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Ilomantsin ortodoksisen seurakunnanneuvoston lausunto piispainkokouksen esityksestä ja 

hiippakuntien piispojen esityksistä koskien hiippakuntarajojen muutosta ja seurakuntien 

yhdistymistä 

 

Kirkon hallinnon ja toiminnan muutostarve on ilmeinen. Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 

neuvosto puoltaa piispainkokouksen esitystä uusista hiippakuntarajoista ja Arkkipiispa Leon 

esitystä Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan muodostettavista kahdesta seurakunnasta.   

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta uudessa seurakunnassa. Uudessa seurakuntamallissa 

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta on uuden itäisen seurakunnan kappeliseurakunta. 

Viestinnän täsmällisyys. Ilomantsin seurakunta huomauttaa, että uusien seurakuntien 

muodostamisessa ei voi olla kysymys siitä, että nykyiset seurakunnat sulautetaan Kuopion ja 

Joensuun seurakuntiin, kuten arkkipiispan ehdotuksessa todetaan vaan uudistuksessa 

muodostetaan Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan 1.1.2020 kaksi kokonaan uutta seurakuntaa, 

joiden keskuksina ovat Joensuu ja Kuopio. Näiden alueella voi toimia riittävä määrä 

kappeliseurakuntia. Viestinnästä ei saa syntyä vaikutelmaa, että uudistuksessa pienemmät 

seurakunnat vain liitetään suurempiin. 

Nimi. Uudistuksessa muodostettaville seurakunnille ehdotetut nimet viittaavat pelkästään uusiin 

maantieteellisiin hallintoalueisiin, joilla ei sellaisinaan ole mitään identiteettiä. Ilomantsin 

seurakunta pitää tärkeänä, että paikallisyhteisöt voisivat säilyttää tunnistettavan ja/tai 

historiallisen nimensä (esim. Pohjois-Karjalan seurakunta tai Pohjois-Karjalan rovastikunta).  

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan nimi voisi olla Profeetta Elian kappeliseurakunta tai 

Ilomantsin kappeliseurakunta. Suomessa seurakunnat on perinteisesti nimetty paikkakunnan 

mukaan. Nimenmuutokset voivat olla hyvin herkkiä asioita ja saattavat jopa vieraannuttaa 

yhteisöstä. Esimerkkinä huonosta nimeämiskäytännöstä ovat eräiden valtion liikelaitosten suurta 

ärtymystä aiheuttaneet nimet, jotka eivät aukene kansalaisille (Destia, Itella, Edita ym). Samalla 

tavalla vieraita suurelle osalle kirkon jäsenistä ovat kanonisoitujen pyhien nimet, kaikille ei 

välttämättä edes oman seurakunnan nimikkopyhä ole tuttu, muista puhumattakaan. Tärkeintä on, 

että nimi on informatiivinen, riittävän lyhyt ja mahdollisimman yksiselitteinen eikä herätä koomisia 

mielleyhtymiä.  

 

Muutoksen perustelut:  

Kirkon julkisuuskuva on aiempaa negatiivisempi. Kirkkoon kuuluminen ei ole enää itsestään selvä 

asia eikä kirkko voi passiivisena odottaa, että ihmiset löytävät sen. Kirkon pitää suunnata omaa 

toimintaansa entistä enemmän ihmisten arjen keskellä tehtävään työhön ja mennä itse rohkeasti 

sinne, missä ihmiset ovat. Muuten kohtaaminen nyky-yhteiskunnassa ei ole mahdollista. Tämä on 

kirkon tärkein ja kiireellisin tehtävä. Ei ole järkevää, että papisto toimii kirkossa 

hallintovirkamiehinä ja näyttäytyy julkisuudessa lähinnä seremoniallisissa yhteyksissä. 

Taloudellisten resurssien supistuminen. Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa nykyinen 

toimintamalli tiukkoine seurakuntarajoineen on järkevän toiminnan este ja aiheuttaa turhia 



Sivu 2 / 3 
 

kustannuksia. Työaikaa ja rahaa kuluu kohtuuttomasti matkustamiseen. Ahtaat hallinnolliset rajat 

ovat nykymallissa haaste järkevän toiminnan kannalta. Seurakuntarajojen muuttaminen 

ehdotetulla tavalla mahdollistaa sen, että lähimpänä oleva pappi voi hoitaa tarvittavat toimitukset 

pienemmin kustannuksin. 

Verotulot eivät kasva. Työmuotoja on välttämätöntä uudistaa, jotta rahoitus riittäisi edes 

kohtuudella. Huomattava osa kirkon jäsenistä on eläkeikäisiä, ja seurakuntien verokertymät 

eläketuloista ovat selkeästi pienemmät kuin työssä käyvän väestön osalta keskimäärin. Syntyvyys 

laskee, samoin kastettavien määrä. Maahanmuuttokaan ei kasvata verokertymiä, elleivät tulijat 

työllisty siten, että uutta verotettavaa tuloa syntyisi. Se ei näytä todennäköiseltä. 

Kustannusten painopiste on kiinteissä kuluissa. Kiinteiden kulujen osuus kaikista kuluista on 

nykytilanteessa kohtuuttoman suuri. Seurakunnan varsinaiseen työhön jää alle viidennes kaikesta 

käytetystä rahasta. Se on kestämätöntä. Kiinteiden kulujen osuus on jatkossakin todellinen 

ongelma, olipa hallintomalli mikä tahansa. Suuri osa edellä mainituista kuluista syntyy 

kiinteistöistä, joista merkittävä osa on sakraalirakennuksia. Niiden käyttö on vähäistä, mutta niistä 

syntyy koko ajan sekä lakisääteisiä että ylläpito- ja korjauskuluja? Erityisesti 

maaseutuseurakunnissa on vaikea myydä mitään kiinteistöjä, koska liian monilla toimijoilla on 

sama ongelma itsellään. 

Muutosvaiheessa ei synny säästöjä. Muutosprosessin käynnistäminen aiheuttaa aluksi 

lisäkustannuksia. Todellista säästöä voi syntyä vasta, kun organisaatio on vakiintunut. 

Muutosvaiheen kustannuksiin on syytä varautua sekä kirkkokunnan että seurakuntien tasolla. 

Säästöjä voi olla odotettavissa siinä vaiheessa, kun uudet toimintatavat ja työmuodot on 

omaksuttu ja ne ovat käytössä seurakuntien arjessa. 

Kappeliseurakuntamalli. Koko uudistuksen kannalta on tärkeää, että ne toimenpiteet, joihin 

mallissa päädytään, syntyisivät toiminnallisten selvitysten tuloksena eivätkä muodollisen aluejaon 

tai nykyisten seurakuntien yhteen liittämisen pakosta. Uudessa mallissa varsinaisen seurakunnan 

sisälle syntyvät kappeliseurakunnat antaisivat vanhoille ja perinteisille seurakunnille 

mahdollisuuden säilyttää oman, vahvan identiteettinsä, sen lisäksi malli mahdollistaisi 

seurakuntaan myös oman työparin, papin ja kanttorin.  

Kirkkojärjestyksen mukaan kappeliseurakunnissa toimisi papin johdolla paikallinen 

kappelineuvosto, joka suunnittelisi, toteuttaisi ja arvioisi toimintaa. Emoseurakunta osoittaisi 

määrärahan toiminnan järjestämiseksi. Kappelineuvoston asema herättää eräitä kysymyksiä.  

Kaikissa toimipisteissä suurseurakunnan sisällä on suunniteltava, toteutettava ja arvioitava 

toimintaa. Muodostettavat kaksi seurakuntaa ovat niin laajoja, että toimintatavat väistämättä 

niiden sisällä ovat erilaisia ja eri tavoin toteutettuja, vaikka ne olisi suunniteltu yhteisesti 

seurakunnanneuvostossa. Sen vuoksi kappelineuvosto on välttämätön: se suunnittelee, toteuttaa 

ja arvioi oman kappeliseurakuntansa toiminnan. Kappelineuvosto aktivoi seurakuntalaisia 

vapaaehtoistyöhön. On kuitenkin huolehdittava, että kappelineuvostoista ei synny turhia 

lisämenoja ilman todellista lisäystä seurakunnalliseen työhön ja sen sisältöön.  

Oman papin osalta kysymys on laajempi ja siihen liittyvät keskeiset papilliset tehtävät. 

Sielunhoitotyö on erityisesti se osa-alue, jossa myös papin henkilöllä on merkitystä. 
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Henkilökohtainen sielunhoitotyö on pitkä prosessi, jossa luottamus voi muodostua ja tuloksia 

syntyä vain silloin, kun seurakuntalainen kohtaa näissä tilanteissa sen saman papin, joka on oma 

rippi-isä. Tämä työ on pitkäjänteistä ja sen vuoksi uudistuksessa mahdollisesti syntyviä säästöjä 

tulisi suunnata juuri tämäntyyppiseen työhön, jotta kirkon jäsenillä olisi mahdollisuus kohdata 

pappi henkilökohtaisena sielunhoitajana. 

Muutosviestintä. Muutosvaiheessa on huolehdittava siitä, että seurakuntalaiset saavat 

ajantasaista ja oikeaa tietoa muutoksesta. On myös tärkeää, että prosessin eteneminen 

aikatauluineen on kaikkien tiedossa ja että muutostiedottamisella on vastuuhenkilö, joka huolehtii 

oikean tiedon antamisesta. Tämä on välttämätöntä sen vuoksi, jottei syntyisi väärinkäsityksiä ja 

turhia epäluuloja. Muutos tarkoittaa aina luopumista jostain totutusta ja uusien käytäntöjen 

opettelemista. Muutoksen tavoitteena on seurakunnan toiminnan kehitys. Todellinen muutos voi 

syntyä vain koko yhteisön sitoutumisen kautta. Muutosvastarintaa on todennäköisesti 

odotettavissa ja se on haaste, joka on voitettavissa vain ihmisiä aidosti kuuntelemalla sekä oikealla 

ja asiallisella tiedottamisella. 

Lopuksi. Jotta ihmisten identiteetti oman seurakuntansa jäseninä ei vaarantuisi, tiedottamisen 

tehtävä on tehdä selväksi se, että uudistuksessa ei ole kysymys siitä, että pieniä varattomia 

seurakuntia liitetään isompiin, vaan että tässä luodaan kokonaan uutta mallia kirkkokunnalle sen 

perustehtävän hoitamiseksi muuttuneessa yhteiskunnassa. On kiinnitettävä huomiota myös siihen, 

että toimintatapojen uudistaminen samalla kertaa hallinnonuudistamisen kanssa on 

välttämätöntä, jottei kävisi niin, että toimintojen painopiste keskittyy ainoastaan kasvukeskuksiin 

ja niiden ympärille tai että huomio keskitettäisiin liiaksi vain hallinnon uudistuksen etenemiseen. 

Myös negatiivisiin reaktioihin on syytä varautua. Kirkon on silti välttämätöntä astua tähän päivään 

ja sen yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Muutos on jo käynnissä eikä sitä voi pysäyttää. 

 


