen mukaan. 

*** 

https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/sosiaalietiikka/sukupuolisen-hairinnan-torjuminen
https://evl.fi/uutishuone-vanha/pinnalla-nyt/seksuaaliseen-hairintaan-puuttuminen
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Talouspäällikön esittely 
76 
Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion ja Saimaan seurakuntien aloite 
venäjänkielisen papin toimen jatkorahoituksesta vuosiksi 2021-2023  
 
Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion ja Saimaan ortodoksiset seurakunnat ovat laatineet yhteisen aloitteen 
venäjänkielisen papin toimen jatkorahoituksesta. Liite 76. 

Venäjänkielisen papin toimen rahoittamisesta on alun perin tehty aloite vuoden 2016 
kirkolliskokoukselle. Vuoden 2016 kirkolliskokouksen päätöksen perusteella avustuksiin lisättiin 50 000 
euroa vuosille 2017-2019 Karjalan hiippakunnan venäjänkielisen papin palkkauksen tukemiseen. 
Tehtävään saatiin rekrytoitua henkilö vasta 1.1.2018 ja kirkollishallitus päätti kokouksessaan 8.9.2017 
siirtää määrärahan käytön vuosille 2018-2020. 
 
Esitys: 
Kirkollishallitus lähettää aloitteen kirkolliskokouksen talousvaliokunnan käsiteltäväksi ja esittää, että 
talousvaliokunta päättää avustuksista talousarvion yhteydessä sekä määrittelee tarvittaessa avustuksen 
tarkemmasta käytöstä.  
 
Perustelut: 
Seurakunnilla on venäjänkielistä jäsenistöä 8,61 % kokonaisjäsenmäärästä ja venäjänkieliselle 
seurakuntatyölle on tarvetta. Liitteenä olevassa aloitteessa on lisää perusteluja. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 
Kirkollishallituksella tai kirkolliskokouksella ei ole toimivaltaa päättää seurakuntien työntekijöiden 
työehdoista. 

*** 

Talouspäällikön esittely 
77 
Kirkolliskokousaloite Kokkolaan sijoitettujen papin ja kanttorin 
toiminnan rahoituksesta 

Kirkolliskokousedustajat Anna Kasdaglis ja Marko Patronen ovat tehneet aloitteen Kokkolaan 
sijoitettujen Vaasan ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvien papin ja kanttorin kulujen kattamisesta. 
 
Valtion budjettiin sisältyneet matkapapistopiirit siirtyivät vuoden 2007 lainmuutoksessa 
kirkollishallituksen alaisuuteen. Hallinnon uudistuksessa matkapapistojen toiminnan organisointi ja 
johtaminen nähtiin tarkoituksenmukaiseksi siirtää seurakuntiin. Seurakunnat ovat saaneet 
keskusrahastolta avustuksen työparien kuluihin. Kirkko on anomuksesta saanut luvan edelleen avustaa 
kolttia sekä syrjäseutuja palvelevaa seurakuntien hengellistä toimintaa valtionavustuksestaan. 
Avustamiseen on käytetty vuosittain yhteensä 325 000 euroa, josta Vaasan ortodoksisen seurakunnan 
osuus on ollut 73 000 euroa. 
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Esitys:  
Kirkollishallitus lähettää aloitteen kirkolliskokouksen talousvaliokunnan käsiteltäväksi ja esittää, että 
talousvaliokunta päättää toiminta-avustuksista talousarvion yhteydessä sekä määrittelee tarvittaessa 
avustuksen tarkemmasta käytöstä. 
 
Perustelut: 
Vaasan ortodoksisella seurakunnalla ei ole taloudellisesti mahdollisuutta kattaa työparin palkka- ja 
matkakustannuksia kokonaan itsenäisesti. Liitteenä 77 olevassa aloitteessa on lisää perusteluja.  
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 
Kirkollishallituksella tai kirkolliskokouksella ei ole toimivaltaa päättää seurakuntien työntekijöiden 
työehdoista. 
 
Merkitään, että Marko Patronen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 

*** 

Kiinteistöpäällikön esittely 
78 
Peruskorjausavustukset 

Esitys:  
Peruskorjausavustukset vuodelle 2020 jaetaan seuraavasti: 
 

Peruskorjausavustushakemukset:                        

Vaasa, Pyhän Nikolaoksen kirkon julkisivujen ja vesikaton kuntotutkimukset 15 000 

Vaasa, Pyhän Nikolaoksen kirkon esteettömyyden parantaminen 8 000 

Saimaa, ylienkeli Mikaelin kirkon pihankorjaustöihin 20 000 

Saimaa, ylienkeli Mikaelin kirkon energiatehokkuuden parantaminen 4 000 

Lappeenranta, Pappilan peruskorjauksen suunnitteluun 2 500 

Kuopio, Suonenjoen kirkon korjauksiin 18 000 

Kotka, Pyhän Nikolaoksen kirkon vesikaton korjaukseen  30 000 

Ilomantsi, Hattuvaaran tsasounan pärekaton uusimiseen 10 000 

Hamina, Kouvolan kirkon vesikaton kunnostaminen 55 000 

Helsinki, Uspenskin katedraalin sähkösaneeraus  5 000 

Helsinki, Uspenskin katedraalin tukimuurin suunnittelu 2 500 

Helsinki, Pyhän kolminaisuuden kirkon rakennushistoriallinen selvitys 5 000 

Peruskorjausavustushakemukset:                                                    YHTEENSÄ 175 000 
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Kotkan seurakunta velvoitetaan selvittämään kirkollishallitukselle realistinen lainankantokyky ennen 
peruskorjausavustuksen tilittämistä. Seurakuntaa on ohjeistettu laatimaan selvitys kiireellisenä vuoden 
2019 peruskorjausavustuksia myönnettäessä (KH päätös 9.4.2019, §31).  
 
Haminan seurakunnan 2019 myönnettyä Kouvolan kirkon katon kuntotutkimukseen osoitettua osin 
tilittämätöntä peruskorjausavustusta voidaan käyttää myös Kouvolan kirkon katon kunnostustyöhön.  
 
Vaasan seurakunnalle 2019 myönnettyä peruskorjausavustusta voidaan käyttää myös muihin Vaasan 
kirkkoon kohdistuviin korjaus- ja perusparannushankkeisiin.  
 
Peruskorjausavustukset ovat tilitettävissä seurakuntiin vuoden 2021 loppuun asti. Tilitykset tehdään 
tositteita tai hankkeisiin osoitettuja avoimia laskuja vastaan. Peruskorjausavustettavien hankkeiden 
maksatuksen viivästyessä voi kirkon kiinteistöpäällikkö myöntää harkintansa mukaan yhden vuoden 
jatkoajan. Seurakuntien tulee hakea jatkoaikaa kirjallisesti vuoden 2021 loppuun mennessä. 
Hakemuksen perusteella kiinteistöpäällikkö tekee asiasta päätöksen. Kiinteistöpäällikön tekemät 
avustusten jatkoaikapäätökset tuodaan kirkollishallitukselle tiedoksi.  
 
Perustelut: 
Kirkon kiinteistöpäällikkö on arvioinut hankkeiden tarkoituksenmukaisuuden ja toteutuskelpoisuuden 
sekä kiireellisyyden koko kirkon kiinteistötilanne ja meneillään olevat selvitystyöt ja hankkeet 
huomioiden. Esityksessä on otettu huomioon seurakuntien kokonaistilanne sekä tarkoituksenmukaisen 
kiinteistönpidon, että seurakuntajaon uudistuksen näkökulmasta. Huomioitavia asioita ovat mm. 
rakennuksen käyttötarkoitus, hankkeiden kiireellisyys ja tärkeys, seurakuntien taloudellinen tilanne, 
toteutuskelpoisuus ja toteutumisen edellytykset avustusten määräaikana sekä seurakuntaan aikaisempina 
vuosina osoitettujen rakennuskantaa ylläpitävien avustusten määrä. Avustuksia pyritään jakamaan 
hakemusten kesken mahdollisimman tasapuolisesti. Liitteenä olevassa taulukossa on esitetty 
hankkeittain laskettu avustusprosentti verrattuna hankkeiden kustannusarvioihin. Laskennassa on myös 
otettu huomioon aikaisemmin samaan hankkeeseen tai rakennukseen myönnetyt avustukset.   
Liitteet 78a ja 78 b1-b36. 
 
Peruskorjausavustuksiin on varattu talousarviossa 175 000 euroa, joka esityksen mukaan jaetaan 
täysimääräisesti. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 
 

Kiinteistöpäällikön esittely 

79 

Konservointi- ja kiiltokultausavustukset  

Esteellisyys: 

Matti Tolvanen 

Esitys:  
Konservointi- ja kiiltokultausavustukset vuodelle 2020 jaetaan seuraavasti: 
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Konservointi- ja kiiltokultausavustushakemukset:            

Helsinki, Liisankadun kupolin kiiltokultaus 0 

Hamina, Pietarin ja Paavalin kirkon kuninkaan ovien restaurointi 40 000 

Taipale, Sotkuman tsasounan ikonien konservointiin 3 260 

Helsinki, Uspenskin katedraalin ikonostaasin konservointi 13 240 

Ilomantsi, Elian kirkon viiden ikonin konservointiin 8 000 

Kuopio, seurakuntasalin seinämaalauksen kunnostaminen 4 000 

Joensuu, Pyhän Nikolaoksen kirkon ikonin konservointi 1 500 

Konservointiavustukset                                                                     YHTEENSÄ 70 000 

 
Uspenskin katedraalin ikonostaasin konservointi on kansallinen kulttuuriteko, jota kirkko on tukenut 
aikaisemmin huomattavalla summalla. Ikonostaasin konservointikustannukset ovat nousseet oleellisesti 
alkuperäisestä hinta-arviosta koska työ on ollut arvioitua hankalampaa. Kirkon avustukset on 
ensisijaisesti kohdennettava seurakuntien keskeisimpiin rakennuksiin tai konservointikohteisiin, jotka 
tarvitsevat eniten vaativaa konservointia. Tämä hanke on omassa kategoriassaan muihin verrattuna.    
 
Haminan Pietarin ja Paavalin kirkon kuninkaan ovien konservoinnin yhteydessä tulee kiinnittää 
huomiota myös ympäristön kunnostustöihin, jotta ikonostaasi säilyy eheänä. 
 
Konservaattori Antti Narmala on antanut lausunnon konservointiavustuksista. Liite 79a. 
 
Kiiltokultaus- ja konservointiavustukset ovat tilitettävissä seurakuntiin vuoden 2021 loppuun asti. 
Tilitykset tehdään tositteita tai hankkeisiin osoitettuja avoimia laskuja vastaan. Liitteet 79b ja 
79 c1-22. 

Perustelut: 
Keskusrahaston talousarviossa on vuodelle 2020 varattu konservointi- ja kiiltokultausavustuksiin 
yhteensä 70 000 euron suuruinen määräraha. Esityksen mukaan määräraha jaetaan täysimääräisesti. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 
Kiinteistöpäällikkö lähettää huomautuksen Kuopion ortodoksiselle seurakunnalle siivouksessa 
noudatettavasta esineistön suojauksesta. 
 
Merkitään, että Matti Tolvanen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 
 

*** 
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Kiinteistöpäällikön esittely 
80 
Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen 
25.8.2020 5§ vahvistaminen 
 
Esteellisyys: 
Matti Tolvanen 
 

Joensuun ortodoksinen seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.8.2020 tehnyt yksimielisen 

päätöksen myydä Rantakallion huvilan (Huvilatie 6, Lieksa) kiinteistön liitteenä olevan kauppakirjan 

ehtojen mukaisesti. Liitteet 80 a-b. 

 

Laki ortodoksisesta kirkosta 98§ mukaan seurakunnanvaltuuston päätös on alistettava 

kirkollishallituksen vahvistettavaksi, ennen kuin päätös saadaan panna täytäntöön, jos päätös koskee 

kiinteän omaisuuden myymistä tai kirkollisiin toimituksiin liittyvän irtaimen tavaran luovuttamista. 

Esitys: 
Kirkollishallitus vahvistaa Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston yksimielisen 

päätöksen 25.8.2020 5§ Rantakallion huvilan (Huvilatie 6, Lieksa) myynti. 

 

Perustelut: 

Jollei alistettu päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka mene viranomaisen toimivaltaa 

ulommaksi tai ole muuten lainvastainen ja jollei se myöskään ole epätarkoituksenmukainen, se on 

vahvistettava. Päätökseen voidaan vahvistettaessa tehdä asiasisältöön vaikuttamattomia oikaisuluonteisia 

korjauksia.  

Kirkolliskokouksen asettaman työryhmän selvityksen perusteella Rantakallion huvila on yksi yhdistyvän 
Joensuun ortodoksisen seurakunnan alueen kiinteistöistä, joka on mahdollista realisoida. Kauppahinta 
on hyvä ja kaupan ehdot  
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 
Merkitään, että Matti Tolvanen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 

 
*** 
 
Palvelukeskuksen johtajan esittely 

81 

Kirkolliskokousaloite kulttuuriperintöstrategian reunaehdoista ja 

tavoitteista 

Tuovi Haikala ja nunna Elisabet ovat tehneet aloitteen kirkolliskokoukselle kulttuuriperintöstrategian 
reunaehdoista ja tavoitteista. Liite 81.  
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Esitys: 
Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että kirkon kulttuuristrategia päivitetään vuonna 2021 ja 
määrittää kirkolliskokouksen 2019 sivistysvaliokunnan mietinnössä listatuille toimenpiteille aikajänteen 
ja priorisointijärjestyksen sekä ottaa huomioon talouden kannalta kestävät lähtökohdat ja reunaehdot.  

Lisäksi kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että aiemman kulttuuristrategian v. 2015-2020 
vaikuttavuus arvioidaan. Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että se lähettää aloitteen 
kirkolliskokouksen sivistysvaliokunnan käsiteltäväksi. 

Perustelut: 
Suomen ortodoksisen kirkon kulttuuriperintö koostuu aineellisesta, aineettomasta ja visuaalisesta 
kulttuuriperinnöstä. Ortodoksinen kulttuuriperintö on identiteettiä vahvistava voimavara. 
Ortodoksisella kirkolla on paljon kulttuuriperintöä ja – ympäristöä vaalittavana: 

Aineellista kulttuuriperintöä ja osa kulttuuriympäristöä ovat kirkolliset rakennukset kuten kirkot, 
luostarit, pappilat, hautausmaat, monumentit ja laajemmat kirkolliseen kulttuuriin liittyvät alueet. Lain 
rakennusperinnön suojelemisesta (4.6.2010/498/1§, 3§) tavoitteena onkin turvata rakennetun 
kulttuuriympäristön ajallinen ja alueellinen monimuotoisuus, vaalia sen ominaisluonnetta ja 
erityispiirteitä sekä edistää sen kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä.  

Lisäksi aineellista kulttuuriperintöä ovat yhä kirkon, luostarien, seurakuntien ja hiippakuntien käytössä 
oleva irtain omaisuus, sekä museokokoelmissa oleva, kansalliseksi kulttuuriomaisuudeksi määritelty 
aineisto, joka on pääosin Suomen ortodoksisen kirkkomuseo RIISAn, Kansallismuseon, 
Kansallisgallerian, Pohjois-Karjalan museon ja Joensuun taidemuseon kokoelmissa sekä 
yksityisomistuksessa. Kirkollisten esineiden ja taideteosten lisäksi Suomen ortodoksisen kirkon 
aineelliseen kulttuuriperintöön sisältyy arkistoja ja kirjastoja. Erityisenä tavoitteena tulisi olla 
kulttuuriperinnön tasalaatuinen inventointi, joka kattaa kaiken kirkon omaisuuden. 

Suomen ortodoksisen kirkon aineettomaan kulttuuriperintöön kuuluvat esimerkiksi 
jumalanpalveluselämä, kirkkomusiikki, kirkolliset juhlat niihin liittyvine perinteineen, ristisaatot ja 
ortodoksinen tapakulttuuri. 

Kirkolliskokousaloitteessa on ansiokkaasti tuotu esiin Opetus ja kulttuuriministeriön ylläpitämä 
aineettoman kulttuuriperinnön säilyttämiseen tähtäävä sopimus (2003) ja listalla oleva ortodoksisesta 
perinteestä Virpominen ortodoksisessa ja karjalaisessa perinteessä. Lisäksi aloitteessa nostettu esille se, että 
elävässä perinteessä perinne on käytössä ja mahdollisesti leviää tai inspiroi uutta. Meillä on huomattava 
määrä muuta aineetonta kulttuuriperintöä, mikä tulisi saada näkyville. 

Maailmanlaajuisesti on vietetty vuonna 2018 maailman kulttuuriperintövuotta, jolloin myös tehtiin 
Suomessa valtakunnallinen kulttuuriperintöbarometri. Se kertoo, että kulttuuriperintö ja -ympäristö ja 
niiden säilyttäminen on suomalaisille tärkeää. Viranomaisilta ja eri toimijatahoilta toivotaan aktiivista 
roolia suojelussa. Kirkollisen kulttuuriperinnön suunnitelmallinen ylläpito ja vaaliminen edistävät 
kestävän kehityksen tavoitteita sekä säilyttävät ja siirtävät kansallisesti arvokasta kulttuuriomaisuutta 
tuleville sukupolville Kulttuuriperintöä pidetään varsin yksimielisesti myös yhteisöllisenä, ihmisiä 
yhdistävänä tekijänä. 

Kirkon voimassa olevan kulttuuriperintöstrategian vuosille 2015-2020 voimassaoloaika päättyy vuoden 
loppuun mennessä. Kirkolliskokous 2019 hyväksyi sivistysvaliokunnan mietinnön kulttuuriperintöön 
liittyvistä toimenpiteistä, joiden aikajänne ja priorisointijärjestys on tekemättä. 
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Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 
 

Tiedoksi 
82 

a) Apulaisoikeusasiamiehen päätös kanttorin toimen täyttämisestä, liitteet 82 a1-2 

b) Ministeriön diakonia-avustuksen päätös, liite 82b 

c) Kansallisarkiston arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjasta 

(KA/12247/07.01.01.03.00/2019), liite 82c 

d) Kirkollishallituksen sihteerinä toimii 18.9.2020 - 2.8.2021 välisenä aikana Asta Hyttinen, hän on 

paikalla ensimmäistä kertaa 16.9.2020 istunnossa. 

Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 

Pöytäkirjan tarkastajat 
83 
 
Esitys: 
Pöytäkirjan tarkastavat metropoliitta Arseni ja Anna-Katriina Salmikangas. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
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Muut asiat 
84 
Kirkollishallituksen keskustelu 
Ajankohtaiset asiat 
 
Päätös: 
Kirkollishallitus keskusteli kirkolliskokousjärjestelyistä. Päätös järjestelyistä tehdään kirkollishallituksen 
kokouksessa 30.9.2020. 
 
Kirkollishallituksen istuntoaikataulu loppuvuodelle on seuraava: 

• 30.9.2020 klo 13.00 

• 14.10.2020 klo 13.00 (varaistunto) 

• 20.10.2020 klo 13.00 

• 26.11.2020  

 

*** 
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Aika ja paikka alussa mainitut 

Puheenjohtaja 

 
 
 
 
 
 
Leo 
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
 
Metropoliitta Arseni    Anna-Katriina Salmikangas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkollishallituksen istunnon sihteeri 
 
 
 
 
Jari Rantala 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 
Kirkollishallituksen istunnon 16.9.2020 pöytäkirja on tarkastettu sähköpostilla 17.9.2020 ja todettu se 
kokouksen kulun mukaiseksi.  
 
Pöytäkirja on lisätty kirkon nettisivuille 17.9.2020 ja määräaika oikaisuvaatimukselle ja valitukselle 
lasketaan edellä mainitusta päivämäärästä. 

 

 
 


