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1. YLEISTÄ 

Uusi Joensuun ortodoksinen seurakunta aloitti toimintansa 1.1.2021 Joensuun ja 

Ilomantsin ortodoksisten seurakuntien liitoksen myötä. Ilomantsin ortodoksisesta 

seurakunnasta tuli Ilomantsin kappeliseurakunta. 

 

1.1 Seurakunnan toimintakulttuuri 

Seurakunta on avointa päätöksentekoa kunnioittava, jäsenistöään osallistava, 

rukoileva ja läsnä oleva yhteisö. Kirkon toimintasuunnitelman mukaisesti seurakunta 

tukee jäsentensä hengellistä kasvua, pitää esillä kirkon arvoja, kantaa 

diakoniavastuuta jäsenistöstään, luo uusia toimintatapoja ihmisten sitouttamiseksi 

kirkon elämään ja jakaa osaamista sekä voimavaroja työntekijöiden, 

seurakuntalaisten, lähiseurakuntien ja yhteistyötahojen kanssa. 

 

2. SEURAKUNNAN NYKYTILA JA TOIMINTAOHJELMA 

2.1 Seurakunnan jäsenet  

Joensuun ortodoksisen seurakunnan alueella on seitsemän kuntaa: Ilomantsi, 

Joensuu, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Rääkkylä ja Tohmajärvi. Jäsenmäärä oli 

31.12.2021 6660 henkeä, joista läsnäolevia 6433. 

Jäsenistö jakaantui kunnittain seuraavasti: 

 

 Jäsenmäärä 

31.12.2021 

Osuus % 

Ilomantsi 
819 12,3 % 

Joensuu 
3997 60 % 

Kitee 
193 2,9 % 

Kontiolahti 
760 11,4 % 

Lieksa 
480 7,2 % 

Rääkkylä 
39 0,6 % 

Tohmajärvi 
142 2,1 % 

Poissaolevat 
227 3,4 % 

Tuntematon 
3 >0,1 % 

YHTEENSÄ 
6660 100 % 
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Kuva 1 Jäsenet kunnittain 

Suurin osa seurakunnan jäsenistä asuu Joensuun kaupungin alueella. 

Joensuun kaupungin ja viereisen Kontiolahden kunnan osuus on 71,4 % eli 4757 

henkeä. Joensuun kaupungin jäsenistöstä noin 85% asuu kaupunkialueella ja loput 

kaupungin maaseututaajamissa, joista isoimmat ovat Tuupovaara, Hammaslahti ja 

Eno. 

Seurakunnan ikäjakauma on painottunut ikääntyviin. Ikäjakauma vaihtelee 

eri kuntien alueella. Pohjois-Karjalan asukasennusteen mukaan seurakunnan 

alueen kunnista vain Joensuun väkiluku kasvaa hieman, muiden kuntien väkiluku 

on laskeva. Seurakunnassa Joensuun jäsenistö kuitenkin laskee, mikä johtuu kirkosta 

eroamisista ja jäsenistön painottumisesta iäkkäisiin. Jäsenmäärän lasku vaikuttaa 

seurakunnan talouteen, koska se johtaa verotulojen pienenemiseen. 

Jäsenennusteen mukaan seurakunnan jäsenmäärä laskee noin 900 hengellä 

seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa noin 90 jäsenen menetystä 

vuosittain. 

Seurakunta on jaettu viiteen toimialueeseen: Joensuu-Kontiolahti, 

Ilomantsin kappeliseurakunta, Lieksa, Keski-Karjala ja Vaara-Karjala. Toimialueittain 

läsnä oleva jäsenistö jakaantuu seuraavasti: 

 

Kuva 2 Seurakunnan jäsenet toiminnallisissa alueissa 

13 %

59 %

3 %

11 %

8 %
1 % 2 % 3 %

Ilomantsi Joensuu Kitee Kontiolahti

Lieksa Rääkkylä Tohmajärvi Poissaolevat
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Seurakuntalaisten ikäjakauma kunnittain on seuraava: 

 

 

Kuva 3 Srk:n ikäjakaumat kunnittain 

Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viime vuosina jopa yli sadalla 

jäsenellä vuosittain. Jos suunta jatkuu samana, kehitys voi olla ennustetta jyrkempi. 

Jäsenkehitys vuosilta 2017–2021 läsnä olevan jäsenmäärän mukaan on seuraava: 

 

 

Kuva 4 Läsnäolevan jäsenmäärän kehitys 
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Seurakunnan jäsenennuste vuosille 2021–2032 on seuraava: 

 

 

Kuva 5 Jäsenmäärän ennuste 

Jäsenkehitykseen vaikuttavat kirkosta eroamiset, jotka painottuvat 

nuorempaan väestöön ja siksi myös väestöltä suurempiin keskuksiin, joissa nuorten 

ja nuorten perheiden osuus on suurempi. 

Seurakunnasta vuonna 2021 eronneet ikäryhmittäin: 

 

 

Kuva 6 Kirkosta eronneet ikäryhmittäin 
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Seurakunnasta vuonna 2021 eronneet kunnittain: 

 

 

Kuva 7 Kirkosta eronneet paikkakunnittain 

 

2.2 Seurakuntaliitoksen hallinnolliset toimet 

Seurakuntaliitoksessa Joensuun ortodoksiselle seurakunnalle tuli kaksi uutta 

työntekijää: yksi pappi ja yksi kanttori. Toimenkuvien tarkastamiseen liittyvät 

työpaikkakokoukset pidettiin vuoden 2021 alussa ja seurakunnanneuvoston 

13.1.2021 toimenkuvat allekirjoitettiin 10.2.2022.  Laajentuneen seurakunnan 

seurakunnanvaltuusto aloitti toimintansa 4.1.2021 järjestäytymiskokouksella, jossa 

valittiin valtuuston puheenjohtajisto sekä eri luottamuselimien jäsenet jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi 2021–2023. Seurakuntien taseet yhdistyivät vuoden alussa. 

Toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuodelta 2020 laadittiin liitosta edeltäneen 

seurakuntarakenteen mukaisesti. Kirkon hallinto järjesti kirkkoherroille koulutuksen YT 

menettelystä. Suunnitteilla ollut muu hallinnollinen ohjaus seurakuntarakenteen 

muutokseen liittyen ei toteutunut kirkon taholta. 

Seurakunnan ohjesäännöt päivitettiin vuoden 2021 aikana. Näihin 

asiakirjoihin kuuluivat: Kappelineuvoston ohjesääntö, sisäisen valvonnan 

ohjesääntö, taloussääntö, hautausmaan ohjesääntö, aluetoimikuntien ohjesääntö, 

diakoniatoimen ohjesääntö, sijoitusohje, kirkonisännöitsijöiden ohjesääntö, 

kuorotoiminnan ohjesääntö sekä Päiväkoti Pääskyn ohjesääntö. 
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2.3 Toiminnan kehittäminen 

Uuden Joensuun seurakunnan alueella on viisi hengellisen työn työparia, joiden 

toimialueet ovat: Joensuu - Kontiolahti - Eno, Ilomantsin kappeliseurakunta, Lieksa, 

Keski-Karjala sekä Vaara-Karjala. Läsnäolon ja yhteisöjen kehittäminen 

maaseudulla on keskeistä, vaikka valtaosa väestöstä ja toiminnasta keskittyy 

Joensuun kaupunkialueelle ja sen lähiympäristöön. Aluetyöntekijöiden vastuuta 

lisättiin vuonna 2021 lisäämällä heille vastuu toiminnallisen budjetin seurannasta. 

Toiminnan kehittäminen on vielä kesken. 

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2021 esitettiin, että seurakunta laatii 

vuoden 2021 aikana uuden toimintastrategian, joka vastaa uuden, laajemman 

seurakunnan tarpeita. Tätä varten kesällä 2020 kerättiin palautetta ja ajatuksia 

seurakuntalaisilta koko toimintansa aloittavan seurakunnan alueelta. Suomen 

ortodoksisen kirkon Tavoite- ja toimintasuunnitelma 2021–2025, johon seurakuntien 

omat tavoite- ja toimintasuunnitelmat perustuvat, hyväksyttiin kirkolliskokouksessa 

2020. Ohjeet seurakunnalle tulivat kirkon hallinnolta 25.2.2021 ja työskentely 

seurakunnassa aloitettiin 1.6.2021 seurakunnanvaltuusto, -neuvoston ja 

työntekijöiden yhteisellä seminaarilla. Syksyllä 2021 kokoontuivat työryhmät 

valmistelemaan suunnitelmaa työaloittain ja työryhmien pohdintojen pohjalta 

työtä on jatkettu jatkotyöryhmässä, jonka työ valmistuu maaliskuussa 2022. Siten 

Joensuun ortodoksisen seurakunnan tavoite- ja toimintasuunnitelma 2022–2026 

hyväksyttäneen seurakunnan hallinnossa keväällä 2022.  

Seurakunnan toiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa 

noudatetaan ja tarkennetaan vuoden 2022 aikana valmistuvan strategian 

linjauksia. 

 

2.4 Kiinteistöjen sopeutusohjelma     

Seurakunta omistaa 7 kirkkoa, 15 tsasounaa ja 1 siunauskappelin. Seurakunnalla on 

käytössään 1 vuokrakappeli sekä 2 yksityisomistuksessa olevaa tsasounaa.  
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Kuva 8 Kirkot, tsasounat ja muut toiminnalliset rakennukset alueittain 

Muita toiminnallisia kiinteistöjä on viisi: Joensuun, Ilomantsin ja Lieksan 

seurakuntakeskukset, Lieksan seurakuntasali (entinen tsasouna) sekä Sikrenvaaran 

leirikeskus.  

Maa-alaa seurakunnalla on n. 340 ha, josta metsämaata 237 ha. 

Vuokrahuoneistoja seurakunta omistaa 13 ja yhden vuokra-asunto-osakeyhtiön.  

Seurakunnan tulee 1) huolehtia siitä, että seurakunnalla on 

perustehtäväänsä varten tarkoituksenmukaiset toimitilat, joiden käyttökulut ovat 

kohtuullisia; 2) linjata, millä kriteereillä seurakunta tulee tulevaisuudessa 

luopumaan, ei seurakunnallisessa toiminnassa olevista tuottamattomista ja 

kuluiltaan liian suurista kiinteistöistä; 3) linjata, millä periaatteilla ja millaisella 

rahoitusmuodolla kiinteistöjä peruskorjataan; 4) hallita kiinteistöjen 

kokonaiskustannuksia ja alentaa niitä. Metsäsuunnitelmalla varmistetaan 

metsäomaisuuden kehittäminen ja liiketaloudellinen hyödyntäminen. 

Vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa esitettiin, että seurakunnassa 

laaditaan vuoden 2021 aikana kiinteistöstrategia. Strategiaa on valmistellut 

kiinteistötyöryhmä, jonka jäseniä ovat Ilomantsin kappeliseurakunnan pappi 

Ioannis Lampropoulos, seurakuntamestari Roope Nieminen, 

seurakunnanvaltuutettu Veli Jeskanen ja kiinteistölautakunnan jäsen Rauno 

Lasanen, kirkkoherra on myös osallistunut työskentelyyn. Kiinteistöstrategia tulee 

seurakunnanvaltuuston käsiteltäväksi maaliskuussa 2022. 

 

2.5 Talouden sopeutussuunnitelma 

Joensuun ortodoksisen seurakunnan tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä 

kirkkokunnan myöntämän toimintatuen sekä satunnaisten tuloerien, kuten 

Jns Kont. Lieks Kitee Tuup Eno Ham Ilo

Kirkot 1 1 1 1 2 1

Tsasounat 3 3 1 2 1 1 3

 / srk:n toim. kiinteistöt 2 1 1 1

Jäsenmäärä 3355 762 519 383 210 174 330 865
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testamenttilahjoitusten sekä myyntivoittojen ansiosta. Talous tulee sopeuttaa 

tuloihin. 

Vuonna 2021 seurakunta jatkoi kiinteistöstrategian laatimisen ja teki 

viisivuotisen investointisuunnitelman, jotka ohjaavat talouden suunnittelua pitkällä 

aikavälillä. Talousarviota seurattiin neljästi vuodessa. Kirkkoherra ja taloudesta 

vastaava kappeliseurakunnan pappi Ioannis Lampropoulos esittelivät kulloisenkin 

talousarviotilanteen valtuustolle/neuvostolle, sekä kassavirta-arvion loppuvuodelle. 

Tasapainoisella taloudenhoidolla tuetaan seurakunnan ydintoimintoja. 

Vapaaehtoistyöllä voidaan helpottaa hengellisten työntekijöiden työn 

keskittämistä seurakuntalaisten hengelliseen palvelemiseen. Kaikki muut talouden 

päämäärät ovat toissijaisia. 

Luottamushenkilöille järjestettiin seuraavat seminaarit: Tilinpäätös ja 

toimintakertomus 2020-seminaari 19.4.2021, Toimeenpanosuunnitelmaseminaari 

1.6.2021, talousarvio ja toimintasuunnitelma 2022-seminaari 5.10.2021. 

Seurakunnalla on sijoitusten ja kiinteistöomaisuuden ansiosta hyvä 

likviditeetti, minkä turvin voimme suunnitella talouden sopeuttamisohjelman. 

Seurakunnassa on varauduttu alijäämäisiin vuosiin.  

Seurakunta sai vuonna 2021 kirkon myöntämää valtionavustuksen 

mahdollistamaa yhden hengellisen työparin palkkatukea, joka on seurakunnalle 

välttämätön. Tuen lakkaaminen johtaisi väistämättä toiminnan karsimiseen. Kirkko 

myönsi seurakunnalle palkkatukea toiminta-avustuksen muodossa 108 467 €. 

Avustuksella kustannettiin osaa Vaara-Karjalan ja Lieksan alueen seurakuntatyön 

kuluista.  Seurakunta on saanut Kuntakokeilusta palkkatukea myös Joensuun 

arkiston järjestämiseen sekä kirkolta nuorten kesätöihin palkkaamiseen. 

 

3. TOIMINTAKERTOMUS 2021 

3.1 Joensuu – Kontiolahti – Eno 

3.1.1 Yleistä 

Joensuun, Kontiolahden ja Enon alueen hengellisestä työstä vastasi neljä työparia, 

joista kolme toimii myös oman maantieteellisen alueensa vastuutyöntekijöinä. 

Kirkollisen toiminnan eri työalat, diakonia-, nuoriso-, maahanmuuttajatyö yms. 

esittävät omat toimintasuunnitelmansa samoin Ilomantsin kappeliseurakunta sekä 

Lieksan, Keski-Karjalan ja Vaara-Karjalan toimialueet. 

 

3.1.2 Jumalanpalveluselämä 

Vuoden 2021 jumalanpalvelusten suunnittelusta vastasivat kirkkoherra Tuomas 

Järvelin ja kanttori Valeria Ratilainen. Joensuun kantakaupungissa 

jumalanpalveluselämä keskittyi Pyhän Nikolaoksen kirkon toimintaan. Seurakunnan 

pääkirkossa toimitettiin säännöllisesti vigilia lauantaisin ja liturgia sunnuntaisin sekä 
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ehtoopalvelus, akatistos, panihida tai moleben keskiviikkoisin. Loppuvuodesta 

aloitettiin kokeiluluontoisesti kahdesti kuussa arkiliturgioiden toimittaminen torstaisin. 

Jumalanpalvelukset toimitettiin kaikkina kirkkovuoden suurina juhlina sekä suuren 

paaston palvelukset kattavasti. Kirkon praasniekkaa vietettiin 6.12., jolloin 

järjestettiin poikkeuksellisesti myös kirkkokahvit. Kontiolahdella ja Enossa toimitettiin 

liturgiat kuukausittain sekä paastoliturgia (EPL) ja pyhän Andreas Kreetalaisen Suuri 

katumuskanoni ehtoonjälkeisen palveluksen yhteydessä kerran paaston aikana. 

Pyhäkköjen praasniekkoina toimitettiin vigilia, vedenpyhitys ja liturgia. 

Kontiolahdella oli ehtoopalvelus myös suurena perjantaina sekä jouluaattona. 

Yleisten vainajainmuistopäivien palvelukset toimitettiin hautausmaan Pyhän 

Ristin tsasounassa. Siinä toimitettiin myös kesäkuusta elokuuhun joka toinen viikko 

keskiviikkoisin ehtoopalvelus ja muistolitania. 

Koronapandemia vaikutti toimintaan koko vuoden 2021. Tilannetta 

seurattiin aktiivisesti hiippakunnan kirkkoherrojen kokouksissa, joissa laaditaan 

ohjeet tilanteen mukaan. Nikolaoksen kirkon vigiliat ja liturgiat toimitettiin 

seurakuntasalissa 15.5.-19.9.2021 välisenä aikana. Lisäksi pääsiäisen yöpalvelus 

toimitettiin sekä Nikolaoksen kirkossa, että seurakuntasalilla, jotta ihmisiä pääsisi 

mahdollisimman paljon juhlapalveluksiin. Koronatilanne huomioitiin kaikessa 

seurakunnan toiminnassa. Jumalanpalveluksia striimattiin Nikolaoksen kirkosta ja 

seurakuntasalilta Joensuusta, Ilomantsin Profeetta Elian kirkosta sekä 

juhlapalveluksia Sonkajanrannan Pyhän Profeetta Hannan kirkosta. Joensuun 

Pyhän Nikolaoksen kirkkoon hankittiin striimauslaitteisto. 

 Liturgia / 

Ehtoollinen 

Vigilia Muut toimitukset ja 

jumalanpalvelukset 

Yhteensä 

Nikolaoksen 

kirkko / 

seurakuntasali 

117 / 3685 57 / 963 188 / 2557 362 / 

7205 

Ristin tsasouna 5 / 62 1 / 19 28 / 321 34 / 402 

Kontiolahden 

kirkko 

14 / 205 1 / 10 4 / 78 19 / 293 

Enon Tsasouna 13 / 200 1 / 7 4 / 59 18 / 266 

Yhteensä 149 / 4152 60 / 999 224 / 3015 550 / 

8166 

 

3.1.3 Yleinen seurakuntatyö 

Papit olivat tavattavissa seurakuntalaisille pyyntöjen mukaan. Katumuksen 

sakramenttiin sai osallistua sekä erikseen varattuina aikoina että palvelusten 
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edellä. Papit ja kanttorit vierailivat seurakuntalaisten kodeissa ja olivat yhteydessä 

seurakunnan vanhuksiin sekä työpareina että erikseen. Seurakuntalaisia lähestyttiin 

kirjeellä merkkipäivien, seurakuntaan muuton ja lasten syntymän johdosta. Samalla 

tarjouduttiin vierailemaan kodeissa näiden merkkitapahtumien yhteydessä. 

Kirkollisia toimituksia toimitettiin pyyntöjen mukaan. Näiden yhteydessä tarjouduttiin 

toimittamaan myös muita kirkollisia toimituksia aina tarpeen ilmetessä sekä 

kerrottiin kirkollisesta perinteestä ja sen tuesta seurakuntalaisille. 

 Joensuu Kappeli Yhteensä 

Panihida / litania 91 64 155 

Ristisaatto 1 2 3 

Ajoneuvon siunaus 1  1 

Avioliitto Vihk/siunaus 9 1 10 

Kihlaus 2  2 

Kaste 32 2 34 

Katumus /Erillinen varaus 130 21 151 

Kodinpyhitys 20 3 23 

Ripitys 79 8 87 

Kiitosrukoushetki 49 16 65 

Sairaanvoitelu 18 6 22 

Kirkkoon liittäminen 2  2 

Hautaus 73 23 96 

Virpovitsojen siunaus  4   

Hartaus 43 161 204 

Ikonin siunaus, erillinen 

tapahtuma 

1  1 

Joensuun alueella ei päästy vierailemaan terveyskeskuksissa ja vanhusten 

hoitolaitoksissa kuin erillisten pyyntöjen myötä. Kaikki ns. laitoshartaudet olivat 

koronatilanteen vuoksi Joensuussa keskeytettyinä. Ilomantsin sairaille viedyt 

ehtoolliset näkyvät pääasissa hartaustilaisuuksissa, joista suurin osa on 

hoitolaitoksissa toimitettuja hartauksia. Myös koululaisten pääsiäispalvelukset ja 

virbovitsojen siunaustilaisuudet jäivät pääasiassa toimittamatta. 

 

3.1.4 Erityiset tapahtumat ja tilaisuudet 

SOOLi ry vietti 70-vuotisjuhlia Joensuun ortodoksisessa seurakuntasalissa 6.11. 

karjalanvalistajien juhlapäivänä. Kirkkoherra osallistui juhlaan ja samassa 

yhteydessä uskonnonopettaja Kirsi Vuomajoki sai Pyhän Karitsan ritarikunnan 

ansiomerkin. Nikolaosjuhlassa 6.12. annettiin Pyhän Karitsan ritarikunnan ansiomerkit 

Susanna Federleylle ja Julia Hirvoselle. Suomen ortodoksisen kirkon työntekijöiden 



Sivu 16 / 65 

 

koulutuspäiviä vietettiin Joensuussa 26.–28.9. Koronatilanne esti kirkkokahvien 

viettämisen ja juhlat miltei koko vuoden ajan. Siksi seurakunnassa ei voitu viettää 

äitien- tai isänpäivän juhlia. 

Seurakuntasalin Petros Sasakin maalaama seinämaalaus kunnostettiin 13.–

15.9. Työn suoritti konservaattori Riikka Köngäs. 

 

3.1.5 Joensuun, Kontiolahden ja Enon tilinpäätös 2021 

Joensuun, Kontiolahden ja Enon alueen toimintamenot (210, 401, 402, 404, 405, 

430, 510) ovat n. 59 % koko seurakunnan toimintamenoista. Tilinpäätöksen mukaan 

Joensuun alueen seurakuntatyölle on käytetty n. 213 497 €. Joensuun, 

Kontiolahden ja Enon alueelle varatut työresurssit: 120 % pappi ja 200 % kanttori. 

 

 TT 2021 TA 2022 

Toimintamenot - 213 497 € - 272 430 €  

Toiminnan, kiinteistöjen, 

hautausmaiden ja 

hallinnon menot - 1 225 481 €  - 1 417 116 €  

Toimintamenojen osuus 

kaikista toimintamenoista 

 

59 % 

  

65 % 

Joensuun, Kontiolahden ja 

Enon osuus verotuloista 

 

1 181 255 € 

 

1 143 741 € 

 

3.2 Ilomantsin kappeliseurakunta 

3.2.1 Kappelinseurakunnan papin yleiskatsaus 

Vuonna 2021 kappeliseurakunnan toiminnan järjestämiseen vaikutti Covid-19 

epidemia ja yhteiskunnan toimenpiteet epidemian leviämisen estämiseksi. Vuoden 

alusta kevääseen kaikki ihmisiä kokoavat tapaamiset rajattiin. Kappeliseurakunnan 

toiminta järjestettiin normaalisti keväästä joulukuun puoliväliin asti.  

Kappeliseurakunnan toiminnan järjestämisen haasteita ovat jäsenmäärän 

kehitys ja seurakunnan jäsenten ikäjakauma.  

Seurakunta on tehnyt yhteistyötä Ilomantsin kunnan, Ilomantsin yrittäjien, 

paikallisen ev.lut. seurakunnan, eri paikallisten toimijoiden, yhdistysten, 

naapuriortodoksiseurakuntien ja kirkon palvelukeskuksen kanssa.  
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Vuonna 2021 kappeliseurakunta sai merkittäviä lahjoituksia toimintaansa 

varten. 

Kiitos kaikille, jotka ovat ponnistelleet yhteisen seurakuntatyön edistämiseksi 

ja kantaneet vastuuta seurakunnan eri toimielimissä sekä vapaaehtoistyössä! 

 

3.2.2 Työntekijät ja heidän hyvinvointinsa 

Kappeliseurakuntamme työntekijät ovat asiantuntevia, omistautuneita työhönsä ja 

oman alansa erikoisosaajia. Tulevaisuutta ajatellen osaamisen kehittäminen ja 

työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen antavat voimaa tehtäessä työtä 

tulevien haasteiden ratkaisemiseksi. Työntekijät ovat osallistuneet palvelukeskuksen 

ja hiippakunnan järjestämiin etäkoulutuksiin. Koronaepidemian jatkuessa 

työntekijät ovat käyttäneet etätyöskentelytapoja ja etsineet uusia keinoja, miten 

seurakuntalaiset voivat olla yhteydessä pappiin ja kanttoriin (Skype, Zoom, Teams, 

WhatsApp).  

Maaliskuussa 2021 seurakunnassamme tapahtui henkilöstövaihdoksia. 

Seurakunta myönsi kanttori Riikka Patrikaiselle kolmevuotisen opinto- ja 

toimivapaan. Seurakunnanvaltuusto valitsi opinto- ja toimivapaan sijaiseksi kanttori 

Darja Potkosen. 

Joka maanantaina Ilomantsin pappi työskenteli yhdessä kirkkoherran 

Tuomas Järvelinin kanssa. Työskentelyn aikana valmisteltiin seurakunnan hallintoon, 

talouteen ja kiinteistöihin liittyviä asioita. Isä Ioannis osallistui Ekumeenisen 

patriarkaatin järjestämään ”Pandemia ja kirkko” -seminaariin. Seminaari 

toteutettiin verkossa joulukuusta 2020 maaliskuuhun 2021. 

Kanttori on vastuussa jumalanpalveluksien musiikillisesta osiosta, 

seurakunnan kirkkomusiikkikasvatuksesta, kirkkokuorosta, aikuis- ja lapsikerhoista 

sekä diakoniasta laitosvierailujen osalta.  

 

3.3.3 Kappeliseurakuntatyön yleiskatsaus 

Koronaepidemiasta huolimatta vapaaehtoiset olivat aina valmiina auttamaan, 

kun apua tarvittiin. Seurakunnan vapaaehtoisten työpanos on seurakunnan 

toiminnan kannalta olennainen. Kuorolaisten rakkaus kirkkolaulua kohtaan, 

tiistaiseuran rooli diakoniatyössä, naisten aktiivisuus kirkkokahvien järjestämisessä, 

miesten ja naisten kädentaidot, monien seurakuntalaisten taito maalata ikoneita, 

tehdä jumalanpalveluspukuja, koristella kirkkoa ja tsasounoja, seurakuntalaisten 

aktiivisuus yhtäältä vetää eri toimintapiirejä, toisaalta osallistua näihin 

toimintapiireihin ovat kaikki osaltaan vahvistaneet seurakunnallista elämää. 

Vapaaehtoistyön rooli ja merkitys seurakunnan toiminnassa on korvaamaton. 

Onkin huolehdittava siitä, että ihmiset itse haluavat ja jaksavat toimia kirkon 

vapaaehtoistyössä. Vapaaehtoistyötä ja sen vastuita jaetaan kullekin 

vapaaehtoiselle sopivaksi. 
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Seurakunta järjesti 1.12. kaikille seurakunnan vapaaehtoisille 

kiitosrukouspalveluksen kiitoskahveineen. Kolmetuntiseen kiitosiltaan osallistui 

porrastetusti n. 60 vapaaehtoista. Mukana oli kirkon palvelukeskuksen 

vapaaehtoistyön koordinaattori Eija Honkaselkä. Tilaisuudessa esiintyi myös 

kirkkolaulupiiri laulamalla muutaman joululaulun.  

 

3.3.4 Pastoraalinen palvelu 

Pappi keskusteli ihmisten kanssa heidän elämäntilanteistaan.  

Kanttori ja pappi vierailivat koronarajoitusten puitteissa Palvelukeskus 

Koivikkolassa ja Toivonlahdessa, hoitokoti Aurinkorinteessä, Attendo Ilossa, 

sunnuntaisin terveyskeskuksessa ja suurten juhlien alla Pihlajatien vanhustentalojen 

kerhohuoneessa tai seurakuntalaisten asuinyksiköissä.  

Vanhusten määrän kasvaminen lisää kotikäyntejä seurakuntalaisten luona.  

Pappi ja kanttori tekivät vierailuja päiväkodissa ja kouluissa. Kun epidemia 

ei mahdollistanut päiväkotivierailuja, pidimme etähartauksia Teamsin kautta.  

 

3.3.5 Kappeliseurakunnan kirkkomusiikki 

3.3.5.1 Yleistä  

Vuoden 2021 kappeliseurakunnan kirkkomusiikkitoimintaan keskeisesti vaikuttaneita 

tekijöitä olivat koronapandemia ja sen aiheuttamat rajoitustoimenpiteet sekä 

kanttori Riikka Patrikaisen opinto- ja toimivapaalle jääminen 1.3. 

Kirkkolaulutoiminnan tavoitteena oli yhtäältä toiminnan jatkuvuuden ja toisaalta 

toimintaan osallistumisen turvallisuuden takaaminen. Tämä merkitsi notkeutta 

reagoida vaihtuviin rajoituksiin ja vaihtoehtoisten harjoitustapojen järjestämistä. 

Riikka Patrikaisen sijaisena aloitti maaliskuun alusta kanttori Darja Potkonen, joka 

pyrki jatkamaan kappeliseurakunnan kirkkomusiikkitoimintaa Riikan 

vakiinnuttamalla tavalla.   

 

3.3.5.2 Kirkkokuoro 

Pyhän Elian kirkon kuoro aloitti harjoituskautensa 19.1. Koronarajoitteista johtuen 

kuoroharjoituksia pidettiin 3–5 hengen pienryhmissä koko kevään ajan. 10.4. 

kuorolaisia kokoontui vahvistetun kvartetin verran erityisluvalla kirkkoon, jossa 

säveltäjä Markus Pesonen nauhoitti kuoron laulua Saimaa-ilmiön tilaamaa 

äänimaisemaa varten. Ulkona järjestetyssä Iljan praasniekan päiväjuhlassa 20.7. 

kuoro esitti muutaman veisun ja otti osaa Iljan juhla -laulunäytelmään. Syksyn 

harjoituskausi käynnistyi 14.9. ja harjoituksia pidettiin viikoittain koko kuoron 

kokoonpanolla aina joulukuun puoliväliin asti. Kuorolaisia varten järjestettiin 27.11. 

edellisvuodelta siirretty äänenmuodostukseen liittyvä koulutuspäivä, jonka kulut 

katettiin kirkollishallituksen myöntämällä kirkkomusiikin kehitysavustuksella. 



Sivu 19 / 65 

 

Tapahtuman kouluttajana toimi Mari-Anni Hilander taideyliopisto Sibelius-

Akatemian Kuopion yksiköstä. Samalla avustuksella kustannettiin kuorolaisille 

kevään aikana useampi yksityislaulutunti laulupedagogi Sanna Riissasen 

ohjauksessa Joensuussa.  

Jumalanpalveluksissa lauloi kanttorin lisäksi 1–5 kuorolaista kulloistenkin 

rajoitusten mukaan lokakuuhun saakka. 3.1. kanttori Riikan kuorolaisista keräämä 

kvartetti vastasi radioitavan liturgian lauluosuuksista. Koska lokakuun puolivälistä 

lähtien laulajien lukumäärää jumalanpalveluksissa ei rajoitettu, pystyi 12.12 

radioitavassa liturgiassa laulamaan koko kuoro. Joulukuun aikana yksittäisiä 

kuorolaisia osallistui kanttorin apuna niin hoivakodeissa pidettäviin kuin eri 

toimijoidenkin järjestämiin ekumeenisiin jouluhartauksiin.      

Suhteellisen aktiivisesta kuorovuodesta huolimatta, koronatoimet pakottivat 

kuoron pitämään taukoa joistakin perinteistään. Vuosittaista laulumatkaa Viron 

ystävyysseurakuntaan Miikseen ei ollut turvallista järjestää, kuten myös 

monivuotinen yhteistyö Taipaleen ortodoksisen kirkkokuoron kanssa sekä Ilomantsin 

muiden kuorojen kanssa yhteistyössä toteutetut joulun- ja pääsiäisajan 

hyväntekeväisyyskonsertit jäivät odottamaan otollisempia aikoja. Vastoin 

suunniteltua kuoro ei ottanut osaa toukokuussa järjestettäville valtakunnallisille 

ortodoksisille kirkkolaulupäiville, vaan kuorolaisille annettiin mahdollisuus muiden 

kappeliseurakuntalaisten tavoin tulla seuraamaan kirkkolaulupäivien ohjelmaa 

Elian kirkossa pidettyyn etäkatsomoon. Pyhän Elian kirkon kuoro harjoitteli 

syyskauden 2.1.2022 järjestettävää joulunajan konserttia varten, mikä 

huonontuneen koronatilanteen vuoksi jouduttiin kuitenkin perumaan.  

 

3.3.5.3 Kirkkolaulupiiri 

Ilomantsissa toimii aktiivinen noin 12 hengen muodostama kirkkolaulupiiri. Keväällä 

Riikka Patrikainen ennätti ennen vapaalle jäämistään järjestää kirkkolaulupiirille 

pari tapaamiskertaa Zoom-sovelluksen kautta. Darjan aloitettua kanttorin 

sijaisuutensa hän jatkoi työskentelyä kirkkolaulupiiriläisten kanssa livenä 

pienryhmissä. 3–4 hengen muodostamat pienryhmät tapasivat kerran kuussa 

maaliskuulta toukokuulle Elian kirkossa, jossa oli mahdollista pitää riittävät turvavälit. 

Kesäkuussa koronarajoitusten hieman höllennyttyä kirkkolaulupiiri tapasi vielä 

kerran täydellä kokoonpanolla. Harjoitustoiminnan jäätyä kesätauolle 

kirkkolaulupiiriläiset jatkoivat maallikkopalvelusten toimittamisen perinnettä 

kappeliseurakunnan tsasounoissa. Syyskuusta joulukuuhun kirkkolaulupiirin toiminta 

pystyi jatkumaan kutakuinkin korona-aikaa edeltävällä tavalla – piiri kokoontui joka 

toinen viikko yhdellä kokoonpanolla. 30.10. kirkkolaulupiiri toteutti retken 

Sonkajanrantaan, jossa piiriläiset toimittivat yhdessä kanttori Darjan ja kirkkoherra 

Tuomas Järvelinin kanssa molebenin pyhälle Johannes Sonkajanrantalaiselle. 

Retken yhteydessä katsottiin myös taltiointi TT Maria Takala-Roszczenkon 

kirkkolaulupiiriä varten laatimasta luennosta, jonka aiheena oli Pyhän Johannes 

Sonkajanrantalaisen merkitys kirkkolaululle. Joulukuussa kirkkolaulupiiriläiset 
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esiintyivät Vapaaehtoisten kiitoskahveilla ja vastasivat kahden ekumeenisen 

jouluhartauden lauluosuuksista.            

 

3.3.5.4 Kirkkomusiikkitoiminta 

Kirkkokuoron toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista vastaa yhteistyössä kanttorin 

kanssa Kumu eli kirkkomusiikkitoimikunta. Se kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.   

 

3.3.5.5 Muu musiikkitoiminta ja kanttorin seurakunnallinen työ 

Kappeliseurakuntalaisten ilahduttamiseksi kanttori Darja järjesti kollegojensa Riikka 

Patrikaisen ja Päivi Romppasen sekä pianisti Svetlana Pustoshnajyan kanssa 

Kolmen kanttorin kesäisen kahvikonsertin 27.6. ja Kolmen kanttorin kaamoskonsertin 

13.11. Kesäkuun konsertin tuotto ohjattiin kappeliseurakunnan nuorisotyön hyväksi, 

kun taas kaamoskonsertin tuotto lahjoitettiin diakonityöhön. Ensiksi mainitun 

konsertin järjestelyihin osallistui joukko vapaaehtoisia nuoria. Molempia konsertteja 

varten lainattiin sähköflyygeli evl. seurakunnasta.    

Musiikkityön lisäksi kappeliseurakunnan kanttori toimii mukana 

suunnittelijana ja toteuttajana seurakunnan diakoniatyössä (laitosvierailut, 

diakoniatapahtumat ym.), lapsi- ja nuorisotyössä (päivänavaukset, kouluvierailut, 

kerho- ja leiritoiminnan suunnittelu ja toteutus) ja aikuistyössä (tiistaiseurat, matkat, 

tapahtumat, ekumeeninen työ ja ystävyysseurakuntatyö Miikse, Viro, 

Turun Martinseurakunta). Kappeliseurakunnan kanttori auttaa pappia 

hallinnollisessa työssä (kanslia, tiedotus, postitus).   

Kappeliseurakunnan kanttori on myös sitoutunut kehittämään itseään 

ammatillisesti, minkä vuoksi kanttori osallistuu säännöllisesti Kuopion ja Karjalan 

metropoliitta Arsenin hiippakuntansa kanttoreita varten järjestämiin 

koulutustilaisuuksiin ja Kanttorien liiton toimintaan. Laulu- ja äänenmuodostuksen 

tunteja kanttori Darja ottaa Sibelius-Akatemian laulunlehtori Mari-Anni Hilanderilta. 

 

3.3.6 Ajan pyhittäminen ja liturgiat 

Jumalapalvelukset ovat kaikille avoimia. Palveluksia järjestettiin pääkirkossa, 

tsasounoissa ja palvelukodeissa.  

Vuoden 2021 kesällä ja syksyllä jumalanpalvelusten järjestäminen toteutui 

ilman merkittäviä rajoituksia. Valtaosa Elian kirkon jumalanpalveluksista lähetettiin 

striimattuna seurakunnan Youtube-kanavalla. Lahjoitus- ja avustusvaroin ostettiin 

striimausta varten uusi mikrofoni alttariin. Kaapeliasennustyöt tehtiin 

vapaaehtoisvoimin.  

Opetusliturgia toimitettiin tammikuussa. Kirkkokahveja järjestettiin Elian 

kirkossa liturgian jälkeen koronaepidemiatilanteen sallimissa rajoissa, toteutuksesta 

vastasivat vapaaehtoiset.  
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Pyhäkköjen kaunistus ja siivous tapahtuu myös vapaaehtoisvoimin. Armi 

Martiskainen ja Pirjo Puruskainen ovat jatkaneet historiallisestikin arvokasta 

perinnettä kirkkoleipien paistajina. 

Seurakunnan väestön ikääntyminen aiheuttaa uusia haasteita, joihin on 

vastattu mm. useimpien Elian kirkon palvelusten striimaamisella seurakunnan 

YouTube-kanavalla.  

Vaara-Karjalan työparin kanssa kehitettiin yhteistyötä. Ilomantsin ja Vaara-

Karjalan työparit toimittivat yhdessä Jaakobin liturgian 23.10. Elian kirkossa sekä 

Karjalan valistajien kokoöisen jumalanpalveluksen Sonkajanrannassa 5.-6.11. 

Ottaen huomioon koronaepidemiatilanteen seurakunnan koon ja 

ikärakenteen, palveluksiin osallistutaan kohtuullisen hyvin.  

 

3.3.7 Elämää pyhittävät toimitukset 

Ennen hautajaisten, kasteen ja elämän kannalta tärkeiden sakramenttien tai muun 

palveluksen toimittamista pappi oli yhteydessä seurakuntalaisten kanssa ja 

keskusteli ihmisten elämäntilanteesta, palveluksien sisällöstä ja merkityksestä.  

Joulupaaston ja suuren paaston aikana seurakuntalaisilla oli mahdollisuus 

osallistua katumuksen sakramenttiin. Koronaepidemian aikana poikkeuksellisesti 

katumuksen sakramenttiin saattoi osallistua myös puhelimitse tai nettiyhteyden 

kautta.  

Pappi on toimittanut ripityksiä heikkokuntoisille seurakuntalaisille 

hoitolaitoksien henkilökunnan tai seurakuntalaisten kutsusta.    

 

3.3.8 Erityistä – Praasniekat – Piispan vierailut 

Kesän praasniekat toimitettiin koronaepidemian ehdoilla. Petrun praasniekka 

pidettiin Hattuvaarassa 28.-29.6.2021. Palvelukset toimitettiin tsasounan 

ulkopuolella. Vapaaehtoiset huolehtivat praasniekan osallistujien kahvituksesta. 

Kahvien lomassa pieni lauluryhmä esitti tilanteeseen sopivia lauluja kanttori Darjan 

johdolla. 

Iljan praasniekoille osallistui noin 100 seurakuntalaista. Kappelineuvosto 

käsitteli kokouksessaan Iljan praasniekan järjestelyt ja koronaturvallisuusohjeet. 

Palvelukset toimittivat KP metropoliitta Arseni ja KP metropoliitta Elia. Iljan 

praasniekan yhteydessä järjestimme ristisaatot aattona keskustasta 

Pappilanvaaran kautta Elian kirkkoon ja juhlapäivänä Kokonniemeen. Iljan 

praasniekan päiväjuhlan ohjelmassa haluttiin esiintuoda kappeliseurakunnan 

luovaa nuorisoa. Päiväjuhlan juonsivatkin Anastasia Lampropoulos ja Janette 

Aellig. Juhlaväelle esiintyivät Nektaria Lampropoulos (piano), Nikolaos 

Lampropoulos (piano), Pietari Ovaskainen (viulu) sekä Anna-Kaisa Purmonen 

(konserttikantele). Kanttori Darja Potkosen ohjaama Iljan juhla -laulunäytelmä sai 
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myös ensiesityksensä. Laulunäytelmään osallistuivat osa Elian kirkon kuoron 

laulajista sekä joukko kappeliseurakuntamme nuoria ja muita vapaaehtoisia. 

Juhlan aaton liturgian kahvituksesta vastasi Karjalan Korvenkävijät KKK ry. 

Ilomantsin tiistaiseura ja Ilomantsin Martat huolehtivat aattona tsuajuillasta ja 

päiväjuhlan kahvituksesta. Ekumeenisina vieraina Iljan praasniekkoilla oli emeritus 

piispa Irja Askola ja joitakin Turun Martin ystävyysseurakunnan jäseniä.  

Mutalahden praasniekan (7.-8.9.) ja Sonkajan praasniekan (13.-14.9.) 

jumalanpalvelukset toimitettiin tsasounassa ja kylätalolla. Mutalahden 

praasniekoilla juhlittiin tsasounan 60-vuotisjuhlaa. Vapaaehtoisten järjestämässä 

juhlassa esiintyivät kansanmuusikot Liisa Matveinen ja Tellu Turkka.   

KIITOS KAIKILLE VAPAAEHTOISILLE JA JUHLIIN OSALLISTUNEILLE! 

 

3.3.9 Vuonna 2021 toimitetut jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet 

Kappeliseurakunnan alueella toimitettiin yhteensä 470 jumalanpalvelusta (kirkossa, 

tsasounissa, kodeissa ja laitoksissa). 

Liturgioita toimitettiin 70 ja niihin osallistui paikan päällä yhteensä 1337 

seurakuntalaista (n. 20hlö/liturgia). Ehtoolliseen osallistujia oli 1483. Luku kattaa 

myös koti- sekä hoitolaitoskäyntien ehtoollisosallistujat. Ehtoolliskävijöiden määrä 

jatkaa laskuaan (vrt. v.2019: 2274; v.2020: 1586). Sunnuntaipalvelusten striimausta 

reaaliaikaisesti seurasi yhteensä 887 katsojaa (n.15hlö/palvelus).  

Viikonloppuna toimitettavissa jumalanpalveluksissa avustaa alttarissa yksi 

vapaaehtoinen ponomari ja kuorossa laulaa 1–3 vapaaehtoista kuorolaista.  

 

3.3.10 Seurakuntatyön toimintamuodot 

3.3.10.1 Aikuistyö 

Aikuistyö johdattaa seurakunnan jäseniä liturgiseen elämään ja pyrkii 

syventämään ortodoksista tietoutta. Koulutettu maallikko (teologian tohtori Juha 

Riikonen) pitää aika ajoin opetuspuheen sunnuntailiturgiassa.  

 

3.3.10.2 Seurakuntaillat 

Isä Ioannis jatkoi keväällä Ortodoksipapin keskustelutunti -lähetyksiä. 

Haastateltavina olivat mm. kirkkoherra Seppo Kuosmanen, TT Pekka Metso, 

teologian ylioppilas Harri Linna, kirkkoherra Tuomas Järvelin, Filantropian järjestön 

työntekijät Minna Rasku ja Riina Nguyen, rovastit Stefan Holm, Teo Merras ja Mikael 

Sundkvist sekä TT Maria Takala-Roszczenko. Seurakuntatoiminnan normalisoiduttua 

lähetykset päättyivät. Ortodoksipapin keskustelutunti -lähetysten seuraajat ovat 

toivoneet ohjelmalle kuitenkin jatkoa. 
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Valtakunnalliset kirkkolaulupäivät järjestettiin toukokuussa 28.-30.5.2021 

Joensuussa. Kirkkolaulupäivien järjestelyt toteutettiin koronarajoitusten puitteissa. 

Kappeliseurakunnan jäseniä osallistui Kirkkolaulupäivien ohjelmaan Elian kirkkoon 

luodusta etäkatsomosta käsin.  

 

3.3.10.3 Aikuisten piirit 

Kappeliseurakunnan muu toiminta järjestettiin kevättalvella 2021 koronaepidemian 

rajoissa. Syksyllä toimintapiirit aloittivat toimintansa normaalisti.  

Miestenpiirin vastuuhenkilöinä toimivat Pekka Jeskanen ja Reijo Palviainen, 

naistenpiirin vetäjänä Maire Kärkkäinen. Miestenpiiri pystytti kirkon pihalle teltat Iljan 

praasniekkojen ajaksi ja oli apuna Reijo Jeskaselle Kokonniemen kalmiston aidan ja 

porttien uusimisessa. Miestenpiiriläiset toteuttivat myös retken Sonkajanrannan 

kirkkoon sekä pyhän Johannes Sonkajanrantalaisen kotipaikalle. Naistenpiiri tarjosi 

kahvit isänpäivänä. Lisäksi Mutalahden kyläläiset maalasivat vapaaehtoistyöllä 

Mutalahden tsasounan sisäkaton ja -seinät.  

Ilomantsin tiistaiseura kokoontui kerran kuussa keväällä puhelimitse 

(ryhmäpuhelu) ja syksyllä kasvokkain Elian kirkossa. Diakoniatoimi järjesti 

päivätapahtuman Sikrenvaarassa 8.10., mihin myös tiistaiseuralaiset osallistuivat. 

Ilomantsin tiistaiseura järjesti perinteiset jouluarpajaiset joulun esijuhlana Elian 

kirkossa 19.12. Mutalahden tiistaiseura kokoontui kerran. Hattuvaaran tiistaiseura ei 

kokoontunut.  

Hattuvaaralaiset uusivat talkoilla uuden hautausmaan aidan.  

Ikonimaalauspiiri kokoontui seurakuntasalilla maanantaiaamuisin klo 10–13. 

Piiriä ohjasi ikonimaalari Anu Koivuniemi. Ikonimaalauspiirin osallistui 6–8 piiriläistä.  

Marjaana Laatikainen opetti ikonimaalausta Ilomantsin kansalaisopistossa. 

 

3.3.10.4 Retket ja tapahtumat 

Koronaepidemian takia kappeliseurakunta ei järjestänyt matkoja. 

 

3.3.11 Ekumeeniset suhteet  

Ekumeenisen rukousviikon tapahtuma oli tauolla pandemian takia. Ekumeeninen 

hiihtoristisaatto järjestettiin 6.3. Vastuuhenkilönä oli Jorma Savinainen, joka yhdessä 

Väinö Leppäsen kanssa suunnitteli ja toteutti uuden hiihtoreitin Ilomantsin 

taajaman ympäristössä.  

Tiistaina 6.7. järjestettiin yhteistyössä sekä seurakunnan diakoniatiimin että 

luterilaisen seurakunnan kanssa Vanhusten kirkko. Tapahtumassa toimitettiin 

ehtoollishartaus ja tarjottiin vanhuksille kirkkokahvit. Diakoniatyöntekijä Eeva 
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Timonen jakoi tilaisuuteen osallistuneille vanhuksille Iljan neulojien valmistamat 

villasukat. Tapahtuman järjestelyihin osallistui runsas joukko vapaaehtoisia.  

Möhkön juhlalavalla järjestettiin 25.9. ekumeeninen kuutamokirkko.Vastuuviikon 

rukoushetki pidettiin sunnuntaina 24.10. Sonkajan kylätalolla.  

Marraskuussa järjestettiin Turussa PAFON (paikallinen ekumeeninen foruumi) 

ekumeeninen seminaari. Kappeliseurakuntaa edusti tapahtumassa seitsemän 

osallistujaa. Seminaariin osallistui myös seurakunnan kirkkoherra Tuomas Järvelin.  

Turun Martin ystävyysseurakunnasta osallistui kolme jäsentä Iljan 

praasniekkaan.  

Ekumeeninen adventin avaus järjestettiin sunnuntaina 28.11. Tilaisuuteen 

osallistuneet kävelivät kynttiläkulkueena liikuntahallilta Runopirtin luo, missä 

toimitettiin sekä luterilaisen että ortodoksisen seurakunnan hartaushetket. 

Ekumeeniset jouluhartaudet pidettiin Möhkön Ruajetuvalla 12.12., 

Ilomantsin kunnantalolla 16.12., Sonkajan erämajalla 19.12. ja Sonkajan kylätalolla 

23.12. Ekumeeninen Vanhusten joulupuuro ja joululaulut -tapahtuma järjestettiin 

15.12. Kotimäen Pitotuvalla ja 17.12. evl. seurakuntatalolla. 

 

3.3.12 Miiksen ystävyysseurakuntatoiminta  

Ilomantsin ja Miiksen seurakuntia yhdistää maantieteellinen sijainti: molemmat 

sijaitsevat reuna-alueilla. Lisäksi setukaisten kulttuuri on lähellä karjalaista kulttuuria. 

Yhteistyösopimus mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistoiminnan sekä syvällisen 

tutustumisen sisarkirkon elämään ja käytäntöihin. 

 Koronapandemian takia ei järjestetty seurakunnan 

ystävyysseurakuntamatkaa Viron Miikseen heinäkuussa.  

 

3.3.13 Nuoriso ja lapset  

Kappeliseurakunnan nuorisotyötoiminta järjestetään yhteistyössä Joensuun 

seurakunnan nuorisotyötiimin kanssa.  

Kappeliseurakunnan sinapinsiemenkerho ja nuorten ikonimaalauspiiri 

järjestettiin epidemiatilanteen ehdoilla. Sinapinsiemenkerho kokoontui 

seurakuntakeskus Eliassa aina kulloisia koronatoimintaohjeita noudattaen. Kerhon 

vastuuhenkilö oli Maire Kärkkäinen ja hänen avustajanaan Eija Jeska. 

Sinapinsiemenkerhon apuohjaajina toimivat nuoret Anastasia Lampropoulos ja 

Janette Aellig. Lapsia sinapinsiemenkerhoon osallistui 4–16 henkeä. 

Sinapinsiemenkerho on saanut taloudellista tukea Ilomantsin kunnan 

nuorisotoimesta.   

 Nuorten ikonimaalauspiiri käynnisti uudelleen toimintansa syksyllä 2021. 

Ohjaajana toimi Anu Koivuniemi. Piirissä oli mukana 1 nuori.  
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 Seurakunta lahjoitti ylioppilaslakin stipendinä Ilomantsin lukiosta 

valmistuneille ortodoksisille ylioppilaille.  

 Hiihtolomaviikon perjantaina (12.3.) Elian kirkossa järjestettiin toistamiseen 

Touhuiltapäivä. Virpomavitsojen askartelu järjestettiin turvaväleillä Elian kirkossa 

Lasaruksen lauantaina 27.3. Osallistujia oli 15.  

 Lasten pääsiäinen järjestettiin vuoden tauon jälkeen normaalisti Elian 

kirkossa. Osallistujia oli 25.  

 Sonkajan kylätalolla järjestettiin 3.7. Perhepäivä-tapahtuma yhdessä MLL:n 

kanssa. Tapahtumaan osallistui 25 ihmistä.  

 Ilomantsin nuoret osallistuivat Sikrenvaarassa kesäkuussa järjestetylle 

kjristinoppikoululeirille.  

 Lasten ja nuorten maalausiltapäivä järjestettiin seurakuntakeskus Eliassa 

13.7. Osallistujia oli yhteensä 15. Päivän toteutuksesta vastasi Liisa Sihvonen kanttori 

Darjan kanssa. Anu Koivuniemi oli tilaisuudessa tekemässä kasvomaalauksia 

lapsille. 

 Koulunsa aloittaneet eskarilaiset ja ekaluokkalaiset siunattiin koulutielle 5.9. 

Elian kirkossa. Ikäluokkaan kuuluu n.10 lasta, joista 7 tuli paikalle. Anu Koivuniemi 

tarjosi kirkossa kahvit ja lapset saivat ONL:lta tilatun kirjan lahjaksi. 

 Kappeliseurakunnan lapsia, nuoria sekä lapsenmielisiä aikuisia osallistui 

seurakuntakeskus Eliassa pidettävään Kulmakivi-festareiden etäkatsomoon 9.10. Isä 

Ioannis teki yhdessä nuorten kanssa pizzaa ennen festarilähetyksen alkamista. 

Osallistujia oli noin 20.  

 Isä Ioannis on ollut syksystä alkaen yhteistyössä Ilomantsin nuorisotoimen 

kanssa tekemässä nuorisotalolla pizzaa kerran kuussa perjantai-iltapäivisin. Pizzaillat 

ovat olleet hyvin suosittuja.  

 Seurakunta oli mukana järjestämässä koko perheen elokuvailtapäivää 

perjantaina 3.12. Kino Mantsissa. Tapahtumaa sponsoroivat seurakuntien lisäksi 

seurakuntien kirkkokuorot edellisen kevään paastokonsertin tuloilla sekä Ilomantsin 

yrittäjät. Osallistujia oli yhteensä 110.  

 Yhteistyössä Ilomantsin nuorisotoimen ja ev.lut. seurakunnan kanssa 

vierailimme kerran viikossa ylä- ja alakoulussa. Pappi ja kanttori tarjoilivat kahvia 

yläkoululaisille kerran kuukaudessa. 

 

3.3.14 Uskonnonopetus 

Ilomantsissa uskonnonopetuksen hoitaa kokonaisuudessaan kunta. Kunnassa on 

yksi ortodoksisen uskonnon opettajan tuntiopettajan toimi, jota hoitaa TM Sari 

Vatanen. Seurakunnalle ei opetuksesta aiheudu taloudellisia velvollisuuksia.   
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3.3.15 Diakonia  

Kappeliseurakunnan diakoniatoiminta järjestetään yhteistyössä Joensuun 

seurakunnan diakoniatyötiimin kanssa.  

Kappeliseurakunta järjesti koronaepidemiarajoituksien puitteissa 29.9., 20.10. 

ja 17.11. vähävaraisten ja työttömien ruokailut yhteistyössä ev.lut. seurakunnan, 

Ilomantsin Marttojen ja seurakuntien vapaaehtoisten kanssa.   

Yhteistyössä Ilomantsin ev.lut. seurakunnan, Siun soten, Lionsin ja 

molempien seurakuntien vapaaehtoisten kanssa järjestettiin neljä kertaa 

ruokakassien jako (20.1., 23.2., 15.12., ja 21.12.). Ruokakassien jakoa ovat 

sponsoroineet Filantropia ry, Ilomantsin yrittäjät, Ilomantsin ev.lut. seurakunta ja 

yksityiset lahjoittajat.   

Yhteistyössä Ilomantsin kansalaisopiston, ev.lut. seurakunnan ja Ilomantsin 

SPR:n osaston kanssa järjestimme kolmeosaisen vapaaehtoisten koulutuksen. 

Koulutuksen nimi oli ”Iloa vapaaehtoisuudesta”. Torstaina 9.9. koulutussuunnittelija 

Lea Lihavainen, Opintokeskus Siviksesta puhui aiheesta: Uskallanko toimia. 

Torstaina 23.9. piispa emerita Irja Askola puhui osallistujille zoom-yhteyden kautta 

yksinäisyydestä. Viimeisessä koulutuksessa (7.10). useita puhujia kertoi siitä, mitä 

vapaaehtoisuus antaa heille. Koulutukseen osallistui myös Joensuusta 

vapaaehtoisia isä Joonaksen ja Eeva Timosen johdolla 23.9. ja 7.10. 

Kappeliseurakunta avusti Filantropia-järjestön tekemää lähetystyötä ja 

diakoniatyötä. Kappeliseurakunnan diakoniatyötä tekevät alueen pappi ja 

kanttori ympäri vuoden. Koronaepidemia vaikutti merkittävästi terveyskeskukseen, 

hoitokoteihin sekä yksinäisten luokse tehtyihin vierailuihin.   

Ilomantsin ortodoksinen kappeliseurakunta ja ev.lut. seurakunta saivat 

Ilomantsin yrittäjiltä rahalahjoituksen, jonka avulla järjestettiin jouluksi lahjakortteja 

vähävaraisille perheille.  

Yhteistyö on erittäin suuri voimavara ja vahvuus Ilomantsissa. Toimijoiden 

välinen luottamus mahdollistaa varsinaisen lähimmäispalvelutyön vähävaraisten 

hyväksi.   

 

3.3.16 Viestintä  

Kappeliseurakunnan Facebook-tilillä on n. 1200 seuraajaa. Kappeliseurakunnan 

nettisivuilla on noin 8 500 käyttäjää 40 eri maasta. Käyttäjien määrä on laskenut 

500 käyttäjällä edellisestä vuodesta. YouTube-kanavalla on puolestaan 349 

seuraajaa. Näistä 259 on aktiivista. Seurakunnan jumalanpalveluksia ja muita 

tapahtumia on katsottu yhteensä 20 000 kertaa.  
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3.3.17 Ilomantsin kappeliseurakunnan tilinpäätös 2021 

Kappeliseurakunnan toimintamenot (211, 212, 421, 422, 423, 513) vuonna 2021 

oli 12 % koko seurakunnan toimintamenoista. Ilomantsin alueen seurakuntatyölle 

on käytetty 91 977 €. Kappeliseurakunnan työresurssit ovat: 50 % - 60 % pappi ja 100 

% kanttori. 

 

 TP 2021 TA 2022 

Toimintamenot - 91 977 € - 123 090 € 

Toiminnan, kiinteistöjen 

hoidon, hautausmaiden ja 

hallinnon menot - 257 797 €  - 297 089 €  

Toimintamenojen osuus 

kaikista toimintamenoista 

  

12 % 

  

14 % 

Kappelisrk:n osuus verotuloista 235 733 € 226 095 € 

 

3.4 Lieksa 

3.4.1 Yleistä 

Lieksan alueella tarkoitetaan Lieksan kaupungin aluetta. Vuoden 2021 aikana 

aluepappina toimi rovasti Stefan Holm ja aluekanttorina Paula Löfgren. 

Työntekijöiden vapaapäivien ja lomien aikana jumalanpalveluksia ovat 

toimittaneet muut Joensuun seurakunnan papit ja kanttorit. Erikseen on huomattava 

lieksalaisen papin, rovasti Leevi Saatsin suuri apu Lieksan ortodoksien sielunhoidossa. 

Vuoden 2021 toimintaan on vaikuttanut pandemian (Covid 19) vaikeuttama 

tilanne. Tämä on näkynyt esimerkiksi pienentyneinä kirkossa kävijöiden määrinä eri 

jumalanpalveluksissa. Pandemia on huomioitu kirkkorakennuksen sisällä hyvin. Käsiä 

pestiin ja käytetiin käsidesiä. Suurin osa kirkkokansasta käytti kasvomaskeja. 

Jälkiviiniä ei jaettu, ikoneita ja ristiä ei suudeltu. 

 

3.4.2 Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset 

Lieksan alueen ainoassa kirkossa, joka on pyhitetty profeetta Eliaan muistolle, on 

toimitettu suurin osa Lieksan alueen jumalanpalveluksista. Lieksan alueella 

toimitettiin kahtena viikonloppuna kuukaudessa jumalanpalvelukset sekä osa juhlien 

palveluksista. Lieksan kanslia oli auki tiistaisin kello 10.30 – 12.00. Sitä ennen toimitettiin 
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kirkossa liturgia (poikkeuksena kesäaika, jolloin kanslia ja liturgia oli joka toinen 

viikko). 

Kirkkopuiston Kristuksen kirkastumisen tsasounalla on toimitettu vain 

praasniekan palvelukset. Samoin Vuonislahden Jumalansynnyttäjän tsasounalla 

toimitettiin vain juhlapäivän liturgia. Viekin pyhän Nikolaoksen tsasounalla on 

toimitettu palveluksia noin kerran kuussa. Viekintsasounan kohdalla on aiheellista 

miettiä siellä toimitettujen palvelusten määrää vuosittain, sekä sitä, mikä on 

tsasounan tulevaisuus? Paikkakunnan ortodoksien lukumäärä on vähentynyt. 

Seurakunnan alueella on Vuonnisessa yksityisomistuksessa oleva Konevitsalaisen 

Jumalansynnyttäjän ikonin tsasouna ja Konttisessa yksityisomistuksessa oleva enkeli 

Gabrielin tsasouna. Molemmissa toimitettiin praasniekkana palvelukset. 

 

TILASTOT 

Palvelus tai toimitus Lukumäärä Ihmisten määrä Ehtoollisella 

Lieksa, profeetta Eliaan kirkko 

Liturgia  53  650  586 

Vigilia  11  120 

Hautaus  12  230 

Kaste  1  10 

  (Lisäksi 1 Eritrean kirkon toimittama kaste, 33 ihmistä) 

Panihida  4  39 

Ehtoopalvelus 4  68 

Rukouspalvelus 2  53 

Aamupalvelus 3  54 

EPL  3  30  28 

Vedenpyhitys 2  33 

Katumus  4  4 

Akatistos  2  12 

Katumuskanoni 1  14 

Avioliitto  1  26 

 

Viekijärvi, pyhän Nikolaoksen tsasouna 

Liturgia  7  66  52 

Vedenpyhitys 1  12 

Panihida  1  13 
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EPL  1  5  4 

Katumuskanoni 1  7 

 

Kirkkopuisto, Kristuksen kirkastumisen tsasouna 

Vigilia  1  10 

Liturgia  1  10  8 

Vedenpyhitys 1  10 

 

Vuonisjärvi, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen tsasouna 

Liturgia  1  13  12 

Vedenpyhitys 1  13 

 

Viensuu, Jumalansynnyttäjän Konevitsalaisen ikonin tsasouna 

Akatistos  1  12 

Liturgia  1  24  18 

Vedenpyhitys 1  24 

 

 

Viekijärvi / Konttinen, enkeli Gabrielin tsasouna 

Liturgia  1  26  21 

Kaste  1  26 

Yhteensä erilaisia jumalanpalveluksia ja toimituksia on Lieksan alueella ollut 124 

kappaletta, niihin on osallistunut yhteensä 1614 ihmistä ja ehtoollisella kävijöitä oli 

729 ihmistä. 

 

3.4.3 Nuoriso- ja muu seurakuntatyö 

Lapsi- ja nuorisotyö oli haasteellisessa tilanteessa. Lieksan alueella on noin 50 1–20-

vuotiasta lasta/nuorta eikä heidän kokoamisensa pandemian aikana ole ollut 

mahdollista. Nuoria pyritään ohjaamaan muuhun Joensuun ortodoksisen 

seurakunnan järjestämään lapsi- ja nuorisotoimintaan (leirit, tapahtumat). Joensuun 

seurakunnan nuorisotiimi toteutti syksyn päättäjäispalveluksen Lieksassa. Palvelus sai 

runsaasti kiitosta osallistujilta. Koululais- ja laitosvierailut eivät ole toteutuneet 

koronatilanteen vuoksi. Ortodoksioppilaat osallistuivat kuitenkin jo lukuvuoden 

päätösjumalanpalvelukseen Lieksan kirkossa syksyllä 2021. Oppilasryhmiä on myös 

käynyt tutustumassa Lieksan profeetta Eliaan kirkkoon. 



Sivu 30 / 65 

 

Toiminnan suunnitteluun on vaikuttanut koronatilanteen huomioiminen ja 

muuttuvat ohjeet kokoontumisrajoista. Suurin osa suunnitellusta toiminnasta on 

kuitenkin toteutunut ja Lieksan alueen tiistaiseura ja käsityökerho ovat 

kokoontuneet lähes tavalliseen tapaan. 

 

3.4.4 Työhyvinvointi ja Diakoniatyö 

Papin ja kanttorin viikkovapaat ovat olleet pääsääntöisesti torstai ja perjantai. 

Tarvittaessa seurakunnan muu papisto on näinä päivinä käynyt Lieksassa 

toimittamassa palveluksia. Työnjaon kannalta on huomioitava se, että kanttori 

Löfgren on vieraillut paljon seurakunnan alueen vanhusten kotona ja toimittanut 

tarvittaessa seurakunnan diakonia-apua. Tässä kohdassa on huomioitava, että sekä 

kanttorilla että papilla Lieksa on vain yksi työkohde muiden kohteiden ohessa. Papin 

työajasta laskennallisesti käytetään Lieksaan 30 % ja kanttorin työajasta 70 %. 

 

3.4.5 Lieksan alueen tilinpäätös 2021 

Lieksan alueen toimintamenot (213, 415, 424, 433, 513) olivat 10 % koko 

seurakunnan toimintamenoista. Lieksan alueen seurakuntatyölle on käytetty 83 214 

€. Lieksan alueen työresurssivaraus: 40 % pappi ja 70 % kanttori.  

   

  TP 2021 TA 2022 

Toimintamenot - 83 214 € - 68 030 € 

Toiminnan, kiinteistöjen hoidon, 

hautausmaiden ja hallinnon 

menot - 213 676 €  - 209 519 €  

Toimintamenojen osuus kaikista 

toimintamenoista 10 % 10 % 

Lieksan osuus verotuloista 138 158 € 131 595 € 

 

3.5 Keski-Karjala 

3.5.1 Yleistä 

Alueella on kolme kuntaa: Kitee, Tohmajärvi ja Rääkkylä sekä Joensuun 

kaupungista Kiihtelysvaaran ja Hammaslahden taajamat. Jäseniä toiminta-

alueella on noin 530. Keski-Karjalan alueella on onnistuneesti toteutettu edellisessä 

toimintasuunnitelmassa asetetut toiminnan tavoitteet koronapandemian sallimissa 

rajoissa. 
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3.5.2 Jumalanpalveluselämä 

Kiteen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ja Honkavaaran Pyhän Johannes Kastajan 

tsasounassa toimitettiin vuonna 2021 liturgioita kerran kuukaudessa, sekä 

praasniekkoina ja joinakin kirkollisina juhlapäivinä. Noin kerran kuussa toimitettiin 

myös ehtoopalvelus ja näiden lisäksi muita kirkollisia toimituksia. Honkavaarassa 

toimitettiin yhteensä 17 toimitusta, joista liturgioita 14 kpl ja ehtoollisella kävijöitä 

yhteensä 185 henkeä. Kiteellä toimitettiin yhteensä 37 toimitusta, joista liturgioita 18 

kpl ja ehtoollisella kävijöitä yhteensä 399 henkeä. 

Covid-19 pandemian takia keväällä 2021 ihmisten määrää kirkoissa ja 

tsasounissa oli rajattu ja palveluksiin osallistuttiin ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Valkeavaaran tsasounalla toimitettiin perinteiset kirkkovuoden alun palvelukset 

yhteistyössä partiolaisten kanssa. 

Iloksemme voimme todeta, että pääsiäispalvelukset pystyttiin toimittamaan 

Keski-Karjalan suunnalla lähes normaaliin tapaan, ainoastaan kirkkokansaa oli 

rajattu määrä ja laulusta vastasi kvartetti. Syksyn tullen koronatilanne helpotti jonkin 

verran ja ilmoittautumiskäytännöstä luovuttiin. Viranomaisohjeita ja 

hygieniamääräyksiä noudatettiin edelleen tarkasti. 

Kiteen Pyhän Nektarioksen kirkon kuoro kokoontui aktiivisesti syys-

joulukuussa 2021 ja harjoituksia ehdittiin pitämään yhteensä 14 kertaa. 

Harjoituksissa kuoro jatkoi piispainkokouksen koekäytössä olevia kanttori Aleksin 

uusien sävellyksien laulamista, uuden levyn valmistelua sekä joulun alla kirkossa 

järjestetyn joulukonsertin valmistelua. Honkavaaran tsasounassa kanttori lauloi 

palvelukset vuonna 2021 yksin. 

 

3.5.3 Muu toiminta 

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarioksen kirkossa ja seurakuntasalissa on 

paljon säännöllistä toimintaa mm. kuoroharjoituksia, konsertteja, tapahtumia, 

tiistaiseuran kokoontumisia sekä ikonimaalausta. Alueella tehdään ekumeenista 

yhteistyötä eri seurakuntien kanssa, varsinkin ekumeenisen rukousviikon yhteydessä. 

 

3.5.4 Diakonia- ja nuorisotyö 

Diakoniatyötä jatkettiin ruokakassien jaon ja yksittäisten ihmisten kohtaamisen ja 

keskustelujen merkeissä. Laitosvierailuita pystyttiin tekemään pyynnöstä, mutta 

kouluvierailut olivat valitettavasti tauolla. 

 

3.5.5 Kuorotoiminta 

Kiteen Pyhän Nektarioksen kirkon kuoro kokoontui aktiivisesti syys-joulukuussa 2021 

ja harjoituksia ehdittiin pitämään yhteensä 14 kertaa. Harjoituksissa kuoro jatkoi 

piispainkokouksen koekäytössä olevia kanttori Aleksin uusien sävellyksien 
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laulamista, uuden levyn valmistelua sekä joulun alla kirkossa järjestetyn 

joulukonsertin valmistelua. Honkavaaran tsasounassa kanttori lauloi palvelukset 

vuonna 2021 yksin. 

 

3.5.6 Keski-Karjalan alueen tilinpäätös 2021 

Keski-Karjalan alueen toimintamenot (214, 406, 413) olivat 8 % koko seurakunnan 

toimintamenoista. Keski-Karjalan alueen seurakuntatyölle on käytetty 44 526 €. 

Keski-Karjalan alueen työresurssivaraus: 30 % pappi ja 30 % kanttori.  

 

  TP 2021 2022 

Toimintamenot - 44 526 € - 42 270 € 

Toiminnan, kiinteistöjen 

hoidon ja hallinnon 

menot - 158 811 €  - 158 754 €  

Toimintamenojen osuus 

kaikista 

toimintamenoista 

  

8 % 

  

7 % 

Kiteen osuus verotuloista 202 632 € 191 707 € 

 

3.6 Vaara-Karjala 

3.6.1 Yleistä 

Tuupovaaran suunnan alue käsittää Joensuun kaupungin itäiset alueet, 

Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran. Pyhäkköjä tällä alueella on Heinävaarassa, 

Koverossa, Tuupovaarassa, Hoilolassa, Saarivaarassa ja Sonkajanrannassa. 

Seurakunnan jäseniä alueella on noin 320. 

 

3.6.2 Jumalanpalveluselämä 

Vaara-Karjalan jumalanpalveluselämästä ja muusta toiminnasta vastasivat 

pääsääntöisesti kanttori Olga Grinevich ja pastori Joonas Ratilainen. Pidempiä 

kanttorinsijaisuuksia ja yksittäisiä palveluksia hoiti myös kanttori Päivi Romppainen. 

Jumalanpalveluksia toimitettiin pääsääntöisesti Tuupovaaran, Sonkajanrannan ja 

Hoilolan pyhäköissä. Tavanomaisten sunnuntailiturgioiden lisäksi Vaara-Karjalan 

alueelle lisättiin vigiliapalveluksia. Muitakin palveluksia lisättiin: Sonkajanrannan 

kirkossa toimitettiin kokoöinen jumalanpalvelus ja Suurelle viikolle ja jouluksi lisättiin 

tärkeitä palveluksia ja hartauksia. Erityisesti jouluhartaudet jouluaattona Koverossa 
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ja Heinävaarassa olivat suosittuja. Vaara-Karjalan alueella kokeiltiin myös 

synnintunnustukseen osallistumisen tehostamista. Ennen vigiliapalveluksen alkua 

luettiin katumuksen sakramentin rukoukset yleisesti ja seurakuntalaisia rohkaistiin 

osallistumaan katumuksen sakramenttiin. Kokeilu osoittautui kannattavaksi. 

Sonkajanrannan kirkossa toimitettiin joka sunnuntai-ilta (pois lukien ne päivät, jolloin 

sunnuntaiaamuna toimitettiin liturgia) akatistos pyhälle marttyyri ja tunnustaja 

Johannes Sonkajanrantalaiselle. Maallikkopalvelukset kasvattivat Sonkajanrannan 

kirkon toimitus- ja kävijämää huomattavasti. 

 

 Liturgia Ehtoollisella 

kävijät 

Kaikki 

toimitukset 

Kävijät 

yhteensä 

Hoilola 14 217 25 430 

Sonkajanranta 12 239 74 858 

Tuupovaara 13 126 23 205 

Saarivaara 1 29 3 59 

Heinävaara 1 14 3 53 

Kovero 1 24 2 74 

Yhteensä 42 649 130 1679 

 

3.6.3 Muu seurakuntatyö 

Perinteinen hiihtoristisaatto Hoilolassa jouduttiin olosuhteiden takia hieman 

muokkaamaan, mutta sitä ei kuitenkaan tarvinnut kokonaan perua. 

Saarivaaran praasniekan yhteydessä järjestettiin ristisaatto, ehtoopalvelus, 

kirkkovenesoutu ja panihida. Tapahtuman yhteydessä kuultiin myös itkuvirsiesitys 

Pörtsämön hautausmaalla. Kirkkoveneen kunto on huolettanut useamman vuoden 

ajan. Yksi vaihtoehto jatkossa on vuokrata kirkkovene erilaisiin tapahtumiin. 

Tuupovaaran evankelisluterilaisessa kirkossa järjestettiin ekumeeninen 

sävelhartaus. Sävelhartaudessa esiintyi Joensuun ortodoksinen mieskuoro. 

Sävelhartauksia on pyydetty jatkossakin lisää. 
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Edellä mainitun sävelhartauden lisäksi yhteisiä toimituksia tai tapahtumia 

evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa oli muutamia. Kiihtelysvaarassa vietettiin 

Eläkeliiton ”kirkkopäivää” ja toimitettiin kyläyhdistyksen kutsusta ns. 

”kynttilähartaus”. Tuupovaaran suunnalla siunattiin virpovitsoja ja siunattiin 

jouluseimi yhdessä Vaara-Karjalan evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa. 

Vaara-Karjalan kasvatus- ja nuorisotyö jäivät kaipaamaan lisähuomiota. 

Käytännössä vierailuja ei koronan takia onnistuttu järjestämään päiväkoteihin eikä 

kouluihin. Jatkoa ajattelen seurakunnan ja vastuualueiden toimihenkilöiden tulisi 

selvittää alueen nuorison määrä ja lähestyä esimerkiksi kirjeellä yhteisen toiminnan 

merkeissä. 

Ilomantsin kappeliseurakunnan kanssa vietettiin yhteisiä kirkkojuhlia: 

Jumalansynnyttäjän syntymäjuhlan juhlaliturgia, Karjalan Valistajien juhla ja 

apostoli Jaakobin päivänä toimitettiin Jaakobin liturgia yhdessä. 

Papin työ jakaantui Vaara-Karjalan lisäksi (enimmäkseen) Joensuun 

alueelle ja (jonkin verran) Lieksan ja Kiteen suuntaan. Etupäässä toiminta muilla 

aluille liittyi diakoniatyöhön, jumalanpalveluksiin ja sakramentteihin. 

Kanttorin työ jakaantui Vaara-Karjalan lisäksi (enimmäkseen) Joensuun 

alueelle ja (jonkin verran) Lieksan ja Kiteen suuntaan. Kanttori harjoitutti Joensuussa 

Pilgrim-kuoroa ja vastasi monikielisistä ja slaavinkielisistä jumalanpalveluksista. 

Kanttori Olga Grinevich käynnisti toimikauden loppupuolella Vaara-Karjalan 

päiväpiirin. Päiväpiirissä toimitetaan maallikkohartauksia, lauletaan kirkkolauluja ja 

luetaan esimerkiksi pyhien elämänkertoja. 

 

3.6.4 Diakoniatyön kehittäminen 

Vaara-Karjalan alueella vierailtiin Hopearinteen- ja Elma-kodin-

palvelukeskuksessa. Ortodoksisen kirkon jäsenille jaettiin ehtoollista. Koronatilanteen 

takia yleisiä ja kaikille avoimia hartauksia hoitolaitoksissa tai palvelukodeissa 

toimitettiin ainoastaan yhden kerran. Pappi ja kanttori vierailivat seurakuntalaisten 

luona, jotka olivat estyneitä osallistumaan yhteisiin jumalanpalveluksiin. Vierailun 

pääasiallinen syy oli ylläpitää yhteyttä seurakuntalaisiin ja jakaa Herran pyhää 

ehtoollista. 

 

3.6.5 Vaara-Karjalan alueen tilinpäätös 2021 

Vaara-Karjalan alueen toimintamenot (216, 407, 408, 420) olivat 6 % koko 

seurakunnan toimintamenoista. Vaara-Karjalan alueen seurakuntatyölle on 

käytetty 40 617 €. Vaara-Karjalan alueen työresurssivaraus: 30 % pappi ja 30 % 

kanttori.  
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  TP 2021 TA 2022 

Toimintamenot - 40 617 € - 41 490 € 

Toiminnan, kiinteistöjen hoidon, 

hautausmaiden ja hallinnon 

menot - 121 754 €  - 103 163 €  

Toimintamenojen osuus kaikista 

toimintamenoista 6 % 5 % 

Lieksan osuus verotuloista 92 969 € 56 862 € 

 

3.7 Kirkkomusiikki 

3.7.1 Yleistä 

Vuonna 2021 seurakunnan ja etenkin kuorojen toiminta määrittyi pitkälti vaihtuvien 

koronaohjeiden kautta. Kevätpuolella kuorojen kokoontumista rajoitettiin 

muutamaan laulajaan. Kuoroharjoituksia pidettiin poikkeuksellisesti muutamalle 

laulajalle kerrallaan ja/tai videoyhteydellä netin kautta. Etäharjoitukset netin kautta 

eivät olleet kovinkaan monelle kuorolaiselle ja sitä myötä kanttorillekaan erityisen 

motivoivat. Toisaalta Kirkkolaulupäiviä varten pidetyt koko maan laajuiset 

etäharjoitukset olivat mukavia ja keräsivät osallistujia myös meidän 

seurakunnastamme. Jumalanpalveluksissa sai laulaa kevätpuolella 2–4 laulajaa 

kanttorin lisäksi. Lauluvuoroja kierrätettiin, jotta mahdollisimman moni halukas pääsi 

kirkkoon laulamaan. Jumalanpalvelukset toimitettiin normaalisti eri puolilla 

seurakuntaa. 

Syksypuolella koronatilanne helpotti niin, että kuoroharjoituksia alettiin pitää 

tavallisesti. Syksyn edetessä jumalanpalvelusten laulajarajoitus poistui ja kuorot 

saivat laulaa kokonaisina jumalanpalveluksissa pitkästä aikaa. Tämä toi uutta 

virtaa myös harjoitteluun, kun pystyttiin tähtäämään palveluksiin ja konsertteihin. 

Jouluun mennessä koronatilanne oli huonontunut ja laulajarajoituksiin palattiin.  

Konsertteja ehdittiin järjestää Enossa 26.11. (Joensuun pyhän Nikolaoksen 

kirkon kuoro) ja Kiteellä 9.12. (pyhän Nektarioksen kirkon kuoro). Piligrim-kuoro 

nauhoitti jouluisen videotervehdyksen seurakunnan Facebook-sivuille. 

Vuonna 2021 kanttorit tuottivat myös nettimateriaalia videoiden ja 

kirjoitusten muodossa ja palvelusten striimausten laatu parani Nikolaoksen kirkon 

äänentoiston asennuksen myötä. 

Yleisradio lähetti liturgioiden radioinnit 3.1. Ilomantsista, 9.5. Joensuusta ja 

5.9. Kiteeltä. 
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3.7.2 Kuorot ja avustukset 

Joensuun pyhän Nikolaoksen kirkon kuoro 

johtaja Valeria Ratilainen 

Kuorolaisia ”listalla” 26 henkeä, aktiivisia noin 20 laulajaa. 

Piligrim-kuoro 

johtaja Olga Grinevich 

Kuorolaisia ?? 

Eko-kuoro 

johtaja Paula Löfgren 

Kuorolaisia 10 laulajaa 

Kirkkolaulupiiri 

vetäjä Paula Löfgren 

Osallistujia yhteensä 20 henkeä 

Kiteen pyhän Nektarioksen kirkon kuoro 

johtaja Aleksi Suikkanen 

Kuorolaisia 6 laulajaa 

Lisäksi seurakunnassamme on suuri joukko laulajia, jotka eivät syystä tai 

toisesta pysty osallistumaan säännöllisesti kokoontuvaan kuoroon, mutta 

osallistuvat aktiivisesti jumalanpalvelusten laulamiseen. Näitä tärkeitä apuvoimia 

löytyy joka puolelta seurakuntaamme. 

 

3.7.3 Kirkkomusiikkipäivät ja muu toiminta 

Ortodoksiset kirkkolaulupäivät järjestettiin Joensuussa 28.-30.5.2022. Joensuun 

ortodoksisen seurakunnan, PSHV ry:n, Ortodoksisten kanttorien liitto ry:n, 

Ortodoksisen seminaarin ja Itä-Suomen yliopiston kirkkomusiikin opettajien kanssa 

yhteistyössä järjestetyt päivät toivat positiivista kirkkomusiikkihulinaa kaupunkiin. 

Koronatilanteen vuoksi Suomen ortodoksinen kanttorikuoro oli päävastuussa 

päivien laulutarjonnasta. Seurakunnastamme pyhän Nikolaoksen kirkon kuoron 

lauluryhmä lauloi kirkkolaulupäivien alkajaispanihidan ja lähetti etukäteen 

nauhoitetun ja päiväjuhlassa esitetyn laulutervehdysvideon. Kiteen kuoro lähetti 

myös tervehdysvideon. Koko ohjelma lähetettiin etänä verkkoon ja on siellä 

katsottavissa edelleen. Paikalliset ihmiset pääsivät osallistumaan paikan päällä 

Suomen ortodoksisen kanttorikuoron konserttiin ev.lut. kirkossa, Nikolaoksen kirkossa 

toimitetun liturgian striimaukseen ja kirkkokahveille seurakuntasalilla (jonne tuotiin 

Ehtoollinen) ja Carelia-salissa järjestettyyn ohjelmalliseen päiväjuhlaan. 

Nuorten ortodoksisen musiikkileiri järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän 

ortodoksisen seurakunnan kanssa Sikrenvaaran leirikeskuksessa 5.-9.8.2021. 

Osallistujia tuli eri puolilta Suomea 10, joista kaksi meidän seurakuntalaisiamme.  
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Lasten laululauantai pidettiin syksyllä neljä kertaa. Ensimmäisellä kerralla mukaan 

tuli jopa 15 lasta, viimeisellä kerralla joulukuussa ei yhtään (huonontunut 

koronatilanne ja joulun läheisyys lienee yhtenä syynä). Todettiin kuitenkin, että 

koronatilanteen salliessa tämän kaltaiselle toiminnalle on tilausta. 

 

3.7.4 Kanttoreiden kouluttautuminen ja työssä jaksaminen sekä kehittämistoimet 

Kanttorit osallistuivat omien mahdollisuuksiensa mukaan hiippakunnan järjestämiin 

muutaman tunnin etäkoulutuksiin eri aiheista (mm. muskaritoiminta, johtamis- ja 

alaistaidot) useamman kerran vuoden aikana. Heillä on myös mahdollisuus 

osallistua seurakunnan kustantamaan lauluopetukseen kerran kuukaudessa. 

Koronarajoitukset ovat osuneet etenkin kanttoreiden työalueelle, kun 

laulaminen on katsottu riskitekijäksi viruksen leviämisen kannalta. Kanttoreilla on 

toisaalta saattanut olla välillä enemmän vapaa-aikaa harjoitusten peruuntumisten 

takia. Toisaalta ennen normaaleihin asioihin, kuten jumalanpalvelusten 

valmisteluihin tai kuoroharjoituksiin on saattanut mennä moninkertainen aika ja 

vaiva, kun laulajat täytyy erikseen kysellä, tasapuolisuudesta huolehtia ja 

harjoitukset valmistella materiaaleineen etämuotoon. 

Seurakunnassa kartoitettiin veteraanilaulajien kuoron tarve. Kanttorit 

valmistelivat kuorotoiminnalle ohjesäännön. 

 

3.7.5 Kirkkomusiikin tilinpäätös 2021 

Kirkkomusiikkitoiminnan (210, 212, 213, 214, 216 ja 220) rahoitusosuus oli vuona 2021 

verotuloista 12 % ja toimintamenoista 11 %. Tilinpäätöksen mukaan 

kirkkomusiikkitoimintaan on käytetty n. 228 278 €. Kirkkomusiikille on varattu viisi 

kanttorin työresurssia.  

 

 TP 2021 TA 2022 

Menot - 228 278 € - 222 090 € 

osuus verotuloista 12 % 13 % 

osuus 

toimintamenoista 

 

11 % 

 

10 % 
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3.8 Nuorisotyö 

3.8.1 Nuorisotyötoimikunta 

Nuorisotyötoimikuntaan ovat vuonna 2021 kuuluneet seuraavat henkilöt: 

i Aleksander Roszczenko, puheenjohtaja 

Valeria Ratilainen, varapuheenjohtaja   

Pasi Onatsu, sihteeri  

Irinja Martiskainen 

Aino Miikkola 

Päivi Keronen   

Nikolaos Lampropoulos 

Jeremia Sidoroff 

Konsta Purmonen 

Nuorisotyötoiminta kokoontui toimintavuonna neljä (4) kertaa.  

 

3.8.2 Leirit ja tapahtumat 

Leirejä järjestimme vuonna 2021 yhteensä kahdeksan: lasten kesä- ja syysleiri, 

kolme kristinoppileiriä, musiikkileiri sekä kaksi jatkista, joista toisen yhteydessä 

samalla Sikrenvaaran praasniekka. Saatettiin ekaluokkalaiset koulutielle. 

Osallistuttiin Kulmakivi –etkoihin. Järjestettiin 5 – ja 6 –vuotiaiden synttärit. 

 

3.8.3 Kerhotoiminta 

Kerhoja on toiminut vuoden aikana seitsemän (lasten iltakerho, monitoimikerho, 

nuorten ikonimaalauspiiri, perhekerho, liturgiakerho, lasten laululauantait, 

kesäkerho). Nuorisotoimen kerhotiloja on tarvittaessa annettu lisäksi talon 

ulkopuolisille ryhmille lyhytaikaiseen käyttöön.  

 

3.8.4 Vaellukset ja retket 

Vaelluksia tai retkiä ei tehty. 

 

3.8.5 Kurssi- ja koulutustoiminta 

Leirinohjaajakoulutuksen ensimmäinen osa järjestettiin huhtikuussa, ja 

leirinohjaajakoulutuksen toinen osa pidettiin toukokuussa. 

 

3.8.6 Yhteistoiminta 

Yhteistoimintaa on ollut naapuriseurakuntien ja Jyväskylän ort. seurakunnan kanssa 

sekä Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n kanssa. Em. tahojen kanssa yhteistoiminta 



Sivu 39 / 65 

 

on keskittynyt tapahtumien ja leirien toteuttamiseen. Yhteistyöllä on saatu 

tehostettua resurssien käyttöä, kustannussäästöjä ja saatu myöskin lisättyä 

tapahtumien osallistujamääriä. Leiritoimintaa olemme toteuttaneet myös OK 

Siviksen tuella.  

 

3.8.7 Lehdet ja muu kirjallinen materiaali 

Seurakunta on tilannut Tuohustuli-lehden vuosikertaa 7–16 -vuotiaille 

seurakuntamme jäsenille, sekä muutamille uskonnonopettajille/kouluille. 

Nuorisotoimi on hankkinut opettajien käyttöön ONL:n Ortodoksinen vuosi 2021 –

seinäkalenterit. 

 

3.8.8 Muuta merkittävää 

Valkolakin lahjoitimme 32:lle seurakuntamme ylioppilaalle. 

Sikrenvaaran leirikeskusta on kunnostettu leirinohjaajakoulutuksen ohessa, ja 

lisäksi kristinoppileirien aikana diakoniatyönä leiriläisten toimesta. Myös useimpien 

muiden leirien aikana on tehty pienimuotoisia kunnostustöitä.  

Nikolaosjuhlassa 6.12. jaettiin ensimmäiset Joensuun ortodoksisen 

seurakunnan kasvatustyön ansiomerkit, 10 pronssista ja 5 hopeista. Onl ry palkitsi 

lasten kesäkerhon vuoden kerhona. 

Nuorisotoimen järjestämiin leireihin (232 os.) 

koulutuksiin (40 os.) 

erilaisiin tapahtumiin (257 os.) 

Nuorisotoimen tapahtumiin otti osaa vuoden 2021 aikana yhteensä 529 

osallistujaa. Korona vaikutti edelleen merkittävästi vuoden 2021 toimintaan. 

 

3.8.9 Nuorisotyön tilinpäätös 2021 

Nuorisotyön toiminnan (230) rahoitusosuus oli vuona 2021 verotuloista 9 % ja 

toimintamenoista 8 %. Tilinpäätöksen mukaan nuorisotyötoimintaan on käytetty 

162 639 €.  Toimintamenot eivät sisällä Sikrenvaaran leirikeskuksen kiinteistökuluja. 

Nuorisotyön kustannuspaikalle on varattu kokopäiväinen nuorisotyöntekijä ja 30 % 

papin ja 30 % kanttorin työresurssia. 

 TP 2021 2022 

Menot - 162 639 € - 185 790 € 

osuus verotuloista 9 % 11 % 

osuus toimintamenoista 8 % 9 % 
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3.9 Diakoniatyö 

3.9.1 Yleistä 

Toimikuntaan ovat toimintavuonna 2021 kuuluneet:   

i Joonas Ratilainen, puheenjohtaja 

i Ioannis Lampropoulos, varapuheenjohtaja 

Anneli Savolainen, Kitee 

Nanna Sarjasto, Lieksa 

Juha Riikonen, Ilomantsi 

Anneli Eronen, Ilomantsi 

Jarkko Timoskainen, Joensuu 

Ksenia Zimina, Joensuu 

Eeva Timonen, sihteeri 

Toimikunta kokoontui kaksi kertaa, 19.5. ja 8.9. 

Diakoniatyöstä vuonna 2021 vastasivat pääsääntöisesti diakoniatyöntekijä 

Eeva Timonen, pastori Joonas Ratilainen, pastori Ioannis Lampropoulos ja 

joulukuusta 2021 alkaen myös Katja Vilponiemi yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 

Joensuussa oli 22.11.–10.12. sosionomiopiskelija Aleksi Matsi suorittamassa 

työharjoittelua. Harjoittelua ohjasi diakoniatyöntekijä Eeva Timonen. 

 

3.9.2 Toiminta vuonna 2021 

3.9.2.1 Vierailut ja yhteistyö 

Vuoden aikana työntekijät ja vapaaehtoiset vierailivat ikäihmisten luona ja niiden 

henkilöiden luona jotka olivat ottaneet yhteyttä eritoten diakoniatyöntekijöihin. 

”Asiakkaita” tavattiin virastolla ja selvitettiin heidän erilaisia arjen haasteita – olivat 

ne sitten luonteeltaan hengellisiä tai aineellisia. 

 

3.9.2.2 Avustustoiminta 

Diakoniatyö järjesti ruoka-apua jakamalla ylijäämäruoka kahdesti kuukaudessa. 

PKO:n punaliputettuja ruokakasseja 800 kpl. EU-ruoka-apua tilattiin syksyllä yksi erä. 

Kasseja jaettiin vajaa 150 kappaletta ympäri seurakuntaa. Porokylän leipää on 

jaettu ruokakassivarausten yhteydessä. Leipää on toimitettu Joensuun kaupungin 

sisällä eri yhteistyökumppaneille (mm. ViaDialle, Kansalaistalolle, Päiväkoti 

Pääskyyn, Ortodoksiselle seminaarille ja Siniristi ry:lle). Joulukuussa valmistimme 

elintarvikkeita jaettavaksi joulukasseina (300 kpl) Joulumaa-ruokailun sijaan. Erillisiä 

leivänjakopäiviä on ollut kahdesti kuukaudessa.  Syyskuussa toteutimme 

Kirkonmäellä tapahtuman Soppaa ja sielunhoitoa. Ruoka-avun jakelussa ja yleisesti 

seurakuntamme diakoniatyössä korvaamattomana apuna toimivat 

seurakuntamme vapaaehtoiset.  
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3.9.2.3 Kerhot ja kokoava toiminta 

Kehitysvammaisten kerho kokoontui viisi kertaa toimivuoden aikana. Osallistujia oli 

työntekijöiden ja vapaaehtoisten lisäksi 3–8 kerholaista avustajineen. Kerholaisten 

kanssa toimitettiin pieniä hartauksia, keskusteltiin kirkon ajankohtaisista aiheista 

(kirkollisista juhlista, Evankeliumin sisällöstä), askarreltiin käsitöitä, seurusteltiin ja 

aterioitiin yhdessä. Kehitysvammaisten kerho äänesti syksyn loppupuolella itselleen 

kerhonimekseen ”Aurinkokerho”. Uusi yhteistyö Taipaleen uuden papin kanssa lähti 

hyvin käyntiin ja vastuuta on jaettu tasaisesti Joensuun ja Taipaleen välillä. Kerho 

huipentui toimintavuoden päätteeksi juhlaliturgiaan, joka toimitetiin Ylämyllyn 

uudessa koulussa.  

Päiväpiiri oli tauolla kevätpuolen, kesäajalla kokoonnuimme kaksi kertaa. 

Säännöllinen syyskauden toiminta aloitettiin 8.9. Jumalansynnyttäjän 

syntymäjuhlasta. Päiväpiiriin osallistui keskimäärin kaksikymmentä henkilöä, 

mukaan lukien työntekijät ja vapaaehtoiset. Päiväpiirissä luennoi eri puhujia.  

Syksyllä järjestettiin kaksi erillistä retkeä. Kaikille avoin syysretki Sikrenvaaraan 

ja pyhiinvaellus Valamon luostariin. 

Sururyhmään osallistui työntekijöiden lisäksi kolme henkilöä.  

 

3.9.3 Saadut ja myönnetyt avustukset 

Toimintavuoden aikana saimme avustuksia Filantropia ry:ltä 2 100 €. 

Filantropian avustussummalla on hankittu lisää ruokakasseja, koska kaupan 

ylijäämäruoka on ollut vähäistä. Avustuksia yksityisiltä saimme rahana 1 600 €, 

lahjakortteina 800 € sekä kymmenkunta joulukassia. 

Avustuksia myönnettiin 7 475 €, mikä on noin 2 300 € enemmän, kuin 

talousarvioon oli budjetoitu. 

Käyttämättä jääneet avustusmäärärahat siirrettiin toimintavuodelle 2022.  

 

3.9.4 Muuta huomioitavaa 

Vapaaehtoisten kanssa osallistuimme Ilomantsin kappeliseurakunnan ja 

Kansalaisopiston järjestämään tilaisuuteen 23.9. teemalla Yksinäisyys (luennoitsijana 

etänä piispa emerita Irja Askola) sekä 7.10. Ilomantsissa Mitä vapaaehtoisuus 

antaa? 

Diakoniatila Betlehem on ollut käytössä koko toimintavuoden. Se toimii 

erinomaisesti ruoka- ja leipäjakelun tukikohtana, kokoustilana sekä matalan 

kynnyksen kohtaamispaikkana. 

Toimintavuotta on varjostanut koronapandemia, minkä vuoksi emme 

järjestäneet diakoniaruokailuja lainkaan. Samoin Päiväpiirin ja Kehitysvammaisten 
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kerhon (nyk. Aurinkokerho) kokoontumiset ovat jääneet vähäisiksi. Erilaiset 

laitosvierailut ovat myös kärsineet koronan asetettua rajoituksia. 

 

3.9.5 Aikuiskasvatus 

Aikuiskasvatuksessa tehtiin yhteistyötä seurakunnan eri toimintapiirien kanssa. 

Aikuiskasvatus kuului myös osana diakoniatoimintaan päiväpiiritoiminnan kautta. 

Toimintapiireistä suosituimpia ovat ikonipiirit, joita on seurakunnan alueella useita. 

Joensuun keskustassa toimii Joensuun ortodoksisen seurakunnan, nuorten ja 

venäjänkielisten ikonipiirit. Ilomantsin kappeliseurakunnalla on oma ikonipiirinsä ja 

myös Kiteellä Pyhän Kolminaisuuden kirkossa kokoontuu oma ryhmänsä. 

Seurakunnan papit ja kanttorit ovat toimittaneet ikonipiireissä toimintakauden 

aloitusrukoushetken ja siunanneet kauden lopussa valmistuneet ikonit. Joensuun 

ikonipiirin kanssa on järjestetty usein myös poisnukkuneiden piiriläisten panihida ja 

haudoilla vierailu, mutta vuonna 2021 se jäi toteutumatta koronarajoitusten vuoksi. 

Kirkkoherra vierailee ajoittain Joensuun ortodoksisen seurakunnan ikonipiirin 

kokoontumisissa. 

Ortodoksisuudesta kiinnostuneille tarjottiin opetusta katekumeenikurssilla. 

Syksyllä alkaneeseen katekumeenikursiin pystyi osallistumaan myös etänä Zoom 

sovelluksen kautta. Katekumeenikurssia on johtivat pastorit Aleksander Roszczenko 

ja Joonas Ratilainen vapaaehtoisten teologianopiskelijoiden avustamana. 

Joensuussa toimii miestenpiiri Miikkulan musikat ja naisten Kseniapiiri, jonka toiminta 

on viime vuosina keskittynyt talkoisiin Lintulan luostarissa. Lisäksi kaupungissa toimii 

kirjallisuuspiiri. Yhteistyötä tehdään seurakunnan alueella toimivien tiistaiseurojen 

kanssa. Tiistaiseuroja toimii Hammaslahdessa, Hoilola-Saaroisissa, Kiihtelysvaarassa, 

Kiteellä ja Lieksassa. Alkuvuodesta kokoontui myös kahden vapaaehtoisen 

ohjaama Pyhien isien lukupiiri. 

Seurakunnan tiloissa kokoontuvat myös eri käsityökerhot Joensuussa 

seurakunnan käsityökerho ja Bessouda-kerho ja Lieksassa Iljan neulojat. 

Seurakunnassa vieraili Filantropia ry  

Suojärveläis- Suistamolais ja Salmi-seurat kokoontuvat myös seurakunnan 

tiloissa Lieksassa ja Joensuussa. 

Aikuiskasvatustoimintaan vaikuttivat koronarajoitukset ja siksi kokoontumiset olivat 

osan vuodesta tauolla. 

Ikonipiirit 148 

Tiistaiseurat 24 

Miikkulan musikat 7 

Kseniapiiri - 

Katekumeenikurssi 22 

Lähetyspiiri - 

Suojärveläis-, Suistamo ja Salmi-seurat 10 
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Käsityökerhot 45 

Kirjallisuuspiiri 3 

Pyhien isien lukupiiri 2 

 

3.9.6 Diakonian tilinpäätös 2021 

Diakoniatyön ja lähetystoiminnan (230, 250) rahoitusosuus oli vuona 2021 

verotuloista 5 % ja toimintamenoista 5 %. Tilinpäätöksen mukaan 

diakoniatyötoimintaan on käytetty 162 639 €. Diakoniatyön kustannuspaikalle on 

varattu diakoniatyöntekijä ja 30 % papin työresurssia.  

 

 TT 2021 TA 2022 

Menot - 95 691 € - 94 330 € 

osuus verotuloista 5 % 5 % 

osuus toimintamenoista 5 % 4 % 

 

3.11 Maahanmuuttajatyö 

3.11.1 Yleistä 

Joensuun ortodoksisen seurakunnan maahanmuuttajatyö on pääasiassa työtä 

Suomeen muuttaneen venäjänkielisen väestön kanssa. Vuoden 2021 

maahanmuuttajatyöstä vastasi rovasti Stefan Holm yhdessä kanttori Olga 

Grinevichin kanssa. Rovasti Holmin apuna venäjänkielisessä työssä on tarvittaessa 

ollut pastori Aleksanteri Roszczenko. Lisäksi muu papisto on tarvittaessa osallistunut 

maahanmuuttajien keskuudessa tehtävään työhön kohdatessaan eri kielisiä 

ihmisiä, lähinnä englanniksi ja myös suomeksi maahanmuuttajan kielitaidon 

mukaan. 

 

3.11.2 Jumalanpalvelustoiminta 

Tärkeimpänä työmuotona ovat olleet säännöllisesti kuukausittain toimitettavat 

kirkkoslaavinkieliset ja monikieliset jumalanpalvelukset (monikieliset tarkoittavat 

pääasiallisesti suomeksi ja kirkkoslaaviksi toimitettavia palveluksia). Monikieliset 

palvelukset toimivat siltana maahanmuuttajille heidän integroituessaan 

suomenkieliseen seurakuntaelämään. Monet maahanmuuttajat käyvätkin 

säännöllisesti suomenkielisissä palveluksissa. Jumalanpalveluskielenä on 

kirkkoslaavi, mutta epistola ja evankeliumi luetaan venäjäksi, samoin papin saarna 

on venäjäksi. Täysin kirkkoslaavinkieliset palvelukset on toimitettu lauantaisin ja 

monikieliset sunnuntaisin. 
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Jumalanpalvelusten ja toimitusten laulusta on vastannut kanttori Olga Grinevich. 

Hänen johdollaan palveluksissa on laulanut Piligrim –kuoro. Usein toimituksiin 

kanttori on kutsunut mukaansa yksittäisiä laulajia. Kanttori Grinevich on hyvin 

verkostoitunut venäjänkielisen väestön kanssa ja tuonut heidän toiveensa 

seurakunnan tietoisuuteen. Kanttori Grinevichin ollessa estynyt, muut seurakunnan 

kanttorit tai sijaiskanttorit ovat osallistuneet maahanmuuttajatyöhön. 

Kevätkaudella 2021 on huomattavissa selvä väheneminen 

kirkossakävijöiden kohdalla. Syyskaudella 2021 luvut ovat kohonneet lähes 

”tavalliseen tasoon”. Pandemian takia järjestettiin useampia sairaanvoitelun 

sakramentteja ja kevätkaudella 2021 joidenkin palvelusten jälkeen oli vielä erillisiä 

ehtoollishartauksia. Kokoontumisrajoitusten helpotuttua erillisistä 

ehtoollishartauksista on voitu luopua. 

 

TILASTOT 

Palvelus tai toimitus Lukumäärä Ihmisten määrä Ehtoollisella 

Liturgia, kirkkoslaaviksi  12  335  309 

Liturgia, eri kielet  9  379  332 

Vigilia, eri kielet 8  131 

Ehtoollishartaudet 9  45  45 

EPL  1  17  14 

Sairaanvoitelu 7  73 

Hautaus  1  18  

Panihida  8  59 

Katumuskanoni 1  8 

Kaste  1  11 

Mirhavoitelu 1  1 

Katumus  141  141 

Ripitys  12  12  12 

Kodinpyhitys 4  24 

Rukouspalvelukset 4  36 

Erilaisia jumalanpalveluksia ja toimituksia oli yhteensä 78, sen lisäksi tulevat 

katumuksen sakramentit. Yhteensä eri palveluksissa ja toimituksissa on ollut 1290 

osallistujaa ja ehtoolliseen on osallistuttu yhteensä 712 kertaa. Lukuja käsiteltäessä 

on muistettava, että osa näistä osallistujista ei ole maahanmuuttajia. Toisaalta 

isohko osa maahanmuuttajista osallistuu seurakunnan suomenkieliseen 

perustoimintaan. Lisäksi toimituskirjoista ja Katriina –kalenterin kaikista merkinnöistä 

ei saa selvää, oliko kyse maahanmuuttajien keskuudesta tehtävästä työstä. 

Esimerkiksi i. Aleksanteri on hoitanut maahanmuuttajien pyytämiä toimituksia, 

eivätkä ne nouse merkinnöissä esille nimenomaan maahanmuuttotyönä. 

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan liityttyä vuodenvaihteessa 

Joensuuhun, seurakuntaamme on saatu kreikankielinen pappi, isä Ioannis 

Lampropoulos. Hän on toimittanut vuoden 2021 aikana yhden kerran 
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kreikankielisen liturgian. Isä Ioanniksen huomion mukaan niitä voisi toimittaa 

vuosittain mahdollisesti useampiakin. 

 

3.11.3 Muu maahanmuuttajatyö 

Yleensä kirkkoslaavinkielisten palvelusten yhteydessä on järjestetty kirkkokahvit. 

Näiden yhteydessä papisto on opettanut, keskustellut seurakuntalaisten kanssa ja 

vastaillut tehtyihin kysymyksiin. Kirkkokahvien merkitys on suuri. Monelle 

maahanmuuttajalle esimerkiksi toimituksista sopiminen on luontevampaa, kun 

kohtaa papin. Virastoon soittaminen toimituksen varaamiseksi ei ole heille 

luontevaa. Lähes jokaisella kirkkokahvilla on sovittu erilaisista toimituksista. 

 Vuoden 2021 kevätkaudella ei järjestetty pandemian takia erillistä 

venäjänkielistä opetusta seurakuntalaisille. Pandemian hellittäessä syksyn aikana 

on järjestetty luentotyyppistä opetusta kolme kertaa. Tutkimisen kohteena on ollut 

mm. Apostolien tekojen kirjasta luvut 5 – 6 sekä Joosuan kirjan luvut 6 – 8. 

 Vuosi 2021 on ollut ongelmallinen jatkuvan Covid – 19 pandemian takia. 

Erilaiset kiristyvät ja sitten helpottuvat rajoitukset tilaisuuksien osallistujamäärissä 

ovat selkeästi haitanneet ja muuttaneet työtä sekä tuoneet ahdistusta niin 

seurakuntalaisten kuin seurakunnan työntekijöiden keskuuteen. Tästä huolimatta 

voidaan todeta, että seurakuntatyö maahanmuuttajien kohdalla on onnistunut.  

 Venäjänkielinen tiedottaminen tapahtuu v. 2016 perustetun sosiaalisen 

median, VKontakte –sivuston kautta. Sivua koordinoi Elena Zudina. Sivusto välittää 

tietoa seurakunnan elämästä, Suomen ortodoksisen kirkon elämästä ja hieman 

myös yleisluontoisia tiedotuksia. Rovasti Holm valvoo seurakunnan puolesta 

sivustoa. Seuraajia sivustolla on yli 200. 

 Vuoden 2022 alussa rovasti Holm jää työvapaalle hoitaakseen toukokuun 

loppuun Joensuun seminaarin johtajan tehtäviä. Hänen sijalleen seurakuntaan 

tulee rovasti Jyrki Penttonen. 

 

3.11.4 Maahanmuuttajatyön tilinpäätös 2021 

Maahanmuuttajatyön toiminnan (261) rahoitusosuus oli vuona 2021 verotuloista 2 

% ja toimintamenoista 2 %. Tilinpäätöksen mukaan maahanmuuttajatyötoimintaan 

on käytetty 36 624 €.  Maahanmuuttajatyön kustannuspaikalle on laskettu 30 % 

papin ja 30 % kanttorin työresurssia.  

  

  TP 2022 TA 2022 

Menot - 36 624 € - 37 270 € 
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osuus verotuloista 2 % 2 % 

osuus toimintamenoista 2 % 2 % 

 

3.12 Ekumenia 

Ekumeeninen työ on normaalisti keskittynyt ekumeenisen rukousviikon yhteyteen 

sekä moniin koulujen ja yhteiskunnan toimijoiden pyytämiin hartaushetkiin erityisesti 

joulun ja pääsiäisen aikoihin. Vuonna 2021 nämä tilaisuudet olivat tauolla 

koronatilanteen vuoksi. Myös puolustusvoimien kanssa tehtävä yhteistyö oli 

ekumeenista. Seurakuntasihteeri pastori Tommi Kallinen osallistui puolustusvoimien 

Pohjois-Karjalan aluetoimiston kutsuntoihin sekä Pohjois-Karjalan Rajavartioston 

valatilaisuuksiin. Valatilaisuuksissa kanttorina toimi Aleksi Suikkanen. Kirkkoherra 

tapasi Joensuun ev. lut. seurakunnan eläköityvän kirkkoherra Petri Raskin lounaalla 

yhteistyöstä kiittäen ja hänen seuraajansa Katri Vilénin lounaalla yhteistyöstä 

neuvotellen. Kirkkoherra Katri Vilén toimii seurakuntien edustajana Siun Soten 

kumppanuusryhmässä ja kirkkoherra Tuomas Järvelin on varajäsenenä. 

Koko seurakunnan alueella ekumeenisia tilaisuuksia oli 15 kokoontumista, 

joista 10 oli kappeliseurakunnan alueella. Suhdeluku kertoo siitä, kuinka 

koronarajoitukset vaikeuttivat Joensuun kaupunkialueen toimintaa. Ainoa 

Joensuun kaupunkialueen ekumeeninen tilaisuus järjestettiin Koivuniemen huvilalla 

9.6. Joensuun ortodoksisen seurakuntasalin ikkunassa oli Joulupaaston ajan esillä 

valaistu jouluikoni osana ekumeenista seimipolkua. 

 

3.13 Viestintä 

3.13.1 Internet 

Seurakunnalla on omat nettisivut, joilla on linkki kappeliseurakunnan sivuille. 

Seurakunnan sivut ovat olleet ulkoasultaan samanlaiset jo pitkään, joten 

seurakunnan sivujen uudistaminen keväällä keskeytyi erimielisyyksien vuoksi. Työ 

saatetaan loppuun kokonaan ostettuna työnä keväällä 2022. Ajan myötä ulkoasu 

yhtenäistetään kappeliseurakunnan kanssa hyvät sisällöt ja toiminnot säilyttäen. 

Tärkeää uudistamisessa on tietoturvallisuus sekä saavutettavuus. Seurakunnan 

pääsivut uudistetaan tämä pitkän tähtäimen tavoite silmällä pitäen. 

Seurakunta käyttää viestintäänsä myös omia Face Book-kanaviaan, 

YouTubea ja Zoom-sovellusta. Seurakunnan jumalanpalveluksia on striimattu 

pääasiassa Joensuusta ja Ilomantsista.  
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3.13.2 Paikallislehdet 

Seurakunta ilmoittaa toiminnastaan paikallislehdissä, joista tärkeimmät ovat 

Karjalainen, Pogostan Sanomat, Lieksan lehti, Koti-Karjala ja Karjalan Heili. 

Kolumneja ja hartauskirjoituksia on kirjoitettu Pogostan Sanomiin ja Koti-Karjalaan. 

Lisäksi kirkkoherra on kirjoittanut tervehdyksen Enon joululehteen ja Eläkeliiton 

julkaisuihin. Tiedotusvälineille on lähetetty tiedotteet mm. Tilinpäätöksen ja 

talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Osa tiedotteista on ylittänyt 

julkaisukynnyksen. Tiedotetoimintaa tulee vielä kehittää, jotta ne opitaan 

kirjoittamaan ytimekkäästi ja yhtä selkeää viestiä korostaen. 

 

3.13.3 Seurakuntalehti 

Seurakuntalehtenä on toiminut Aamun Koiton seurakuntaliite. Lehti on tilattu 

jokaisen seurakunnan jäsenen talouteen. Kirkolliskokous teki päätöksen 

valtakunnallisen lehden julkaisemisesta vuodesta 2021 lähtien, mutta lehden 

kehittäminen ei edennyt aikataulussaan. Ensimmäinen numero ilmestyi vasta 

kesällä. Seurakunta lähetti sen sijaan jokaiseen talouteen tiedotekirjeen, joka 

painatettiin ja postitettiin ulkopuolisella palveluntarjoajalla. Aamun Koitosta 

ilmestyy myös verkkojulkaisu, jota seurakunnassa voisi oppia paremmin 

hyödyntämään.  

 

3.13.4 Tiedotustiimi 

Seurakunnan henkilöstöstä on muodostettu tiedotustiimi, jonka jäsenillä on omat 

tiedotusvastuunsa. Aamun Koiton yhteyshenkilöinä seurakunnassa ovat kanttorit 

Aleksi Suikkanen Joensuusta ja Darja Potkonen Ilomantsista. Nuorisotyön 

tiedotuksesta vastaa nuorisotoimenohjaaja Pasi Onatsu. Venäjänkielisestä 

viestinnästä vastaavat rovasti Stefan Holm ja kanttori Olga Grinevich. Kirkkoherra 

vastaa virallisista tiedotteista. Joensuun toimintailmoituksista vastaa 

seurakuntasihteeri pastori Tommi Kallinen ja Ilomantsin kappeliseurakunnan osalta 

kanttori Darja Potkonen. Pastori Aleksander Roszczenko vastaa seurakunnan 

tietotekniikasta. 

 

3.13.5 Viestinnän tilinpäätös 2021 

Viestinnän (270) rahoitusosuus oli vuona 2021 verotuloista 3 % ja toimintamenoista 2 

%. Tilinpäätöksen mukaan viestintään on käytetty 50 121 €.  Viestinnän 

kustannuspaikalle on varattu 10 % kanttorin työresurssia muuta käytännössä moni 

muukin työntekijä käyttää työaikaansa viestintään ja tiedottamiseen (nettisivut, 

facebook, instagram). 
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  TP 2022 TA 2022 

Menot - 50 121 € - 51 760 € 

osuus verotuloista 3 % 3 % 

osuus toimintamenoista 2 % 2 % 

 

3.14 Päiväkoti Pääsky 

3.14.1 Yleistä 

Joensuun ortodoksinen seurakunta ylläpitää Päiväkoti Pääskyä, joka tuottaa 

varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatuspalvelua. Päiväkoti toimii kiinteässä 

yhteistyössä ortodoksisen seurakunnan kanssa ja toiminnassa otetaan huomioon 

ortodoksinen kirkkovuoden kulku ja ortodoksinen tapakulttuuri.  

 Päiväkoti on mitoitettu 21 lapselle ja siinä työskentelee päiväkodin johtaja, 

Kirsi Häyhä,  varhaiskasvatuksen opettaja Arja Salo ja varhaiskasvatuksen 

lastenhoitaja Minna Gröhn. Ruuan valmistaa puolipäiväinen keittäjä Sari Kiiski, 

jonka toimenkuvaan kuuluu myös siivoustehtävät. Kevätkaudella lapsia oli 19, yli 3-

vuotiaita oli 17 ja 2 alle 3-vuotiasta. Syyslukukauden alkaessa lapsia oli 17. 

 

3.14.2 Toiminta 

Seuraavat asiat tulivat vuoden kuluessa tutuiksi: 

- ortodoksinen kulttuuri, perinteet, juhlat ja kirkollinen musiikki 

- piha- ja perinneleikit, ulko- ja sisäliikunta, kuntosali 6uutonen 

- pianon, ukulelen, kanteleen säestyksellä laulaminen ja rytmisoittimet 

- kädentaitojen harjaannuttaminen  

- mediakasvatus: i-pad, valokuvaus, netti, puhelin, tietokone  

Joensuun varhaiskasvatuksenvisio vuodelle 2021 oli Vuorovaikutuksen 

kehittäminen.  

Toimintakauden aikana sitouduimme kunnioittavaan ja toista ihmistä 

arvostavaan vuorovaikutukseen. Päiväkodissa toimitaan käyttäen työvälineenä 

Mind Mappia, joka on viikkosuunnitelma, joka käydään lasten kanssa läpi 

perjantaisin ja annetaan sitten kotiin tulevan viikon toiminnasta muistuttamaan. 

Käsiteltyjä aiheita olivat mm. laskiainen, merirosvot, Kalevala, Suomen 

kartta ja Suomen luonto petoeläimineen, kaloineen ja lintuineen. Viikoittain 

piirrettiin, askarreltiin, väritettiin, leivottiin ja laulettiin. Kirkkopuistossa hiihdettiinkin.  

Syksyllä aloitettiin kirjainten opettelu Laura Latvalan Pikku-Marjan eläinkirjan 

tahtiin. Pikku-Marjahan – Marja Kiiskinen - on ollut Päiväkoti Pääskyssä työssäkin 

aikanaan. 
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Uutena toimintatapana meillä oli ”perjantainen rauhoittuminen” tuohuksen ja 

kirkollisen musiikin ääreen. Samalla keskusteltiin kirkkovuoteen liittyvistä asioista. 

 

3.14.3 Yhteistyö seurakuntien kanssa 

Palmusunnuntaita ennen lasten virpomavitsat siunattiin kirkossa Joonas Ratilaisen 

johdattamana. Muuten yhteistyö oli vähäisempää koronarajoitusten vuoksi. 

Seurakunnasta ei ole käynyt vierailijoita, eikä itsekään käyty vierailulla missään.  

Aleksi Suikkasen musiikkivideoita katsottiin ja pääsiäisen kulkua seurattiin 

striimausten avulla tabletilta. 

Tutuksi tulivat käsitteet mm. ikoni, lampukka, tuohus, ristimerkki, enkelit ja 

ruuan siunaaminen. 

Joulun aikaan vierailtiin Noljakan ev.lut. kirkossa. 

 

3.14.4 Muuta 

Opiskelijoita ei otettu, mutta Sari Kiiski jatkoi lastenohjaajatutkinnon suorittamista 

oppisopimuksella ja hän valmistuu lastenohjaajaksi keväällä 2022. Tämän opiskelun 

myötä pysyimme mukavasti ajan hermolla, kuulimme opiskeluelämän tuulia ja 

saimme uusia ideoita. 

 

3.14.5 Päiväkodin toiminnan tuotot ja kulut 

Päiväkodin toiminnan tuotoilla pyritään kattamaan toiminnan kulut. 

 TT 2020 TT 2021 TP 2022 

Päiväkodin toimintatuotot 187 662 € 181 649 € 178 000 € 

Päiväkodin toimintakulut - 158 361 € - 183 007 € - 182 120 €  

 

 

4. HENKILÖSTÖ JA TYÖHYVINVOINTI 

4.1 Henkilöstöresurssit 

Seurakuntatyössä oli 15 toimessa olevaa työntekijää: 

• kirkkoherra 

o Tuomas Järvelin, pastori 

• neljä pappia 

o Stefan Holm, rovasti 

o Ioannis Lampropoulos, pastori 

o Joonas Ratilainen, pastori 
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o Aleksander Roszczenko, pastori 

• viisi kanttoria 

o Olga Grinevich 

o Paula Löfgren 

o Riikka Patrikainen 2.3. saakka 

o 1.3. lähtien Darja Potkonen 

o Valeria Ratilainen 

o Aleksi Suikkanen 

• seurakuntasihteeri 

o Tommi Kallinen 

• diakoniatyöntekijä 

o Eeva Timonen 

o Katja Vilponniemi 1.12. lähtien 

• nuorisotyöntekijä 

o Pasi Onatsu 

• seurakuntamestari 

o Roope Nieminen 

• toimitilahoitaja (osa-aikainen) 

o Irina Trofimova 

Ilomantsin kappeliseurakunnan pappi käytti puolet työaikaansa 

seurakunnan hallinnon hyväksi. Seurakunnassa tulee löytää ratkaisut, kuinka tämä 

työaika korvataan kappeliseurakunnan menettämälle pastoraalityöajalle. 

Joensuun päätearkistoon palkattiin osa-aikainen työntekijä toukokuun 

alusta lähtien. Joulukuun alussa palkattiin osa-aikainen diakoniatyöntekijä 

täydentämään diakoniatyöntekijän työresurssi täysipäiväiseksi vuotta 2022 varten 

diakoniatyöntekijän vähennettyä työaikaansa. Hautaustoimessa oli kaksi 

kokoaikaista kausityöntekijää keväästä syksyyn. 

Seurakunta ylläpitää omana toimintayksikkönään Päiväkoti Pääskyä. 

Päiväkodissa oli 4 työntekijää: 

• päiväkodin johtaja 

• lastentarhanopettaja 

• lastenhoitaja 

• ruokapalveluvastaava (osa-aikainen) 

Kesätyöntekijöitä palkattiin 12 henkeä: Joensuun ortodoksiselle 

hautausmaalle (4), Joensuun Pyhän Nikolaoksen kirkkoon (1), Ilomantsin Profeetta 

Elian kirkkoon (2), Sonkajanrannan Profeetta Hannan kirkkoon (1), Kiteen 

Kolminaisuuden kirkkoon (1), Hattuvaaran Apostolien Pietarin ja Paavalin 

tsasounaan (1), Joensuun seurakunnan kansliaan (1) sekä seurakuntamestarin 

sijaiseksi (1). Kuuden kesätyöntekijän palkkaukseen saatiin kirkon välityksellä valtion 

maksamaa palkkatukea. 
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4.2 Työhyvinvointitoimet 

Syksyllä 2020 seurakunnanhenkilöstölle aloitettiin työyhteisön työohjaus, joka 

keskeytyi koronatilanteen vuoksi. Seurakunnan kirkkoherra ja kappeliseurakunnan 

pappi ovat saaneet henkilökohtaista työohjausta. Seurakunnan henkilöstön 

kokoukset pidettiin pääosin etänä Teams-sovelluksen kautta. Virkistyspäivää ei 

järjestetty koronatilanteen vuoksi. Työntekijät ovat saaneet Smartumin liikunta- ja 

kulttuurietua työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. 

 

4.3. Seurakunnan henkilöstökulujen kehitys vuosina 2018 – 2021 

Henkilöstökulut ovat nouseet vuodesta 2020 n. 10 %. Toiminnan pysähdyttyä 

koronaepidemian takia vaikutti merkittävästi henkilöstökulujen kehitykseen.  

 

 

Kuva 9 Henkilöstökulut 

 

5.   HALLINTO, TALOUS JA KIINTEISTÖTOIMI 

5.1.1 Hallinto 

Joensuun ja Ilomantsin ortodoksisten seurakuntien liittymisen yhteydessä 

toimenkuvia muutettiin niin, että Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 

kirkkoherrasta tuli Ilomantsin ortodoksisen kappeliseurakunnan pappi. Hänen 

toimenkuvaansa sisällytettiin talous- ja kiinteistöhallinnon valmistelutyötä. Ilomantsin 

kappeliseurakunnan pappi toimii kirkkoherran hallinnollisena sihteerinä ja he 

ovatkin viikoittain kokoontuneet maanantaisin kahden tunnin hallinnolliseen teams-

palaveriin. 

Vuoden 2021 aikana seurakunnan hallinnossa otettiin käyttöön asiarekisteri, 

johon Joensuun ortodoksisen seurakunnan tarkastuksessa kehotettiin vuonna 2018. 

 

2018 2019 2020 2021

Henkilöstökulut 1163 255 € 1010 761 € 1010 078 € 1109 309 € 

900 000 € 

950 000 € 

1000 000 € 

1050 000 € 

1100 000 € 

1150 000 € 

1200 000 € 



Sivu 52 / 65 

 

5.1.2 Seurakunnan valtuusto 

Seurakunnanvaltuusto kokoontui vuonna 2021 kuusi kertaa. Keskeisiä käsiteltäviä 

asioita olivat valtuuston järjestäytyminen ja luottamuselinten jäsenten valinta, 

tilinpäätöksen ja talousarvion sekä toimintakertomusten ja – suunnitelmien 

hyväksyntä, uusien ohjesääntöjen vahvistaminen, investointisuunnitelman 

hyväksyntä, kuulutus Joensuun ortodoksisen hautausmaan hautasopimuksista sekä 

lausunto seurakunnan kiinteistöistä Pohjois-Karjalan Maakuntaliitolle. 

Seurakunnanvaltuuston jäseninä olivat: Tolvanen Matti, Joensuu, 

puheenjohtaja; Jeskanen Veli, Ilomantsi, 1 varapuheenjohtaja; Jaskanen Kirsi, 

Lieksa, 2 varapuheenjohtaja; Jeskanen Matti, Joensuu; Kuukkanen Merja, Joensuu; 

Kärkkäinen Maire, Ilomantsi; Loginova Svetlana, Joensuu; Mantsinen Seija, Joensuu; 

Nykänen Petri, Joensuu; Nykänen Timo, Joensuu; Onatsu Annakaisa, Joensuu; 

Petsalo Sakari, Joensuu; Puruskainen Oiva, Ilomantsi; Ratilainen Jouni, Joensuu; 

Reittu Olavi, Lieksa; Ryynänen Kirsi, Kontiolahti; Räsänen Eija, Kontiolahti; Sidoroff 

Virpi, Joensuu; Vepsä Sirkka, Joensuu; Vuomajoki Kirsi, Kontiolahti; Ylönen Markku, 

Kitee. Itseoikeutettuna jäsenenä toimi kirkkoherra Tuomas Järvelin ja 

kappeliseurakunnan pappi Ioannis Lampropoulos toimi seurakunnanvaltuuston 

sihteerinä. 

 

5.1.3 Seurakunnanneuvosto 

Seurakunnanneuvosto kokoontui kertomusvuonna13 kertaa. Neuvosto valmisteli 

kaikki seurakunnanvaltuustossa päätettävät asiat sekä valvoi 

seurakunnanvaltuuston päätösten laillisuutta. Lisäksi se hyväksyi seurakunnan 

sijoitusohjeen, vahvisti henkilöstön toimenkuvat, hyväksyi joidenkin toimielimien 

jäsenet, palkkasi määräaikaisia työntekijöitä, hyväksyi kiinteistönhoitoon liittyviä 

urakkatarjouksia, hallinnoi seurakunnan tilejä, myönsi kolehtikeräyksiä mm. kirkon 

järjestöille, seurasi taloutta neljännesvuosittain, käynnisti Joensuun ja Lieksan 

arkistojen järjestämisen. 

Seurakunnanneuvoston jäseninä olivat: Kirkkoherra Järvelin Tuomas, 

puheenjohtaja; Hämäläinen Iiris, Kitee; Kerova Nadezda / Olga Sissonen, Joensuu; 

Laitila Eija, Ilomantsi; Mikkonen Marko, Kontiolahti; Potkonen Antti, Ilomantsi; 

Tapanen Pentti, Lieksa; Torssonen Esko, Joensuu; Pastori Rosczcenko Aleksander, 

pappien ja kanttorien valitsema edustaja; Sormunen Pauli, pääkirkon isännöitsijä, 

varapuheenjohtaja. 

 

5.1.4 Kiinteistölautakunta 

Kiinteistölautakunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2021. Lautakunta perusti 

kiinteistötyöryhmän vuonna 2020 valmistelemaan kiinteistöstrategiaa ja 

investointisuunnitelmaa sekä investointeihin liittyviä tarjouspyyntöjä. 
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Kiinteistölautakunta on valmistellut seurakunnanvaltuustolle ja -neuvostolle 

kiinteistönhoitoon liittyviä asioita. 

Kiinteistölautakunnan jäsenet olivat: Kuukkanen Merja, Kovero/Joensuu; 

Hurri Minna, Kitee; Jehkonen Hannu, Lieksa; Jeskanen Pertti, Ilomantsi; Jeskanen 

Veli, Ilomantsi, Lasanen Rauno, Joensuu ja Pukkala Tarja, Joensuu. Lautakunnan 

sihteerinä on toiminut kirkkoherra Tuomas Järvelin. Kokouksiin ovat osallistuneet 

myös seurakuntamestari Roope Nieminen ja kappeliseurakunnan pappi Ioannis 

Lampropoulos. 

 

5.1.5 Vaalilautakunta 

Vaalilautakuntaan kuuluivat: Merja Laatikainen Aulis, Ilomantsi, Leppänen Eero, 

Joensuu ja Timonen Sirpa, Joensuu. Vaalilautakunnalla ei ollut tehtäviä. 

 

5.1.6. Hallintokulut 

Hallintokuluihin kuuluu kustannuspaikat 120 hallinto ja seurakuntaelimet, 170 

kirkkoherravirasto ja 270 tiedotustoiminta. 

 TP 2022 

Menot - 286 549 € 

osuus verotuloista 15 % 

osuus toimintamenoista 14 % 

 

5.2 Suomen taloustilanne   

 Seurakunnan talous perustuu verokertymään.  Seurakunnan talouteen 

vaikuttaa merkittävästi valtion taloudellinen tilanne  

Suomen valtiovarainministeriön joulukuun 2021 talouskatsauksessa 

ilmoitettiin, että BKT:n arvioidaan kasvavan 3,4 % v. 2021. Covid-19-pandemian 

pahentuminen vuoden 2021 lopulla lisää taloudenpitäjien epävarmuutta ja 

hidastaa talouskasvua tilapäisesti vuodenvaihteen ympärillä. BKT:n kasvu pysyy 3,0 

prosentissa v. 2022, sillä usealla toimialalla tuotanto on edelleen pandemiaa 

edeltävän tason alapuolella. Talouden kasvu kuitenkin hidastuu ja BKT:n arvioidaan 

kasvavan 1,5 % v. 2023 ja 1,4 % v. 2024. Energian hinta pitää inflaatiota yllä 

vuodenvaihteen ympärillä ja kääntyy vähitellen alenevaksi vuoden 2022 aikana. 

Nopean inflaation taustalla on sekä kysyntä- että tarjontapuolen tekijöitä. 

Inflaation nousun oletetaan jäävän tilapäiseksi kysyntä- ja tarjontahäiriöiden 

vähitellen helpottaessa. Julkisen talouden alijäämä pienenee voimakkaasti 

vuosina 2021–2023. Alijäämä ei kuitenkaan poistu kokonaan ripeän talouskasvun 
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aikana. Myös velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee väliaikaisesti 

talouden elpyessä ja alijäämän pienentyessä. Talouskasvun hidastuessa 

velkasuhde kääntyy uudelleen kasvuun.1 

Ukrainan sodan vaikutukset talouteen heijastuu myös seurakunnan 

talouteen.  

 

5.3 Seurakunnan talouden suunnittelun lähtökohdat   

Seurakunnan talouden hoidossa on noudatettava hyvän talouden hoidon 

periaatteita (KJ 111). Seurakunnan tuloja saa käyttää ainoastaan seurakunnan 

tehtävien toteuttamiseen (OrtL 79§). Talousarvioon on otettava ne tulot, jotka ovat 

kyseiselle vuodelle odotettavissa. Talousarvioon on otettava ne menot, jotka jo 

tehtyjen päätösten mukaan on seuraavan vuoden kuluessa suoritettava (KJ112). 

Seurakunnan taloudenhoidon keskeinen periaate on tulojen ja menojen 

tasapaino.  

Seurakunnan hallinnon perimmäinen tehtävä on luoda henkiset ja 

aineelliset edellytykset jumalanpalveluselämälle, pastoraaliselle työlle ja muulle 

kirkolliselle toiminnalle. Talousarvio laaditaan niin, että seurakunnan tulot kattavat 

seurakunnan menot.   

 

5.4. Seurakunnan tilivelvolliset 

Seurakunnan tilivelvollisia ovat: 

- seurakunnanneuvoston jäsenet, 

- kirkkoherra ja kirkkoherran sijainen sijaisuuden aikana 

- talous- ja kiinteistöasioiden valmistelija  

- taloudenhoitaja (Suomen ortodoksisen kirkon taloustoiminto) 

- Toiminta-alueiden vastaavat papit ja diakoniatyöntekijä ja nuorisotoimenohjaaja. 

- kirkkojen ja rukoushuoneiden isännöitsijät ja 

Tilivelvollisella on vastuu valvontatapojen muodostamisesta ja valvonnan 

jatkuvasta ylläpidosta toiminta-alueellaan. 

 

5.5 Seurakunnan talouden vuoden 2020 yleiskatsaus. 

Seurakunnan tilikauden vuosikate muodostui 285 304,76 € ylijäämäiseksi. 

Seurakunnan tilikauden tulos muodostui 229 727,41 €. Tilikauden ylijäämä 

rahastojen vähennysten jälkeen on 226 912,21 €. Ylijäämä perustuu verokertymän 

kasvuun ja seurakunnan saamiin toiminta-avustuksiin. 

 
1 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163715 (valtiovarainministeriö 20.12.2021) 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163715
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Joensuun ortodoksisen seurakunnanneuvosto esittää 

seurakunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli- 

ja alijäämätilille. 

Keskusrahastosta seurakunta on saanut avustuksia 131 596,95 € josta 6 000 € 

oli uskonnonopetusavustusta, 10 300 € oli peruskorjausavustusta, 108 466,95 € oli 

toiminta-avustusta ja muut avustukset olivat 6 830 €. 

Kiinteistötoimen toimintakate oli – 281 486,15 € alijäämäinen. 

Keskusrahastomaksut olivat 390 931 €. Toimintakulut olivat 1 811 665,98 €. 

Huomattava on, että verotulot 1 850 747,82 € eivät riitä kattamaan toimintakuluja, 

kun niihin lisätään keskusrahastomaksut ja poistot. Toimintatuotot olivat 449 103,23 

€, joten toimintakate oli – 1 362 562,75 €. 

Alituksia menoissa oli n. 209 800 € ja ylityksiä vastaavasti n. – 111 200 €. 

Ylityksiä tuloissa oli n. 275 000 € ja alituksia n. – 34 000 €. 

 

5.6 Seurakunnan tilipäätösten tunnusluvut  

 

Vuosi jäsenet verotulot Vuosikate Tilikauden tulo2 

2021 6 661 1 850 748 € 285 305 € 226 912 € 

2020 6761 1 668 819 € 250 250 € 202 025 € 

2019 6 850  1 674 049 €   198 592 € 146 611 €   

2018 6 970   1 559 273 €  230 994 €  162 760 €  

 

Vuosi Avustukset Investoinnit Inv. Rahoitus 

2021 131 5967 €   

2020 105 920 €   

2019 114 050 €   

2018 132 598 €    

 

5.7 Verotulot  

Veroprosentti vuonna 2021 oli 2 %. Vuonna 2021 verokertymä oli 1 850 748 €, noin 

11 % enemmän kuin vuonna 2020. Ennusteista ja koronaepidemiasta huolimatta 
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vuoden 2020 verotulot ovat kasvaneet n. 9 %. Verottajan mukaan tilitysmäärän 

kasvun taustalla ovat erityisesti veronpalautukset. Joulukuun tilityksissä otettiin 

verovuodelle 2020 käyttöön uuden valtiovarainministeriön asetuksen mukaiset 

veronsaajaryhmien jako-osuudet. Joulukuussa vaihdettiin myös verovuoden 2020 

veronsaajakohtaisten jako-osuuksien perustaksi verovuoden 2019 tiedot.  

Koronaepidemia ja valtion päätökset vaikuttavat verokertymän 

ennustettavuuteen. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys todennäköisesti tulee 

vaikuttamaan negatiivisesti veroprosentin kertymään.  

Verottajan mukaan noin 68 % seurakuntalaisista maksaa kirkollisveroa (375 € 

/ maksava jäsen).  

 

 

Kuva 10 Verokertymän ja €/määrä per maksava 2015-2021 

5.8 Seurakunnan tulot ja menot vuonna 2021 

 

 

Kuva 11 Toimintakulut ja -tuotot vv.2018 - 2021 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vero € 1692 458 € 1663 653 € 1590 059 € 1603 792 € 1686 700 € 1717 130 €

€/ maksava jäsen 347 € 347 € 338 € 345 € 368 € 375 € 
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Kuva 12 Menot 

 

Kuva 13 Tulot 

 

Kuva 14 Tuloslaskelma pääluokkittain 

 

Yleishallin
to

Seurakunt
atyö

Päiväkoti Kiinteistöt
Hautausm

aat
Keskusrah

asto
Poistot

TP 2021 236 428 € 835 851 € 183 007 € 451 766 € 95 981 € 390 931 € 55 577 € 

Osuus kaikista kuluista 10% 37% 8% 20% 4% 17% 2%

Budjetin vertailu 6,2 % -11,2 % 2,5 % -11,6 % -3,9 % 4,2 % 11,3 %

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

- € 

100 000 € 

200 000 € 

300 000 € 

400 000 € 

500 000 € 

600 000 € 

700 000 € 

800 000 € 

900 000 € 

Yleishal
linto

Seurak
untaty

ö

Toimint
a-

avustus

Päiväko
ti

Kiinteis
töt

Hautau
smaat

Omaisu
usmyyn

ti

Rahoit
ustuot

ot

Verotul
ot

TP 2021 7 512 € 41 462 € 131 597 181 649 170 280 48 200 € - € 56 454 € 1850 748

Osuus kaikista tuloista 0,30% 1,67% 5,29% 7,30% 6,84% 1,94% 0,00% 2,27% 74,39%

Budjetin vertailu 6,56% 20,21% 21,85% 2,05% 11,32% -16,52% 0,00% 348,05% 8,87%
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5.9 Vuoden 2021 talouden johtopäätökset  

Vuoden 2021 talousarvio oli suunnitteluvaiheessa alijäämäinen -129 235 €. 

Tilikauden tulos rahastojen vähennysten jälkeen oli 226 912,21 € ylijäämäinen. 

Koronaepidemia vaikutti myös vuonna 2021 toiminnan järjestämiseen ja osittain 

näin tulokseen. Tilikauden tulokseen vaikutti tulopuolelta verotulojen kertymä, 

saadut avustukset ja metsätulot.  

Käyttötalouden sitovuustaso on kustannuspaikka. 

 

5.10 Toimintamenojen kehitys 

Toimintakulujen suuruus on 2,25 milj.€. Toimintakuluihin on laskettu mukaan 

keskusrahastomaksut ja poistot. Vuoden 2019 toimintakuluihin vaikutti tehdyt 

henkilöstömuutokset. Vuoden 2020 toimintakuluihin vaikutti Covid-19 epidemia.  

 

 

5.11 Kiinteistötulot ja -menot   

Seurakunta omistaa 7 kirkkoa, 14 tsasounaa ja 1 siunauskappelin. Seurakunnalla on 

käytössään 1 vuokrakappeli sekä 2 yksityisomistuksessa olevaa tsasounaa. Muita 

toiminnallisia kiinteistöjä on viisi: Joensuun, Ilomantsin ja Lieksan 

seurakuntakeskukset, Lieksan seurakuntasali (entinen tsasouna) sekä Sikrenvaaran 

leirikeskus.   

Joensuun ortodoksinen seurakunta omistaa 12 asuin- ja liikehuoneistoa. 

Asuin- ja liikehuoneistojen vuokratulot ovat 21 % toimintatuotoista.  Seurakunta 

omistaa 100 % Kiinteistö Oy Joensuun Vuokrapääsky osakeyhtiöstä ja 54,24 % 

Asunto Oy Nikolaoksenpuiston osakeyhtiöstä 

Tilastokeskuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 4,3 

prosenttia vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä vuoden 2020 vastaavasta 

2018 2019 2020 2021

Toimintakulut 2338 648 € 2181 216 € 2160 331 € 2258 174 € 

2050 000 € 
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2350 000 € 

2400 000 € 



Sivu 59 / 65 

 

ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoi vahinkovakuutukset, 7,9 

prosenttia. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 2,6 prosenttia, korjaukset 

6,3 prosenttia, lämmitys 4,5 prosenttia, jätehuolto 5,6 prosenttia, hallinto 1,5 

prosenttia, käyttö ja huolto 4,3 prosenttia sekä ulkoalueiden hoito 4,2 prosenttia. 

Siivouksen kustannukset nousivat 3,5 prosenttia ja sähkön kustannukset 2,2 

prosenttia. 2  

Seurakunnan kiinteistömenot sisältävät kirkkojen, tsasounien, muiden 

toiminnallisten rakennusten, metsänhoidon ja vuokrahuoneistojen kulut.  

Vuoden 2021 menot sisältävät myös kiinteistöjen korjauksia. Kiinteistötuotot 

sisältävät mm. Tuohus- ja kolehtitulot, vuokrahuoneistojen vuokrat ja metsätuotot 

sekä Seurakuntakeskus Elian tilojen vuokrat. 

 

Kuva 15 Kiinteistötulot ja kiinteistömenot 

Joensuun Nikolaoksen kirkko, Ilomantsin Profeetta Elian kirkko, Sonkajanrannan kirkko 

ja Seurakuntakeskus Elia ovat kulttuurihistoriallisia rakennuksia, joiden ylläpitoon 

seurakunta tarvitsee myös ulkopuolista rahoitusta. 

 

5.11.1 Kiinteistökorjaukset ja investoinnit  

Sikrenvaaran leirikeskuksen katto kunnostettiin, puhdistettiin ja sen pinta käsiteltiin. 

Työn suoritti Jokiväri oy. Kustannus 22 410 €. Leirikeskuksen sähköliittymiskaapelin ja 

sähköpääkeskuksen uusittiin. Työ suoritti Surakka. Kustannus 12 214 €. 

Seurakunta teetti kuntoarvion Lieksan seurakuntasalista ja virastopappilasta 

elokuussa 2021. Kuntoarvio laati Protiimi oy. Kustannus 5 828 €.  

Seurakunnanvaltuuston päätöksellä seurakunta järjesti lokakuussa 2021 

Lieksassa kuulemistilaisuuden. Kuulemistilaisuudessa esiteltiin Lieksan kiinteistötilanne 

ja keskusteltiin alueen tulevaisuudesta. Lieksan jäsenistö esitti, että heillä on 

 
2 http://tilastokeskus.fi/til/kyki/ 

2018 2019 2020 2021

tulot 257 888 € 179 374 € 111 582 € 170 280 € 

menot 437 535 € 471 207 € 360 818 € 451 766 € 
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tulevaisuudessa käytössään pyhäkkö ja kokoontumistila. Lieksan jäsenet esittivät, 

ettei Elian kirkon sisämaalausta tarvitse tehdä. 

Kuntoarvioissa esitetyt investoinnit ovat laajat. Seurakunnanvaltuusto päätti, että 

vaikka hyväksyi marraskuussa 2021 investointisuunnitelman, joka sisälsi Lieksan 

alueen investoinnit, niitä ei toteuteta tulevana vuonna tarvittavien selvitysten vuoksi.  

 

5.12 Metsänhoito  

Seurakunnan omistama metsäpinta-ala on 237,7 ha. Tornator Oy on seurakunnan 

metsänhoidon palvelujen toimittaja kaudelle 2017–2023. Joensuun seurakunnan 

metsät ovat hyvin hoidettuja talousmetsiä ja tällä hetkellä tasaikäisrakenteisia.  

Metsälailla suojeltavia kohteita (metsälaki 10 §) seurakunnan metsissä on 

yhteensä 8,09 ha. Seurakunta on liittynyt Stora Enson FSC- ryhmäsertifikaattiin, joka 

tarkoittaa mm. ylimääräistä vapaaehtoista suojelua (väh. 5 % metsien pinta-alasta 

on pysyvässä suojelussa) ja alueiden jättämistä metsänkäsittelyn ulkopuolelle. 

Kaiken kaikkiaan FSC:n mukaisia vapaaehtoisesti metsänkäsittelyn 

ulkopuolelle jätettyjä (suojeltavia) alueita seurakunnan metsissä on yhteensä 17 % 

metsien pinta-alasta. Seurakunnan metsien hoito on vastuullista ja luonnon 

monimuotoisuutta edistävää ja ylläpitävää. 

 

 

Kuva 16 Metsätuotot ja -menot 

 

5.13 Hautaustoimi 

Seurakunnan käytössä on 12 hautausmaata: Joensuun ortodoksinen hautausmaa 

sekä Petravaaran, Täitimänniemen, Hömmönkankaan, Sonkajanrannan, 

Pörtsämön, Hoilolan, Lieksan, Ilomantsin Pötönkankaan, Mutalahden ja 

2021 2020 2019 2018 2017

Metsätulot 45 486 € 8 364 € 40 771 € 17 767 € 19 977 € 

Metsämenot 6 029 € 7 784 € 10 120 € 3 982 € 1 271 € 
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Hattuvaaran hautausmaat sekä Kokonniemen kalmisto Ilomantsin Pogostalla. 

Seurakunnan alueella on myös hautausmaita, joihin ei enää haudata.  

Seurakunnalle valmistui vuonna 2021 hautausmaiden ohjesääntö. 

Seurakunnan Seurakunnanvaltuuston hyväksyi marraskuussa kuulutuksen Joensuun 

ortodoksisen hautausmaan hautapaikkojen hallintaoikeutta koskevista 

sopimuksista. Joensuun ortodoksisella hautausmaalla vuonna 2013 julkaistun 

kuulutuksen täyttäminen edellyttää kirjallisen sopimuksen allekirjoittamista 

hautaoikeuden haltijan kanssa. Sopimukset on tehtävä 31.12.2022 mennessä. 

Hautaoikeus luovutetaan 20 vuodeksi viimeisestä hautauksesta laskien. 

Ilomantsin miestenpiiri oli apuna Reijo Jeskaselle Kokonniemen kalmiston 

aidan ja porttien uusimisessa. Hattuvaaralaiset uusivat talkoilla uuden 

hautausmaan aidan. 

 

Kuva 17 Hautaustoimen tulot ja menot 

  

2022 2020 2019

Menot 95 980 € €86 616 €97 615 

Tulot 48 200 € €40 691 €74 161 
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5.14 Kriittinen piste 

Seurakunnan talouden kriittinen piste on määräraha, joka tarvitaan seurakunnan 

ydintoimintojen rahoittamiseen. Kiinteitä kustannuksia ovat mm. vakinaisten 

työntekijöiden palkat, leirien ohjaajat, kiinteistönhoitokulut, ostopalvelut, 

keskusrahastomaksut, poistot, verot jne. Muuttuvia kustannuksia ovat mm. retket, 

juhlat, muistolahjat, lahjaesineet, muut tarvikkeet ja neuvoston avustukset. 

 

 2021 

Toimintatuotot 161 562 €  

Metsätuotot 45 412 €  

Päiväkodin hoitomaksut 180 449 €  

Vuokratuotot 107 092 €  

Sijoitustuotot 56 454 €  

Verotulot 1 850 748 €  

Tuotot 2 356 305 €  

Muuttuvat kustannukset - 84 813 €  

Toimintakate 2 271 491 €  

Toimintakate % 96,4 % 

Toimintamenot  

Kiinteät kustannukset 

- 1 194 084 €  

TUOTOT 2 356 305 €  

KRIITTINEN PISTE - 2 276 007 €  

0-tuloksen tarve 80 298 € 
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5.15 TULOSLASKELMA 
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5.16 Vuoden 2021 lyhyt toteutumavertailu osastoittain 
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