
 

 

Kirkollishallituksen istunto 30.9.2020 
Pöytäkirja 
 
*** 

 
Aika:       30.9.2020 klo 13.00-13:55 
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, 

kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov, kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen, 
talouspäällikkö Henna Mynttinen, vastaava tiedottaja Maria Hattunen 

 
Sihteeri: Asta Hyttinen 
 
Este: Metropoliitta Elia 
 
 

***  

  

Kirkollishallituksen puheenjohtajan esittely 
86 
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. 
Liitteet 86 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. 
 
Patriarkaatin kutsu arkkipiispa Leon esittämälle delegaatiolle. Liite 86c. 
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Kirkollishallituksen turvallisuusohjeet Ekumeenisen Patriarkaatin vierailua varten lokakuussa 2020. 
Liite 86d. 
 
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. 
 
Kirkollishallitus päättää, että työmääräyksen kutsutuille matkallelähtijöille allekirjoittaa palvelukeskuksen 
johtaja Hannele Meskus. 
 
Kirkollishallitus päättää, että asiaan liittyvästä tiedotuksesta vastaa palvelukeskuksen johtaja Hannele 
Meskus. 
 
Arkkipiispa Leo ilmoitti, että patriarkaatissa käytävien asioiden listalla ovat myöskin Suomen 
ortodoksisen kirkon teologiseen kolutukseen ja sen tulevaisuuteen liittyvät asiat ja tämän vuoksi on 
välttämätöntä, että ortodoksisen seminaarin johtaja Mikko Sidoroff ja teologian tohtori Jelisei Heikkilä 
osallistuvat matkalle lähtevään ryhmään. Lisäksi arkkipiispa totesi, että kaikki hänen esityksessään 
mainitut henkilöt on kutsuttu patriarkan lähettämässä kirjeessä patriarkaattiin kuten liitteessä 86c on 
todettu. 
 
Päätös: 
Edellä mainituilla perusteilla kirkollishallitus päätti muuttaa aikaisemmin 24.9.2020 asiassa tehdyn 
päätöksen muutetun esityksen mukaisesti. 
 
*** 
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Kiinteistöpäällikön esittely 
87 
Kirkolliskokouksen järjestäminen virtuaalisesti  
 
Kirkolliskokous on perinteisesti järjestetty Valamossa. Kokouksen järjestäminen on kirkollishallituksen 
vastuulla. Korona pandemian vuoksi kirkolliskokouksen järjestäminen lähikokouksena on todettu 
olevan erittäin haastavaa. Marraskuusta on ennustettu muodostuvan toisen aallon vaikein kuukausi ja 
loppusyksy on myös muiden hengitystieinfektioita aiheuttavien virusten ilmaantuvuuden kannalta 
merkittävää aikaa. Syysflunssan oireet voivat estää muutoin täysin toimintakykyisen 
kirkolliskokousedustajan osallistumisen kokoukseen. Marraskuussa pienistä flunssan oireista kärsiviä voi 
olla useita.  
 
Edustajat saapuvat Valamoon ympäri Suomea ja osa on käyttänyt julkisia kulkuvälineitä matkaansa. 
Kokoukseen osallistuvien joukossa voi hyvin olla jopa täysin oireettomia viruksen kantajia. Vaikka 
kaikki kokoukseen osallistuneet testattaisiin ennen kokousta, voi testin tulos silti olla väärä tai viruksen 
voi saada matkalta. Kokous on pitkäkestoinen, kokoukset ja ruokailut järjestetään kohtalaisen pienissä 
tiloissa. Turvavälien pitäminen on erittäin hankalaa, joten hengityssuojainten käyttö tulisi olemaan lähes 
jatkuvaa. Osa kokoukseen osallistuvista ei voi käyttää hengityssuojaimia pitkiä aikoja terveydellisistä 
syistä.  
 
Turvallisuusohjeiden mukaan kaikki hengitystie-/flunssan oireet tulee käsitellä korona-oireina ja niistä 
oireileva henkilö tulee testata sekä eristää tuloksen selviämiseen asti muista. Myös tiedossa olevat 
mahdollisesti altistuneet on eristettävä. Valamosta lähimpään päivystävään terveyskeskukseen on pitkä 
matka, joten oireilevan kokoukseen osallistuvan testiin saaminen ei ole helppoa. Yhdenkin 
kokousedustajan hengitystieoireet voivat pahimmassa tapauksessa keskeyttää koko kirkolliskokouksen 
tulosten saamiseen asti. Pahimmassa tapauksessa kaikki Valamossa olevat saattavat altistua virukselle. 
Kokoukseen osallistuu useita riskiryhmiin kuuluvia, joiden terveys tulee asettaa perinteiden edelle.  
 
Esitys: 
Vuoden 2020 kirkolliskokous järjestetään virtuaalisena kokouksena.  

Julkisuusperiaatteen mukaisesti kokousta tulee olla mahdollista seurata internetin välityksellä. 

Kokouksessa on oltava mahdollisuus salattuun ja tietoturvalliseen vaaliin sekä äänestyksiin. 

Palvelukeskuksen johtoryhmä valmistelee kokouksen virtuaalikokouspalveluntuottajan kanssa 

yhteistyössä parhaimmaksi katsomallaan tavalla. Palvelukeskuksen johtaja valtuutetaan allekirjoittamaan 

tarpeelliset palvelusopimukset.  

 

Perustelut: 

Koronapandemian vuoksi kirkolliskokousta ei voida järjestää normaaliin tapaan. Yksikin sairastapaus 

voi keskeyttää koko kokouksen. Toistaiseksi kokoontumisia ei rajoiteta viranomaismääräyksin ja 

lokakuussa 50 hengen kokoontuminen on erityisin turvallisuustoimin mahdollista. Valtioneuvosto tai 

paikallinen aluehallinto voivat kiristää rajoitustoimia nopeasti koronatilanteen muuttuessa huonompaan 

suuntaan. Kokoontumisrajoitusten kiristyminen voi estää koko kirkolliskokouksen järjestämisen. Kirkon 

hallinnon ja seurakuntakentän uudistamiseen tähtäävien päätösten siirtyminen myöhempään 

ajankohtaan haittaa merkittävästi koko muutoksen aikaansaamista ja esimerkiksi lakimuutosten 

puuttuminen vaikeuttaa yhdistymässä olevien seurakuntien toimintaa. 
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Virtuaalikokouksen palveluntuottajat on kilpailutettava sekä vertailtava ja valitun palveluntuottajan 

kanssa on päästävä sopimukseen hyvissä ajoin ennen marraskuuta. Kirkolliskokousjärjestelyjä koskevat 

päätökset on tästä syystä tehtävä mahdollisimman pian. Päätöksessä on tiedostettava tapahtuman 

kannalta oleelliset riskit ja kannettava vastuu kirkolliskokousedustajien, kokoukseen osallistuvien ja 

Valamon yhteisön turvallisuudesta ja terveydestä. Riskit ja turvallisuus huomioiden virtuaalinen kokous 

on tässä tilanteessa ensisijainen vaihtoehto.  

 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 
 
Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
88 
Kirkolliskokouksen asettaman lakityöryhmän raportti ortodoksisesta 
kirkosta annetun lain ja kirkkojärjestyksen säännösten muutoksista 
 
Lakityöryhmä on saanut valmiiksi esityksensä lain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamisesta. 
Muutosehdotukset perustuvat kirkolliskokouksen päätökseen, jossa on annettu toimeksianto 
lakityöryhmälle voimassa olevan säädöspohjan uudistamiseksi. Liite 88a. 
Lakityöryhmän esitykset lain säännösten muutoksista perusteluineen ovat liitteessä 88b. 
Lakityöryhmän esitykset kirkkojärjestyksen muutoksista perusteluineen ovat liitteessä 88c. 
 
Esitys: 
Kirkollishallitus keskustelee lakityöryhmän esityksistä. 
 
Perustelut: 
Lakityöryhmä kuulee kirkollishallitusta työryhmän esityksistä ennen lopullisen ehdotuksen antamista 
kirkollishallitukselle kirkolliskokouksen lakivaliokunnan käsiteltäväksi lähettämistä varten. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 
Kirkollishallituksen jäsenet lähettävät mahdolliset kommentit ja kysymykset esityksiin liittyen 
lakityöryhmälle viikon kuluessa. 

 
*** 
 

Kirkollishallituksen lakimiesjäsenen esittely 
89 
Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö 
 
Esteellisyys: Jari Rantala 
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Esitys: 
Kirkollishallitus lähettää palvelukeskuksen lakimies Jari Rantalan 11.9.2020 antaman selvityksen 
eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan. Kirkollishallitus omana lausuntonaan pitää Rantalan esittämää 
selvitystä riittävänä ja katsoo, ettei kantelun tulisi antaa aihetta enempiin toimenpiteisiin. 
Liitteet 89 a-c. 
 
Perustelut: 
Lakimies Rantala on selvittänyt yksityiskohtaisesti kantelussa tarkoitettujen tapahtumien kulun 
dokumentteihin tukeutuen. Kirkollishallituksella ei ole syytä epäillä selvityksen todenperäisyyttä. 
Kantelussa on esitetty moitteena Rantalaa kohtaan muun muassa asian käsittelyn viivästyminen. 
Liitteenä olevan Rantalan selvityksen perusteella asiaa on käsitelty hallintolain 23 §:n mukaisesti ilman 
aiheetonta viivytystä. Rantala on selvittänyt kantelussa tarkoitettuja asioita hallintolain 31 §:n 
edellyttämin tavoin riittävästi ja asianmukaisesti hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä 
selvitykset. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 
Merkittiin, että Jari Rantala ei osallitunut asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon. 

 
*** 
 
Kiinteistöpäällikön esittely 
90 
Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön esitys vuokrien 
huojentamisesta 
 
Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö esittää, että kirkollishallitus käsittelee säätiön näyttely-, 
yleisö- ja toimistotiloihin kohdistuvia kulueriä ja luopuu valtioneuvoston suositusten mukaisesti 
vuokrista koronakriisin ajaksi. Liite 90. 
  
 
Esitys: 
Kirkollishallitus päättää huojentaa ortodoksisen kirkkomuseon säätiön vuokria täysimääräisesti 
15.3.2020 – 15.6.2020 väliseltä ajalta. Huojennus on kolmen kuukauden vuokraa vastaava määrä eli 
18 825 euroa.  
 
Edellytyksenä huojennukselle on vuokrasopimuksen muuttaminen. Tavoitteena on vuokrasopimus, 
jossa Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö vuokraa Suomen ortodoksiselta kirkolta vain 
museotoiminnan kannalta välttämättömimmät tilat, eli näyttelytilan ja henkilötyövuosien mukaisesti 
oikein mitoitetut toimistotilat. Vuokrasopimuksen liitteeseen (laadittu 2.8.2017) tehdään 
vuokrasopimusta vastaavat muutokset siivouksen, kiinteistönhoidon ja sähkönkulutuksen osalta. 

 
Perustelut: 
Kirkkomuseo on ollut valtioneuvoston rajoituspäätösten mukaisesti suljettuna 17.3.2020 - 6.6.2020 
välisenä aikana.  
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Kirkkomuseon kanssa 27.5.2013 – 31.12.2022 aikavälille laaditun määräaikaisen vuokrasopimuksen 
mukaan neliöhinnaksi on määritelty 8,0 euroa/neliö ja korotukseksi elinkustannusindeksi. Museon 
säätiölle vuokrattujen tilojen yhteispinta-ala on sopimuksessa 814 m2, josta näyttelytilojen osuus on 
yhteensä 510 m2. Museon säätiölle on vuokrattu 304 m2 museoesineiden säilytys- ja toimistotilaa. 
Kirkkomuseon säätiölle vuokratut toimistotilat ovat henkilötyövuosien vähentämisen vuoksi liian isot ja 
kirkon omistamien esineiden tarvitsemat asianmukaiset säilytystilat tulee olla myös kirkon hallinnoimat. 

 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 
Kiinteistöpäällikön esittely 
91 
Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön uusi vuokrasopimus 
 
Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on päädytty 
laatimaan kirkon ja säätiön väliseen vuokrasopimukseen muutoksia. Muutoksista merkittävimmät ovat 
vuokrattujen työskentelytilojen pinta-alan pienentäminen, kirkon omistuksessa olevien museoesineiden 
säilyttämiseen tarkoitettujen tilojen poistaminen vuokrasopimuksesta ja museon sähkönkulutuksen 
mittaukseen perustuvan laskutuksen lopettamista ja siirtymistä neliöperusteiseen vuosittaiseen 
sähkömaksuun. Liitteet 91 a-c. 
 
Nykyinen määräaikainen vuokrasopimus on voimassa 31.12.2022 asti. 
 
Esitys: 
Kirkollishallitus hyväksyy vuokrasopimuksen liitteineen ja valtuuttaa palvelukeskuksen johtajan 
allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. 
 
Perustelut: 
Vuokrasopimuksen muutos mahdollistaa kirkkomuseon tavoitteet merkittävistä kustannussäästöistä. 
Museon tarve työtiloille on vähentynyt henkilökuntamuutosten vuoksi. Kirkkomuseon säätiö ei vuokraa 
kirkon omistamien esineiden säilyttämiseen tarkoitettujen tiloja. 

 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 

Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 
92 
Valamon opiston yhteistoiminnan arviointi 2020 
 
Esteellisyys: Anna-Katriina Salmikangas 
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Valamon opiston ja kirkon yhteistoiminnan arviointikeskustelu pidettiin 1.9.2020 Valamon opistolla. 

Paikalla olivat rehtori Sirpa Koriala ja kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov. 

 

Valamon opisto sitoutuu toteuttamaan Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman 

linjauksia ortodoksisessa hengessä toimivana vapaan sivistystyön oppilaitoksena. 

Valamon opistolla on ollut monia muutoksia lähivuosina. Opistolla on ollut monia henkilövaihdoksia. 

Edellinen rehtori lopetti työnsä huhtikuussa 2019 ja Sirpa Koriala aloitti rehtorina 1.8.2019. 

  

Opiston toimintasuunnitelmassa oli 178 kurssia, joista toteutui noin 60 %. Haasteista huolimatta 

vuoden 2019 talouskehitys oli suotuisa. Liitteet 92 a-c. 

  

1. Valamon opisto on ortodoksisen aikuiskasvatuksen oppilaitos  

- suunniteltuja kursseja oli 21, niistä toteutui 13 ja kursseille osallistui 211 henkilöä 

2. Valamon opisto on suomalainen ikoniakatemia 

- suunniteltuja kursseja oli 40, niistä toteutui 33 ja kursseille osallistui 362 opiskelijaa; 

ikonimaalauksessa toteutui myös kaksi pidempää linjaa, kahden ja kolmen kuukauden mittaiset 

3. Valamon opisto kouluttaa kirkon työntekijöitä 

- oto-papeille ja diakoneille järjestettiin kaksi kurssia (9 osallistujaa); hiippakuntien ja seurakuntien 

kanslisteille suunnatulle kurssille osallistui 13 henkilöä; vapaaehtoistoimijoille (esim. ponomarit ja 

kellonsoittajat) suunnattu kurssi ei toteutunut. 

  

Kirkon avustus on 73 000 euroa. Noin 72 % opiskelijaviikoista kertyi ns. kirkollisista kursseista. 

Opiston toimintaan osallistui 1596 opiskelijaa.  

 

Esitys: 

Kirkollishallitus esittää Valamon opiston yhteistoiminnan arvioinnin hyväksymistä talousarvion 

puitteissa.  

 

Perustelut: 

Valamon opisto on Suomen ainoa ortodoksinen kansanopisto, jonka oppimisympäristö on 

ainutlaatuinen. Oppimisympäristön merkitys korostuu hengellisen hyvinvoinnin kursseilla, jotka tukevat 

myös kirkon työntekijöiden hengellistä hyvinvointia.  

Haasteellisesta vuodesta huolimatta kurssitoiminta on onnistunut hyvin. Opetuksen vaikuttavuutta ei 

ole toistaiseksi arvioitu, mutta kurssipalaute kerätään kaikilta kursseilta toiminnan arvioinnin ja 

kehittämisen tueksi. 

 

Päätös: 

Esityksen mukaan. 

 

Merkittiin, että Anna-Katriina Salmikangas ei osallitunut asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon. 
 

*** 
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Talouspäällikön esittely 
93 
Vuoden 2021 talousarvion linjaukset 
 
Talouden BKT:n arvioidaan supistuvan kuusi prosenttia vuonna 2020. Valtionvarainministeriö arvio 
talouden kuitenkin hitaasti toipuvan loppuvuonna 2020 ja BKT:n arvioidaan kääntyvän maltilliseen 
kasvuun vuonna 2021 (VM ennuste 16.6.2020).  
 
Valtionvarainministeriön ehdotus vuoden 2021 tulo- ja menoarvioksi julkaistiin 13.8.2020. 
Ortodoksiselle kirkolle on talousarviossa esitetty valtionavustusta 2 613 000 euroa vuodelle 2021 
(sisältää indeksitarkistuksen 1,3%). Hallituksen esitys vuoden 2021 talousarvioksi julkistetaan 5.10.2020. 
 
Seurakuntien verotulojen arvioidaan laskevan, johtuen talouden taantumasta sekä jäsenmäärän 
kehityksestä. Seurakuntien verotulot vaikuttavat kirkon talouteen keskusrahastomaksun kautta.  
 
Palta ry:n ja Kirkon alat ry:n välillä saavutettiin neuvottelutulos työehtosopimuksesta huhtikuussa 2020. 
Sopimuskausi päättyy 31.1.2022. Vuoden 2021 osalta palkkoja korotetaan toukokuun 2021 alusta 
lähtien 1,9 prosentin suuruisella korotuksella. 
 
Alustava talousarvio laaditaan edellisten vuosien toteutuneiden lukujen, kustannuspaikoista vastaavien 
toimihenkilöiden arvioiden perusteella sekä tehdyt päätökset huomioon ottaen. Arvion pohjana on 
myös käytetty vuoden 2020 toteutuman tietoja. Talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikka.  
 
Suomen ortodoksisen kirkon tulot muodostuvat valtionavustuksesta, seurakunnilta saatavista 
keskusrahastomaksuista, muista toiminnan tuotoista ja sijoitustoiminnan tuotoista. Henkilöstökulut, 
annetut avustukset sekä eläkekassan menot muodostavat suurimmat kirkon menoerät.  
 
Esitys:  
Talousarviosta päätetään lokakuun istunnossa. Valmistelua varten kirkollishallitus keskustelee 
talousarvion periaatteista ja kiinnittää linjauksissa huomiota ainakin seuraaviin asioihin:  

• Seurakunnilta kerättävästä keskusrahastomaksusta suurin osa pohjautuu seurakuntien 
verotuloihin. Vuoden 2019 kirkolliskokous päätti korottaa verotuloista määräytyvän 
keskusrahastomaksun perustetta 0,22 prosentista 0,24 prosenttiin, johtuen yleisestä kustannus 
kehityksestä. Edellinen korotus keskusrahastomaksuun oli tehty vuonna 2009. Yhteisten 
palvelujen tuottaminen (yhteinen lehti, keskitetyt kiinteistöpalvelut, taloushallinnonpalvelut jne) 
lisäävät kirkon kustannuksia ja aiheuttavat edelleen tarvetta nostaa keskusrahastomaksua. 
Vastaavasti seurakuntien kustannukset nykyisistä lehdistä ja muista palveluista tulevat 
alenemaan. Nykyisellä tasolla keskusrahastomaksua kertyisi vuodelle 2021 verotuloista arviolta 
2 050 000 euroa.  

• Yhteisen lehden julkaiseminen aloitetaan vuonna 2021. Lehdelle perustetaan raportointiin oma 
kustannuspaikka. Yhteiseen lehteen siirtyminen vaatii lisää resursseja ja siitä, johtuen kasvattaa 
keskushallinnon kustannuksia. Kustannukset tullaan kattamaan seurakunnilta kerättävällä 
keskusrahastomaksulla. Koko organisaation osalta yhteiseen lehteen siirtymisen tavoitteena on 
pienentää nykymallilla laadittujen lehtien kustannuksia.  

• Keskitettyyn kiinteistötoimen suunnittelua ja käyttöönottoa jatketaan kirkon kiinteistöpäällikön 
johdolla. Kiinteistönhallintajärjestelmän hankintaa valmistellaan ja siihen etsitään taloudellisesti 
kestävää vaihtoehtoa, hankintaan varauduttaan vuoden 2021 aikana. Lisäksi vuoden 2021 aikana 
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aloitetaan kiinteistöhallintaan liittyvien dokumenttien ja asiakirjojen siirtäminen sähköiseen 
muotoon. 

• Kirkon keskusrahastosta maksetaan erilaisia avustuksia. Vuodelle 2020 avustuksia budjetoitiin 
yhteensä 1 591 000 euroa. Avustusten arvioidaan säilyvän entisen kaltaisina: 

▪ Peruskorjausavustuksiin varattiin vuodelle 2020 175 000 euroa. Avustus oli 
aikaisempia vuosia pienempi johtuen keskeneräisestä kiinteistökartoituksesta ja 
lisäksi varoja kohdennettiin hallinnon uudistuksen edistämiseen. 

▪ Lapin ortodoksisen seurakunnan kanssa on voimassa oleva sopimus (31.12.2020 
asti) pappi - kanttori työparin avustamisesta. Vastaavat sopimukset Vaasan 
ortodoksisen ja Joensuun ortodoksisen seurakunnan kanssa päättyvät vuoden 
2020 loppuun. Vuodelle 2020 kirkko sai luvan käyttää valtionapua edelleen 
avustamiseen kolttia ja syrjäseutuja palvelevaan seurakuntien hengelliseen 
toimintaan. Yhteensä seurakuntien syrjäseutuja on avustettu 325 000 euroa 
vuodessa. 

• Kokkolaan sijoitetun papin ja kanttorin toiminnan jatkorahoituksesta on 
jätetty aloite vuoden 2020 kirkolliskokoukselle. Kirkollishallitus käsitteli 
aloitetta istunnossaan 16.9.2020 ja päätti lähettää aloitteen 
kirkolliskokouksen talousvaliokunnan käsiteltäväksi talousarvion 
yhteydessä. 

• Joensuun ortodoksinen seurakunta on lähettänyt 22.9.2020 
kirkollishallitukselle anomuksen avustuksesta papin ja kanttorin 
palkkaukseen sekä sopimuksen uusimiseksi vuosille 2021 – 2023. 
Liite 93a. 

▪ Kuopion ortodoksista seurakuntaa on avustettu vuosina 2018 – 2020 vuoden 
2016 kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti venäjänkielisen papin 
kustannuksissa. Päätös avustuksesta oli kolmevuotinen. Maahanmuuttajapapin 
paikka täytettiin vuoden 2018 alusta, joten vuodelle 2020 avusta varattiin 50 000 
euroa.  

• Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion ja Saimaan ortodoksiset seurakunnat ovat 
tehneet yhteisen kirkolliskokousaloitteen venäjänkielisen papin toimen 
jatkorahoituksesta vuosiksi 2021 – 2023. Kirkollishallitus käsitteli 
aloitetta istunnossaan 16.9.2020 ja päätti lähettää aloitteen 
kirkolliskokouksen talousvaliokunnan käsiteltäväksi talousarvion 
yhteydessä. 

▪ Kirkolla on yhteistyösopimukset järjestöjen (ONL, PSHV ja Filantropia) sekä 
Valamon opiston kanssa. Kirkko on maksanut heille sopimuksen mukaisen 
avustuksen. Vuodelle 2020 edellä mainittuja avustuksia on budjetoitu yhteensä 
383 000 euroa. 

▪ Kulttuuriperintöön kuuluvien avustusten osalta kirkolla on 
yhteistoimintasopimus vuosille 2018 – 2022 Suomen ortodoksisen 
kirkkomuseon säätiön kanssa. Vuoden 2017 kirkolliskokouksen päätöksen 
mukaisesti kirkkomuseon avustus pienenee vuosittain kymmenen prosenttia, 
näin vuoden 2021 avustuksen määrä on 191 730 euroa. 

▪ Kirkolliskokous päätti vuonna 2019 että vuoden 2020 alusta kirkko maksaa 
Valamon luostarille avustuksena 30 000 euroa osa-aikaisen konservaattorin 
palkkaamista varten. Lisäksi seurakunnille on myönnetty 70 000 euroa 
konservointiavustuksia.  
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• Kuopion keskustalon ja Joensuun seminaarirakennuksen osalta vuoden 2021 aikana tehdään 
välttämättömiä korjauksia, kuten Joensuun seminaarin kirkon paloilmoitin järjestelmän 
uusiminen/korjaus ja keskustalon pohjaviemäreiden huuhtelu ja kunnon tarkistus. 

• Kirkon oman eläkekassaan kuuluvien maksettavien eläkkeiden määrän arvioidaan maltillisesti 
alenevan talousarviokauden aikana. Keva on laskenut kirkollishallitukselle papiston eläkekassan 
jäljellä olevan eläkevastuun määrän vuosina 2017, 2018 ja 2019. Kokonaiseläkevastuun määrä 
on ollut vuosittaisissa laskelmissa hiljalleen aleneva.  

• Sijoitus ja rahoitustoiminnan tuotot arvioidaan varovaisuuden periaatetta käyttäen. Sijoitus- ja 
rahoitustoiminnan kulut muodostuvat sijoitusasuntojen aiheuttamista kuluista, rahoituslainojen 
koroista sekä muista rahoituskuluista. Korkotuottoihin antolainauksesta arvioidaan Skiitta Oy:lle 
annetun lainan korko. Korkojen yleisestä noususta ei ole merkkejä ja korkokulujen arvioidaan 
pysyvän edelleen alhaisella tasolla.  

 
Yksityiskohtainen talousarvioesitys käsitellään lokakuun kirkollishallituksen istunnossa. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 
 
Talouspäällikön esittely 
94 
Avustukset seurakuntien hallinnonmuutoksen sopeuttamiseen 
 
Suomen ortodoksisen kirkon hyväksytyssä talousarviossa on varattu 90 000 euroa toiminta-avustuksiin 
seurakuntien sopeuttamistoimiin.  
 
Kirkollishallitus on myöntänyt 19.2.2020 Joensuun ja Ilomantsin ortodoksisille seurakunnille 6000 
euroa avustusta työyhteisön kehittämiseen ja ryhmätyönohjaukseen. 
 
Kuopion, Iisalmen ja Rautalammin ortodoksiset seurakunnat ovat lähettäneet avustusanomuksen 
kirkollishallitukselle 1.4.2020. Seurakuntia pyydettiin täydentämään anomustaan kustannusarviolla. 
Kustannusarvio toimitettiin kirkollishallitukselle 22.5.2020. Seurakunnat anovat avustusta yhteensä 
30 000 euroa arkistojen ja kalustoluettelon päivittämiseen sekä yhteiseen koulutukseen ja strategian 
laatimiseen. Liite 94a. 
 
Kirkollishallitus linjasi istunnossaan 4.6.2020 sopeuttamistoimiin varattujen avustusten jakoperusteet. 
Vuonna 2020 avustusta voivat saada vuoden 2021 alusta yhdistyvät seurakunnat. Jokaiselle 
vastaanottavalle seurakunnalle voidaan myöntää arkistoinnin järjestämiseen enintään 5000 euroa ja 
henkilöstön kouluttamiseen ja sopeuttamiseen enintään 6000 euroa.  
 
Avustukset ovat olleet seurakuntien haettavissa kirkon sivuilla 18.6.2020-31.8.2020.  
Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta on hakenut sopeuttamisavustusta arkistojen järjestelyyn 5000 
euroa sekä henkilöstönkoulutukseen 6000 euroa Liite 94b. 
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Esitys: 
Kirkollishallitus myöntää Kuopion ortodoksiselle seurakunnalle ja Lappeenrannan ortodoksiselle 
seurakunnalle 5000 euroa arkistojen järjestämiseen ja 6000 euroa henkilöstön kouluttamiseen. 
Seurakunnat voivat hakea vielä jakamattomia sopeuttamisavustuksia 6.11.2020 asti. 
 
Perustelut: 
Kirkko avustaa seurakuntia hallinnonmuutoksessa talousarvionsa puitteissa. Seurakuntien esittämät 
suunnitelmat avustuksen käytöstä ovat perusteltuja ja asianmukaisia. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 
Vastaavan tiedottajan esittely 
95 
Keskusrahastosta myönnettävät kirkkomusiikin kehittämisavustukset 
 
Esteellisyys: Marko Patronen 
 
Kirkon keskusrahaston talousarviossa on kirkolliskokouksen päätöksellä varattu vuodelle 2020 yhteensä 
10 000 euron määräraha kirkkomusiikin kehittämiseen. Määrärahan myöntämisen ensisijaisia kohteita 
ovat kirkon piirissä toimivien kuorojen kehittämisprojektit. Avustus ei ole matka-apuraha.  
 
Määräaikaan (1.3.2020) mennessä saapui seitsemän hakemusta: 
 
Ortodoksinen kamarikuoro, toiminta-avustus 5 000 € 

Kamarikuoro Krysostomos, toiminta-avustus 5 000 € 

Oulun ortodoksinen katedraalikuoro, toiminta-avustus 2 500 € 

Orologion-työryhmä/Larissa Qvintus-Petsalo ja Valeria Ratilainen 1 500 €  

Nuorten musiikkileiri/Valeria Ratilainen ja Jooa Sotejeff-Wilson 1 000 € 

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan kuoron koulutusprojekti 1 500 € 

Ruotsinkielinen nuottiliturgia-julkaisu/Rikhard Dahlström ja Nina Jolkkonen-Porander 1 500 € 

Hakemusten yhteenlaskettu määrä on 18 000 euroa. Liitteet 95 a-n. 
 
Kirkollishallitus on kuullut asiassa kirkkomusiikin asiantuntijoina TM Varvara Merras-Häyrystä ja TT 
Maria Takala-Rosczcenkoa. He ovat lausunnossaan tarkastelleet hakemuksia myös pitkän tähtäimen 
vaikuttavuuden näkökulmasta. 
 
Esitys:  
Kirkollishallitus jakaa määrärahan seuraavasti: 
Oulun ortodoksinen katedraalikuoro: 2 500 € 

Orologion-työryhmä: 2 000 € 

Nuorten musiikkileiri: 1 400 € 

Ilomantsin kirkkokuoron koulutusprojekti: 1 800 € 

Ruotsinkielinen nuottiliturgia-julkaisu: 2 300 € 
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Perustelut: 
Kirkkomusiikin kehittäminen kirkossamme toteutuu parhaiten, kun se tapahtuu mahdollisimman paljon 
ns. ruohonjuuritasolla seurakunnissa tehtävän työn piirissä. Seurakuntien kirkkomusiikkibudjetit ovat 
usein pieniä ja siksi on tarpeellista tukea kirkon yhteisistä varoista laajempia alueita ja 
toimintaympäristöjä tukevia hankkeita.  
 
Orologion-työryhmän hanke Orologionin rukousten ja keskeisimpien kirkkoveisujen taltioimiseksi 

kirkon jäsenten henkilökohtaista rukouselämää palvelemaan on edelleen tärkeä ja ajankohtainen. Tänä 

keväänä olemme huomanneet, miten valtava merkitys on kirkon rukousten, kirkkolaulujen ja 

jumalanpalvelusten välittämisellä erilaisina taltiointeina kaikkien kiinnostuneiden ulottuville. Tällaiseen 

toimintaan tulee nyt ja vastaisuudessa varata taloudellisia sekä toiminnallisia resursseja. Siksi Orologion- 

työryhmälle myönnetään apuraha hakemuksen summasta korotettuna. 

Jo useampana vuonna toteutettu nuorten musiikkileiri on ollut kirkossamme uusi ja raikas esimerkki 

siitä, millä erilaisilla tavoilla on mahdollista johdattaa nuoria kirkon yhteyteen. Leiri on organisoitu 

pitkälti talkoovoimin ja tarvitsee taloudellista panostusta. Siksi työryhmälle myönnetään haettua 

summaa suurempi apuraha.  

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta on ollut edelläkävijä säännöllisesti verkkoon striimatuissa 

jumalanpalveluksissa. Tämän toiminnan tarpeellisuus ja vaikuttavuus on noussut kuluvana keväänä 

suureen arvoon. Verkkolähetykset tulevat olemaan jatkossakin arvokkaita niille kirkon jäsenille, jotka 

eivät vanhuuden, sairauden tai muun syyn takia pääse kirkkoon paikan päälle. Niiden kautta seuratuissa 

jumalanpalveluksissa kirkkolaulun merkitys korostuu entisestään. Siksi Ilomantsin seurakunnan 

hakemus kuorolaisten laulajantaitojen kehittämiseksi on perusteltu ja apuraha myönnetään 

hakemuksesta hieman korotettuna. 

Ruotsinkielisen nuottiliturgian julkaiseminen on kauan kaivattu ja erittäin tarpeellinen hanke. 

Piispainkokouksen hyväksymän liturgian ruotsinnoksen nuotintaminen ja painaminen tulee tehdä 

mahdollisimman huolellisesti ja ammattitaitoisesti ja painosmäärän tulee olla riittävä. Näihin tavoitteisiin 

pääsemiseksi työryhmälle myönnetään huomattavasti haettua suurempi apuraha.  

Sekä Kamarikuoro Krysostomos että Ortodoksinen kamarikuoro saivat kirkkomusiikin kehittämiseen 

osoitetun apurahan vuonna 2019.  

Päätös: 

Esityksen mukaan. 

 

Merkittiin, että Marko Patronen ei osallitunut asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon. 
 

*** 

 

Kiinteistöpäällikön esittely  

96 

Iisalmen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen 

12.8.2020 43§ vahvistaminen 
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Iisalmen ortodoksinen seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.8.2020 tehnyt yksimielisen 

päätöksen myydä Lokkiluodon saaren ja Palosaaren eteläpuolisen osan/luodon myynti. Liiteet 96 a-d.  

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 Iisalmen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston yksimielisen 
päätöksen 12.8.2020 43§ Lokkiluodon saaren ja Palosaaren eteläpuolisen osan/luodon 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 
  
Myynnin kohteena olevat luodot ovat pieniä ja ne sijaitsevat Onkiveden järven selkäalueella 
Lapinlahden kirkonkylän edustalla. Seurakunnalla ei ole niille mitään käyttöä.  
 
Päätös: 
Esityksen mukaan.  

 

*** 
 
Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 
97 
Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry:n (PSHV) 
yhteistyösopimuksen vuoden 2019 arviointi 
 
Esteellisyys: Metropoliitta Arseni 
 
Toiminnan tarkastus toteutettiin teams-yhteyksillä 23.5.2019. Mukana oli toiminnanjohtaja Soili 
Penttonen ja kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov. Keskustelu käytiin etukäteen lähetetyn 
kysymysmateriaalin pohjalta. Liite 97g. 
 
PSHV sitoutuu toteuttamaan kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman mukaisia linjauksia (2016–2020) 
järjestötyössään. Veljeskunta sitoutuu myös kirkon diakonia- ja lähetystyön kehittämissuunnitelman 
(2016–2020) esittämiin periaatteisiin. 
 
Veljeskunta on ortodoksisen kirkon traditioon sitoutunut seurakuntien tukijärjestö. PSHV:llä on yksi 
toimihenkilö. Toimintaa linjaa ja suunnittelee hallitus, jonka jäseniä vuonna 2019 ovat: metropoliitta 
Arseni (pj), Seppo Salmi (varapj), isä Ioannis Lampropoulos, Tuula Jokiranta, Leena Lomu, Liisa 
Karlsson ja isä Reijo Marjamaa.  
 
Järjestöllä on yksi päätoiminen työntekijä. Henkilöstökuluissa on myös Aamun Koiton 
suoriteperusteinen päätoimittaja. Hallinto- ja henkilöstökulut ovat 55 % budjetista. Hallintokuluista 
suurimman osuuden muodostaa Aamun Koiton postitus. Liitteet 97 c-d. 
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Järjestön jäsenmäärä on 1720. Alaosastoja on 81 (Helsingin hpk 26, Kuopion ja Karjalan hpk 42 ja 
Oulun hpk 13). Järjestöllä on omat facebook-sivut, joita päivitetään 1-2 kertaa kuukaudessa. 
 
Veljeskunta tukee alaosastoja neuvonnalla, vierailuilla ja jäsenkirjeillä. Veljeskunnan viestintä- ja 
julkaisutoiminnan tavoitteena on innostaa ihmisiä yhteisöllisyyteen ja toinen toistensa auttamiseen. 
Liite 97b. 
  
Vuosien 2017-2019 aikana alaosastovierailuja on ollut yli 20. TT Juha Riikosen kokoama PSHV;n 
Diakonia ja lähetysjulkaisu, ”Kuinka voin auttaa?” ilmestyi elokuussa 2019. Filantropia ja PSHV 
järjestivät ”Luomakunta ja lähimmäinen” seminaarin kaikissa hiippakunnissa. Seminaareissa 
valmisteltiin Ristisaatto-hanketta, jonka koordinointivastuu on PSHV:lla. Liite 97f. 
 
Joensuussa aiotut IX valtakunnalliset kirkkolaulupäivät toteutetaan Ortodoksisten Kanttorien Liiton, 
Ortodoksisen seminaarin, Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian oppiaineryhmän ja Joensuun 
seurakunnan kanssa. Veljeskunnalla on päivien koordinointivastuu. Käytännön valmistelutyö on alkanut 
vuoden 2019 aikana. 
 
Vuoden 2019 aikana PSHV kartoitti seurakuntien koulutustarpeet, jotka liittyivät vapaaehtoistyöhön, 
paikalliseen diakoniaan ja monikulttuuriseen työhön. Liite 97e. 
 
PSHV järjesti perinteisen Trifonin praasniekan 22.-25.8.2019. Praasniekka oli tavallista juhlavampi, sillä 
Sevettijärvellä vietettiin 24.8.2019 kolttasaamelaisten uudelleenasuttamisen 70-vuotisjuhlaa. Matkalle 
osallistui 44 henkilöä. Matkan hengellinen johtaja oli metropoliitta Arseni. Liite 97a. 
 
Esitys: 
Kirkollishallitus esittää yhteistyösopimuksen arvioinnin hyväksymistä. Tuki 50 000 euroa myönnetään 
kirkolliskokouksen päättämän budjetin rajoissa.  
 
Perustelut: 
Veljeskunta on sitoutunut hoitamaan sekä ”Ristisaatto 2020”-hankkeen sekä kirkkolaulupäivien 
koordinoinnin. Ristisaatto-hanke aktivoi seurakuntalaisia ja edistää yhteisöllisyyttä. Kirkkolaulupäivät 
kokoaa yhteen useita satoja kuorolaisia ja kirkkomusiikista kiinnostuneita.  
PSHV on vastannut Trifonin-praasniekan järjestelyistä. Vapaehtoistyöhön, diakoniaan ja 
maahanmuuttajatyöhön suunnattu kysely antaa koulutuksen järjestäjille tietoa, jota he tarvitsevat 
koulutuksien suunnitteluun.  Juha Riikosen verkkopohjainen materiaali diakoniatyöhön on hyvä 
lisämateriaali vapaaehtoistoimintaan.  
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 
Merkittiin, että metropoliitta Arseni ei osallitunut asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon ja tämän 
jälkeen metropoliitta Arseni ei enää osallistunut kokoukseen. 

 
*** 
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Tiedoksi 
98 

a) Kirkon yhdistelmälaskelmat, liite 98 a-k. 

b) Kiinteistöpäällikön sopimuksen jatko Helsingin seurakunnan kanssa, liite 98l. 

c) Hallinto-oikeuden päätökset veroasioissa, liite 98 m-n. 

d) Edenin loppuraportti, liite 98o. 

Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 

Pöytäkirjan tarkastajat 
99 
 
Esitys: 
Pöytäkirjan tarkastavat Matti Tolvanen ja Anna-Katriina Salmikangas. Asiakohdan 92 osalta pöytäkirjan 
tarkastavat Matti Tolvanen ja nunna Elisabet. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 

Muut asiat 
100 
Kirkollishallituksen keskustelu 
Ajankohtaiset asiat 
 
Kirkollishallitus keskusteli ajankohtaisista asioista ja kirkolliskokouksen käytännön järjestelyistä. 
 

*** 
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Aika ja paikka alussa mainitut 

Puheenjohtaja 

 
 
 
 
 
 
Leo 
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
 
Matti Tolvanen    Anna-Katriina Salmikangas  
 
 
 
 
Nunna Elisabet 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkollishallituksen istunnon sihteeri 
 
 
 
 
Jari Rantala 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 
Kirkollishallituksen istunnon 30.9.2020 pöytäkirja on tarkastettu sähköpostilla 1.10.2020 ja todettu se 
kokouksen kulun mukaiseksi.  
 
Pöytäkirja on lisätty kirkon nettisivuille 1.10.2020 ja määräaika oikaisuvaatimukselle ja valitukselle 
lasketaan edellä mainitusta päivämäärästä. 

 

 
 


