Kirkollishallituksen istunto 24.9.2020
Pöytäkirja
***
Aika:
Paikka:
Läsnä:

24.9.2020 klo 8:05-8:40
Teams-kokous, Karjalankatu 1
arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Arseni, kirkkoherra Marko Patronen,
nunna Elisabet, Anna-Katriina Salmikangas, Matti Tolvanen

Paikalla:

palvelukeskuksen johtaja Hannele Meskus, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala

Sihteeri:

Asta Hyttinen

Este:

metropoliitta Elia

***
Kirkollishallituksen puheenjohtajan esittely
85
Suomen ortodoksisen kirkon toimessa olevien piispojen yhteinen matka
Konstantinopolin Ekumeeniseen patriarkaattiin Istanbuliin
Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos on esittänyt kutsun arkkipiispa Leolle 16.9.2020 saapuneella
kirjeellään tulla 5.–7.10.2020 Ekumeenisen istuimen hallintopaikkaan Konstantinopoliin kertomaan
Suomen kirkollisesta tilanteesta Pyhän Synodin jäsenille. Alkuperäinen kutsu ja sen epävirallinen
suomennos ovat liitteenä. Kutsuttuna ovat arkkipiispan lisäksi myös muut toimessa olevat piispat.
Patriarkaatti on lisäksi omalta taholtaan kutsunut paikan päälle pappismunkki Damaskinoksen.
Liite 85 a-b.
Piispojen lisäksi Suomesta matkaavaa delegaatiota on välttämätöntä täydentää kreikan kieltä osaavalla
tulkilla, joka on erityisesti perehtynyt kirkolliseen sanastoon, sekä kahteen koulutuksen ja kokemuksen
perusteella valittuun asiantuntijaan. Tätä edellyttää monipäiväinen läsnäolo Konstantinopolissa ja on
muutenkin tavallista, että virallisissa kirkollisissa kuin ei-kirkollisissa monikielisissä tapahtumissa käytetään
useampaa tulkkia ja läsnä on useampi asiantuntija.

Esitys:
Kirkollishallitus päättää, että Suomen ortodoksisesta kirkosta Konstantinopoliin matkustavat piispojen
lisäksi kirkkoherra Ioannis Lampropoulos, seminaarin johtaja pastori Mikko Sidoroff, arkkipiispan
avustaja ylidiakoni Andreas Salminen ja teologinen sihteeri Jelisei Heikkilä.
Kirkollishallitus päättää, että Arkkipiispan kanslia hoitaa matkan käytännön järjestelyt ja patriarkaattia on
jo pyydetty ottamaan koronapandemian tuomat rajoitukset huomioon paikan päällä tapaamisten osalta.
Kirkollishallitus päättää, että riskien hallinnan näkökulmasta paikalle joudutaan matkustamaan kahdessa
ryhmässä ja eri lennoilla. Matkoihin liitetään kaikki tarvittavat vakuutukset sekä Suomeen palatessa tullaan
noudattamaan terveysviranomaisten määräyksiä, kuten välittömästi tehtävää koronatestiä ja omaehtoista
kahden viikon karanteenia.
Päätös:
Kirkollishallitus päättää, että Suomen ortodoksisesta kirkosta Konstantinopoliin matkustavat piispojen
lisäksi kirkkoherra Ioannis Lampropoulos ja arkkipiispan avustaja ylidiakoni Andreas Salminen.
***
Aika ja paikka alussa mainitut
Puheenjohtaja

Leo
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa

Pöytäkirjan tarkastajat

Matti Tolvanen

Marko Patronen

Kirkollishallituksen istunnon sihteeri

Jari Rantala
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kirkollishallituksen istunnon 24.9.2020 pöytäkirja on tarkastettu sähköpostilla 28.9.2020 ja todettu se
kokouksen kulun mukaiseksi.

3

