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1. YLEISTÄ 

Joensuun ortodoksinen seurakunta aloitti toimintansa 1.1.2021 Joensuun ja Ilomantsin 

ortodoksisten seurakuntien liitoksen myötä. Ilomantsin ortodoksisesta seurakunnasta tuli 

Joensuun ortodoksisen seurakunnan Ilomantsin ortodoksinen kappeliseurakunta. Ensimmäisen 

toimintavuoden aikana seurakunnan hallinto järjestäytyi ja kaikki ohjesäännöt uudistettiin, 

myös työntekijöiden toimenkuvat ja työsopimukset päivitettiin ajanmukaiseksi. Seurakunnan 

toiminnan ja hallinnon kehittäminen jatkuu vuonna 2022 kirkolliskokouksen linjauksien 

mukaisesti kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmaa omassa toiminnassaan toteuttaen ja 

kiinteistöjen hallintaa kehittäen. 

 

1.1  Seurakunnan toimintakulttuuri 

Seurakunta on avointa päätöksentekoa kunnioittava, jäsenistöään osallistava, rukoileva ja 

läsnä oleva yhteisö. Kirkon toimintasuunnitelman mukaisesti seurakunta julistaa ilosanomaa 

Kristuksesta, johdattaa pelastukseen ja kutsuu kantamaan vastuuta koko luomakunnasta. 

Seurakunnan arvoja ovat lähimmäisenrakkaus, avoimuus ja vastuullisuus. 

 

1. SEURAKUNNAN NYKYTILA JA TOIMINTAOHJELMA 

2.1 Seurakunnan jäsenet  

Joensuun ortodoksisen seurakunnan alueella on seitsemän kuntaa: Ilomantsi, Joensuu, 

Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Rääkkylä ja Tohmajärvi. Jäsenmäärä 31.12.2020 oli 6761 henkeä, 

joista läsnäolevia 6528. 

 Jäsenistö jakaantui kunnittain seuraavasti: 

 Jäsenmäärä 31.12.2020 Osuus % 

Ilomantsi 842 12,6 % 

Joensuu 4028 59,5 % 

Kitee 202 3 % 

Kontiolahti 772 11,4 % 

Lieksa 500 7,4 % 

Rääkkylä 41 0,6 % 

Tohmajärvi 143 2,1 % 

Poissaolevat 233 3,4 % 

YHTEENSÄ 6761 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 70,9 % eli 4800 henkeä. Joensuun kaupungin ja sen 

muiden taajama-alueiden osuudet jakaantuvat seuraavasti: 

 

 
Kuva 2 Seurakunnan jäsenten asuinpaikat Joensuun kaupungin alueella 
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Seurakuntalaisten ikäjakauma oli vuonna 2020 seuraava: 

 
Kuva 3 Srk:n alueiden ja koko seurakunnan ikäjakaumat 

Seurakunnan jäsenistä 22 % on 20-vuotiaita tai sitä nuorempia, samoin 22 % on 21–40-

vuotiaita. Vastaavasti eläkeläisiä seurakunnassa on 28 % jäsenistöstä ja keski-ikäisiä samoin 28 

%. 40-vuotiaita tai sitä nuorempia on siten 44 % ja yli 40-vuotiaita 56 %. 

Seurakunnan jäsenistön ikäjakauma kertoo yhteiskunnan kehityksestä, mutta se ei anna 

suoraan kuvaa seurakunnan toiminnan suuntaamisen tarpeesta tai taloudellisesta 

tulevaisuudesta. Seurakunnan toiminta ja talous on riippuvainen verotuloista. Seurakunnan 

jäsenistä 3900 eli 57,7 % on veroa maksavia. Veroa maksavat ikäryhmittäin olivat verohallinnon 

tietojen mukaan vuosina 2015 ja 2019 seuraavat. 

 

 
Kuva 4 Kirkollisveroa maksavien määrät v. 2015 ja 2019 
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Kuvasta näkyy, kuinka veroa maksavien määrä vähenee merkittävästi sekä ikääntyneiden 

että alle 55-vuotiaiden ryhmissä, ja hienoisesti kasvaa nuorten aikuisten keskuudessa. Kuvasta 

näkyy myös, kuinka veroa maksavien alle 70-vuotiaiden määrä pääsääntöisesti pienenee vuosien 

2015 ja 2019 välillä. Jäsenistön väheneminen johtuu muuttotappiosta sekä seurakunnasta 

eroamisen lisääntymisestä ja kasteiden vähenemisestä. Erotilastojen mukaan kolme suurinta 

kirkosta eronneiden ikäryhmää ovat 11 – 20 vuotiaat, 21 – 30 vuotiaat sekä 31 – 40 vuotiaat. 

 

 
Kuva 5 Eronneiden ikäryhmät 

 

Erotilastoja tarkasteltaessa on huomattava, että perheellisten aikuisten myötä seurakunnan 

jäsenyydestä eroavat myös heidän alaikäiset lapsensa. Näin aikuisten eroamisella on 

kerrannaisvaikutus. 

 

2.2 Toiminnan kehittäminen 

Uusi Joensuun ortodoksinen seurakunta on jaettu viiteen toiminta-alueeseen, jotka ovat: 

Joensuu - Kontiolahti - Eno, Ilomantsin kappeliseurakunta, Lieksa, Keski-Karjalan alue ja 

Vaara-Karjalan alue. Läsnäolon ja toiminnan kehittäminen maaseudulla on keskeistä, vaikka 

valtaosa väestöstä ja toiminnasta keskittyy Joensuun kaupunkialueelle ja sen lähiympäristöön.  

Kehittääkseen toimintaansa seurakunta laatii toimeenpanosuunnitelman, joka pohjautuu 

Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmaan 2021–2025. 

Toimeenpanosuunnitelman työstäminen aloitettiin keväällä 2021. Toiminnan suunnittelua 

varten kerättiin kesällä 2020 palautetta ja ajatuksia seurakuntalaisilta laajentuneen seurakunnan 

koko alueelta. Jäsenkyselyn tuloksia on käsitelty sekä seurakunnan henkilöstön kesken että 

luottamuselimien seminaarissa. 
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Seurakunnan vero- ja erotilastot kertovat siitä, että seurakunnan on sekä sisälähetyksen 

että taloutensa näkökulmasta kohdennettava toimintaansa 25–50 vuotiaisiin, jotka ovat suurin 

kirkosta eronneiden ryhmä. Seurakunnassa on koetettava löytää toimintatavat näiden 

ikäryhmien tavoittamiseksi ja pitämiseksi seurakunnan yhteydessä. 

Seurakunnan alueella asuu arviolta noin 2000 venäjänkielistä maahanmuuttajaa, joista 

noin 430 on seurakunnan jäseniä. Venäjänkielisten puolella voi olla kasvupotentiaalia. 

Seurakunnassa on syytä keskustella laajemminkin monikielisestä työstä. 

Seurakunnan väestörakenteen kannalta kehittämistoimien kohteeksi olisi otettava 

nuoriso- ja maahanmuuttajatyö sekä vanhustyö. Kirkon sanoma tulee tehdä työikäisiä ihmisiä 

kiinnostavaksi. Jäseniä aktivoimalla seurakunta sitouttaa jäseniä yhteyteensä, mutta voi myös 

löytää uusia jäseniä. Lisäksi on tärkeää kehittää seurakunnan toiminta-alueiden sisäistä 

yhteistyötä ja tietotaitoa sekä vapaaehtoistyötä. 

Maaseutualueilla seurakunnan tulee tukea jäseniään maaseudun murroksessa ja 

ikääntymisen tuomissa haasteissa. Maahanmuuttajat, paluumuuttajat ja seurakuntaan muualta 

tulleet tulee aktivoida löytämään oma paikkansa asuinseudullaan omassa hengellisessä 

yhteisössään. 

Seurakunnan toiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa noudatetaan ja 

tarkennetaan vuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana valmistuvan toimeenpanosuunnitelman 

linjauksia. Toiminnan kohdentaminen 20–50 vuotiaisiin saattaa vaikuttaa nyt hyväksyttävän 

toimintasuunnitelman yksityiskohtiin mahdollisten toimintamuutosten vuoksi. 

 

2.4 Kiinteistöjen sopeutusohjelma     

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

käytössään 1 vuokrakappeli sekä 2 yksityisomistuksessa olevaa tsasounaa.  

 

 
Kuva 6 Kirkot, tsasounat ja muut toiminnalliset rakennukset alueittain 
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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 10 ja yhden vuokra-asunto-osakeyhtiön. Seurakunnalla on osake-

enemmistö myös Asunto Oy Nikolaoksenpuistossa, jossa Joensuun seurakuntakeskus sijaitsee.  

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 rahoitusmuodoilla kiinteistöjä peruskorjataan; 4) hallita kiinteistöjen kokonaiskustannuksia ja 

alentaa niitä.  

Metsäsuunnitelmalla varmistetaan metsäomaisuuden kehittäminen ja liiketaloudellinen 

hyödyntäminen. 

Seurakunnassa laaditaan vuoden 2021–2022 aikana kiinteistöstrategia. Sen valmistelu on 

jo aloitettu. Kiinteistölautakunnan nimeämä kiinteistötyöryhmä aloitti vuonna 2020 

kiinteistöjen investointi- ja kunnossapitosuunnitelman valmistelun, työ saatetaan loppuun 

vuoden 2022 aikana. 

Kiinteistöstrategia toteutetaan 10 vuoden kuluessa. 

 

2.5 Talouden sopeutussuunnitelma 

Joensuun ortodoksisen seurakunnan tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä kirkkokunnan 

myöntämän toimintatuen sekä satunnaisten tuloerien, kuten testamenttilahjoitusten ja 

myyntivoittojen ansiosta. Vuonna 2020 talouden ylijäämään vaikutti koronapandemian 

supistama toiminta ja siitä syntyneet säästöt. 

Vuonna 2021 laadittu investointisuunnitelma 2022–2026 ja valmisteilla oleva 

kiinteistöstrategia ohjaavat talouden suunnittelua pitkällä aikavälillä. Seurakunnan 

taloussäännön mukaisesti talousarviota seurataan neljästi vuodessa. Kirkkoherra esittelee 

kulloisenkin talousarviotilanteen seurakunnanneuvostolle ja -valtuustolle, sekä kassavirta-

arvion loppuvuodelle. 

Tasapainoisella taloudenhoidolla tuetaan seurakunnan ydintoimintoja. Vapaaehtoistyöllä 

voidaan helpottaa hengellisten työntekijöiden työn keskittämistä seurakuntalaisten hengelliseen 

palvelemiseen. Kaikki muut taloudenhoidon tavoitteet ovat toissijaisia. 

Luottamushenkilöille järjestetään seurakunnan hallintoon liittyvää koulutusta ja opastusta. 

Järjestetään vähintään kerran vuodessa tilaisuus, jossa luottamushenkilöt ja työntekijät pohtivat 

yhdessä seurakunnan tilaa, tulevaisuutta ja haasteita. Tilaisuus liittyy kiinteästi 

toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseen ja seurakunnan toiminnan kehittämiseen. 

Vuonna 2021 hyväksyttiin seurakunnan sijoitusohje. Joensuun ortodoksisella 

seurakunnalla on sijoitusten ja kiinteistöomaisuuden ansiosta hyvä likviditeetti, minkä turvin 

voimme suunnitella talouden sopeuttamisohjelman. Seurakunnassa varaudutaan siihen, että 
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joinakin vuosina tilinpäätös voi olla alijäämäinen. Alijäämää voi pyrkiä korjaamaan 

sijoitusomaisuuden tuotolla. Tuottamaton sijoituskohde on pyrittävä muuttamaan 

tuottoisammaksi. 

Kirkollishallitus on myöntänyt valtionavustuksen turvin yhden hengellisen työparin 

palkkatuen seurakunnalle. Se on välttämätön. Tuen lakkaaminen johtaisi väistämättä toiminnan 

karsimiseen ja vaikeuttaisi toiminnan kohdentamista erityisesti nuorten aikuisten ja 

perheellisten ryhmiin. 

Talouden sopeuttamiseen varataan riittävästi aikaa eikä sopeuttamista tehdä toiminnan 

kustannuksella. 

Ennen toteutuneita seurakuntaliitoksia ajateltiin, että liitoskehityksen jatkuminen on 

kirkon etu. Ajatuksena liitoksissa oli, että ne tuovat seurakunnille säästöä hallinnon 

yhtenäistämisen myötä. Talouden sopeuttamisen ajateltiin helpottuvan, jos hallinnon uudistus 

jatkuu uusien seurakuntaliitosten myötä. Mitä enemmän hallintoa yhdistetään, sitä enemmän 

resursseja vapautuu seurakuntatyöhön. 

Huhtikuussa 2019 KP metropoliitta Arseni jätti kirkollishallitukselle esityksen, jonka 

mukaan Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan muodostetaan aluksi kaksi seurakuntaa. Esityksen 

mukaan toimintansa aloittaneet Joensuun (Joensuu - Ilomantsi) seurakunta yhdistyy Taipaleen 

(Taipale – Nurmes) ortodoksisen seurakunnan kanssa mahdollisesti vuonna 2024. Vuoden 2021 

kokemuksien perusteella voidaan arvioida, että esimerkiksi kiinteistöomaisuuden kasvu 

edellyttää lisää resurssointia kiinteistöjen hoitamiseen. Nykypäivän hallinnon asettamat 

velvoitteet tuovat tarpeen palkata suurempiin yksiköihin hallintopäällikkö. Seurakuntien jäsen- 

ja talouskehitys ei mahdollista lisähenkilökunnan palkkaamista toimintaa karsimatta. Siksi 

todellinen säästöä tuova hallinnollinen muutos voisi olla hiippakuntajohtoinen 

hallintojärjestelmä. 

 

2. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET 2022 

3.1 Joensuu – Kontiolahti – Eno 

3.1.1 Yleistä 

Joensuun, Kontiolahden ja Enon alueen hengellisestä työstä vastaa neljä työparia, joista 

kolme toimii myös oman maantieteellisen alueensa vastuutyöntekijöinä. Toiminnan eri työalat, 

diakonia-, nuoriso-, maahanmuuttajatyö yms. esittävät omat toimintasuunnitelmansa. 

 

3.1.2 Jumalanpalveluselämä 

Joensuun kantakaupungissa jumalanpalveluselämä keskittyy Pyhän Nikolaoksen 

kirkkoon. Seurakunnan pääkirkossa toimitetaan säännöllisesti vigilia lauantaisin ja liturgia 

sunnuntaisin sekä ehtoopalvelus keskiviikkoisin. Jumalanpalvelukset toimitetaan kaikkina 

kirkkovuoden suurina juhlina sekä suuren paaston palvelukset kattavasti. Kirkon praasniekkaa 

vietetään 6.12. 
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Kontiolahdella ja Enossa toimitetaan liturgiat kuukausittain sekä paastoliturgia (EPL) 

kerran suuressa paastossa. Pyhäkköjen praasniekkoina toimitetaan vigilia, vedenpyhitys ja 

liturgia. 

Yleisten vainajainmuistopäivien palvelukset toimitetaan Joensuun ortodoksisen 

hautausmaan Pyhän Ristin tsasounassa. Siinä toimitetaan myös kesä- – elokuussa ehtoopalvelus 

ja muistolitania joka toinen viikko keskiviikkoisin. 

Jumalanpalveluselämässä palataan normaaliin toimintaan koronapandemian 

rauhoittumisen myötä. Koronapandemiasta jumalanpalveluselämään jää pysyvänä käytänteenä 

palvelusten striimaaminen Joensuun pyhän Nikolaoksen kirkosta. Striimaukset palvelevat niitä 

jäseniä, jotka eivät pääse seurakunnan toimintaan mukaan, ja joiden luona seurakunta vierailee 

kodeissa, hoitolaitoksissa tai palvelukodeissa. 

 

3.1.3 Yleinen seurakuntatyö 

Papit ovat tavattavissa seurakuntalaisille pyyntöjen mukaan. Katumuksen sakramenttiin 

voi osallistua sekä erikseen varattuina aikoina että palvelusten yhteydessä. Papit ja kanttorit 

vierailevat seurakuntalaisten kodeissa ja ovat yhteydessä seurakunnan vanhuksiin sekä 

työpareina että erikseen. Seurakuntalaisia lähestytään kirjeellä merkkipäivien, seurakuntaan 

muuton ja lasten syntymän johdosta. Samalla tarjoudutaan vierailemaan kodeissa näiden 

merkkitapahtumien yhteydessä. Yksityisiä kirkollisia toimituksia toimitetaan pyyntöjen 

mukaan. Näiden yhteydessä tarjoudutaan toimittamaan myös muita kirkollisia toimituksia aina 

tarpeen ja tilanteen mukaan sekä kerrotaan kirkollisesta perinteestä ja sen tuesta 

seurakuntalaisille. 

 

3.1.4 Joensuun, Kontiolahden ja Enon talousarvioesitys 

Joensuun, Kontiolahden ja Enon alueen toimintamenot (210, 401, 402, 404, 405, 430, 510) 

ovat n. 65 % koko seurakunnan toimintamenoista. Talousarvioon on varattu alueen 

seurakuntatyölle n. 272 430 € / vuosi. Joensuun, Kontiolahden ja Enon alueelle varatut 

työresurssit: 120 % pappi ja 200 % kanttori. 

 

 2022 2023 2024 

Toimintamenot - 272 430 €  - 272 430 €  - 272 430 €  

Toiminnan, kiinteistöjen, 

hautausmaiden ja hallinnon 

menot - 1 417 116 €  -1 452 382 €  - 1 408 449 €  

Toimintamenojen osuus kaikista 

toimintamenoista 

  

65 % 66 % 66 % 
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Joensuun, Kontiolahden ja Enon 

osuus verotuloista 

 

1 143 741 € 1 143 741 € 1 143 741 € 

 

3.2 Kirkkomusiikki 

3.2.1 Kirkkomusiikin toimintasuunnitelma 2022 

Kanttorit osallistuvat palveluksien toimittamiseen, johtavat ja kouluttavat seurakunnan 

kuoroja ja laulajia, pyrkivät järjestämään konsertteja ja tapahtumia seurakunnan alueella sekä 

osallistuvat mahdollisuuksien mukaan koulutuksiin ja tapahtumiin. Päätavoitteena on lisätä 

kuorolaisten määrää, ylläpitää ja kehittää kirkkolaulun laatua sekä järjestää myös lapsille 

kirkkomusiikkitoimintaa. Kuoroihin voi liittyä ottamalla yhteyttä kanttoreihin. Vuonna 2021 

hyväksyttiin kuorotoiminnan ohjesääntö. 

 

3.2.2. Muu toiminta 

Vuoden 2021 alussa seurakunta yhdistyi Ilomantsin kappeliseurakunnan kanssa. 

Yhdistyminen loi yhteistyömahdollisuuksia, joita kehitämme järjestämällä muun muassa 

yhteiskonsertin Ilomantsin Profeetta Elian kirkon kuoron ja Joensuun pyhän Nikolaoksen 

kirkon kuoron kanssa vuoden 2022 keväällä. Yhteiskonsertti on osa Ilomantsin pyhän profeetta 

Elian kirkon 130-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Lisäksi suunnittelemme yhteistyössä 

seurakunnan alueen ortodoksisten kuorojen kanssa Joensuun ortodoksisen seurakunnan 130-

vuotisjuhlavuoden 2023 juhlaohjelmaa kirkkomusiikin osalta.  

 

3.2.3 Kirkkomusiikin talousarvioesitys 2022 

Kirkkomusiikkitoiminnan (210, 212, 213, 214, 216 ja 220) rahoitusosuus on vuosina 2022–

2024 verotuloista 12,7 % ja toimintamenoista 9,4 %. Talousarvioon on varattu vuosille 2022–

2024 n. 222 090 €/vuosi. Kirkkomusiikille on varattu viisi kanttorin työresurssia.  

 

 2022 2023 2024 

Menot - 222 090 € - 222 090 € - 222 090 € 

osuus verotuloista 12,7 % 12,7 % 12,7 % 

osuus toimintamenoista  

10,1 % 10,1 % 10,4 % 

 

3.3 Nuorisotyö 

3.3.1 Tehtävä 

Nuorisotyön tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden kirkollisen identiteetin ja 

elämäntavan vahvistaminen. 
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3.3.2 Toiminta 

Järjestämme säännöllistä viikkotoimintaa seurakunnan alueella: lastenkerhoja, 

perhekerho, muskari ja nuorten ikonipiiri. Erilaisia leirejä ja viikonlopputapahtumia järjestetään 

omassa leirikeskuksessa. Järjestetään toimintapäiviä (Esim. Lasaruksen lauantai, lasten 

laululauantai, 5-vuotissynttärit, ylioppilaiden lakitukset keväällä ja syksyllä, ekaluokkalaisten 

koulunaloitus). Nuorille järjestetään leirinohjaaja- ja ensiapukoulutusta. 

 

3.3.3 Yhteistyö 

Yhteistyötä tehdään toiminta-alueiden ja kappeliseurakunnan kanssa sekä 

mahdollisuuksien mukaan muiden seurakuntien, järjestöjen ja koulujen (kouluvierailut, 

kirkkaan viikon palvelukset) kanssa. 

Tilataan 7 – 16-vuotiaille seurakuntamme jäsenille Tuohustuli-lehti. 

 

3.3.4 Νuorisotyön talousarvioesitys 

Nuorisotyön toiminnan (230) rahoitusosuus on vuosina 2022–2024 verotuloista 10,6 % ja 

toimintamenoista 8,5 %. Talousarvioon on varattu vuosille 2022–2024 n. 185 790 €/vuosi. 

Nuorison kustannuspaikalle on varattu kokopäiväinen nuorisotyöntekijä ja 30 % papin ja 30 % 

kanttorin työresurssia. 

 

 2022 2023 2024 

Menot - 185 790 € - 185 790 € - 185 790€ 

osuus verotuloista 10,6 % 10,6 % 10,6% 

osuus toimintamenoista 8,5 % 8,5 % 8,5 % 

 

3.4 Diakoniatyö 

3.4.1 Visio 

Diakoniatyö on ortodoksisen kirkon perustoimintaa. Kirkon yhteisöllisyys kiteytyy 

liturgisessa elämässä ja jatkuu sen ulkopuolella lähimmäisen rakkautena ja diakoniapalveluna. 

Diakoniatyötä tehdään erityisesti heikkojen ja apua tarvitsevien parissa ja siten pyritään 

juurruttamaan lähimmäisen palveleminen jumalanpalveluselämän luonnolliseksi jatkeeksi. 

Diakoniatyössä aineellinen ja hengellinen apu kohdistetaan eniten tarvitseville ja niille, 

jotka ovat jääneet avustusjärjestelmien ulkopuolelle tai eivät saa riittävästi apua. 
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3.4.2 Toimintastrategia 

Diakoniatyön toimintamuotoina ovat vierailut eri-ikäisten seurakuntalaisten kodeissa, 

sairaaloissa ja laitoksissa, hengellinen ja aineellinen auttaminen, henkilökohtaiset keskustelut, 

retket, kehitysvammaisten kerho, päiväpiiri ja tapahtumat. 

Diakoniatyöhön kuuluu myös yhteistyö seurakunnan toimintapiirien ja kirkon eri 

järjestöjen, naapuriseurakuntien sekä kolmannen sektorin kanssa (esim. Soroppi, Siniristi). 

Seurakuntalaisia aktivoidaan osallistumaan diakoniatyöhön. 

Diakoniatyön piiriin hakeutuvia tuetaan elämän muutostilanteissa. Diakoniatyön hengessä 

autetaan ensisijaisesti oman seurakunnan jäseniä. Diakoniatyön aineellinen ja taloudellinen apu 

on lyhytaikaista, yhteiskunnan lakisääteistä palvelua täydentävää. Diakonia-asiakkaita ohjataan 

heidän niin halutessaan lakisääteisten palvelujen pariin.  

Diakoniatyön perustana on sosiaalipedagoginen työote: Huomio kiinnittyy yksilön omiin, 

voimavaroihin. Tätä kautta avautuu mahdollisuus asiakkaan aktivoimiseen ja elämänhallinnan 

parantamiseen. 

Diakoniatyötä tehdään koko seurakunnan alueella yhteistyössä seurakunnan kaikkien 

työntekijöitten kanssa. 

 

3.4.3 Toimintamuodot 

Vapaaehtois- ja diakoniatyötä tehdään tunnetuksi kirkollisessa mediassa, sekä 

toimintapiirivierailuissa. Vapaaehtoisia koulutetaan, heidän toimintaansa tuetaan yhteisillä 

tapaamisilla. Talkoita järjestämme tarpeen mukaan. Kirkkokahveja järjestetään muutaman 

kerran vuodessa. 

Kesätyöntekijäksi palkataan soveltuvan alan ammattitutkintoa suorittava nuori aikuinen.  

Seurakunnan diakoniatyöstä vastaavat jalkautuvat seurakunnan alueelle toimintapiirien ja 

kirkollisten toimitusten yhteydessä sekä erikseen diakonia-asioissa. Laitoshartauksia toteutetaan 

mahdollisimman tasapuolisesti laitosten esittämien kutsujen mukaan yhteistyössä 

vastuualueiden hengellisten työntekijöiden kanssa. Retkien suunnittelussa huomioidaan koko 

seurakunnan alue. 

Diakoniaruokailuja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Joulukuun ruokailu 

toteutetaan ekumeenisesti. PKO:n ruoka-apukasseja jaetaan kahdesti kuukaudessa. Porokylän 

leipomon leipää jaetaan kahdesti kuukaudessa. Annamme eri vastuualueiden työntekijöille EU-

ruoka-apukasseja, joita he jakavat omilla toiminta-alueillaan. Opastamme työntekijöitä 

jakoperusteissa. 

Diakoniatyölle on seurakuntakeskuksessa oma toimitilansa, Betlehem. Betlehemissä 

organisoidaan ruoka-apua, säilytetään Porokylän leipää, pakastetaan ylijäämäruokaa ja pakataan 

EU-ruoka-apukasseja. Betlehem-tilaa voidaan hyödyntää erilaisiin kokoontumisiin ja 

pastoraalisen työhön.  
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Päihdetyötä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä alueen ammattilaisten 

kanssa. 

Sururyhmä kokoontuu säännöllisesti syys- ja kevätkaudella tarpeen mukaan.  

Kehitysvammaisten kerho kokoontuu 5–7 kertaa toimintavuoden aikana. 

Kehitysvammaisten kerho toteutetaan ja suunnitellaan yhdessä Taipaleen ortodoksisen 

seurakunnan kanssa. 

Yhteistyötä kehitysvammaisten parissa ollaan valmiita jatkamaan ja kehittämään 

luterilaisen seurakunnan kanssa. Luterilainen seurakunta on tarjonnut seurakunnallemme 

mahdollisuuden toimittaa kehitysvammaisille hartauksia, jotka striimataan useisiin Siun Soten 

palvelukeskuksiin. Striimatut hartaudet tavoittavat kymmeniä osallistujia. 

Päiväpiiri kokoontuu keskiviikkoisin syksystä kevääseen.  

Diakoniatyön piirissä olevia muistetaan merkkipäivinä. 

 

3.4.4 Diakonian talousarvioesitys 

Diakoniatyön ja lähetystoiminnan (230, 250) rahoitusosuus on vuosina 2022–2024 

verotuloista 5,4 % ja toimintamenoista 1,3 %. Talousarvioon on vuosille 2022–2024 varattu 94 

330 €/vuosi. Diakoniatyön kustannuspaikalle on varattu diakoniatyöntekijä ja 30 % papin 

työresurssia.  

 

 2022 2023 2024 

Menot - 94 330 € - 94 330 € - 94 330 € 

osuus verotuloista 5,4 % 5,4 % 5,4 % 

osuus toimintamenoista 4 % 4 % 4 % 

 

3.5 Aikuiskasvatus 

Aikuiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä seurakunnan eri toimintapiirien kanssa. 

Toimintapiireistä suosituimpia ovat ikonipiirit, joita on seurakunnan alueella useita. 

Ortodoksisuudesta kiinnostuneille tarjotaan opetusta Ortodoksisuus tutuksi -piirien sekä 

katekumeenikurssin kautta. Joensuussa toimii miestenpiiri Miikkulan musikat ja naisten 

Kseniapiiri, jonka toiminta on viime vuosina keskittynyt talkoisiin Lintulan luostarissa. Lisäksi 

kantakaupungissa toimii kirjallisuuspiiri. Yhteistyötä tehdään seurakunnan alueella toimivien 

tiistaiseurojen kanssa. Tiistaiseuroja toimii Hammaslahdessa, Hoilola-Saaroisissa, 

Kiihtelysvaarassa, Kiteellä ja Lieksassa sekä Ilomantsin kappeliseurakunnassa. 
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3.6 Maahanmuuttajatyö 

3.6.1 Yleistä 

Joensuun ortodoksisen seurakunnan maahanmuuttajatyö jatkuu perinteisin tavoin vuonna 

2022. 

Maahanmuuttajatyötä tekevät rovasti Stefan Holm ja kanttori Olga Grinevich. Tarvittaessa 

toimintaan osallistuu myös muu seurakunnan henkilöstö. 

Maahanmuuttajatyö on pääasiassa kirkkoslaavin- ja venäjänkielistä, mutta tarvittaessa 

voidaan käyttää muita kieliä. 

Seurakunnassa on noin 430 venäjänkielistä jäsentä sekä joitakin muihin kieliryhmiin 

kuuluvia mm. kreikkaa ja karjalaa äidinkielenään puhuvia. 

 

3.6.2 Jumalanpalvelustoiminta 

Jumalanpalveluselämä on suunniteltu jatkumaan entisellään. Kuukausittain on yksi 

kirkkoslaavinkielinen liturgia lauantaina ja yksi ns. monikielinen vigilia lauantai-iltana ja yksi 

monikielinen liturgia sunnuntaina. Kesäaikana on poikkeuksia. Kirkkovuoden aikana 

toimitetaan myös muita yleisiä palveluksia kirkkoslaaviksi: suuressa paastossa katumuskanoni ja 

EPL, yleinen sairaanvoitelu, akatistos juliaanisen kalenterin Nikolaoksen päivän tienoilla. 

Uutena asiana on suunnitelmissa kerran kuussa yleinen panihida kirkkoslaaviksi pyhän 

Nikolaoksen kirkossa. 

Toimitetaan seurakuntalaisten pyytämät toimitukset: hautajaiset, häät, kasteet, 

rukouspalvelukset, ripitykset, katumuksen sakramentit, kodinpyhitykset, panihidat jne. 

 

3.6.3 Muu maahanmuuttajatyö  

Koronaepidemian takia suunnitteilla ollutta pyhiinvaellusmatkaa Konevitsan luostariin ei 

ole voitu toteuttaa. Mikäli epidemiatilanne helpottuu, po. matka pyritään toteuttamaan kesällä 

2022. 

Jumalanpalvelusten yhteydessä pidetään opetuspuhe. Erilliset, venäjänkieliset luennot on 

tarkoitus aloittaa lokakuussa 2021 uudelleen. 

 

3.6.5 Maahanmuuttajatyön talousarvioesitys  

Maahanmuuttajatyön toiminnan (261) rahoitusosuus on vuosina 2022–2024 verotuloista 

2,1 % ja koko seurakunnan toimintamenoista 1,7 %. Talousarvioon on varattu vuosille 2022–

2024 n. 37 000 €/vuosi. Maahanmuuttajatyön kustannuspaikalle on laskettu 30 % papin ja 30 % 

kanttorin työresurssia.  
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  2022 2023 2024 

Menot - 37 270 € - 36 950 € - 36 950 € 

osuus verotuloista 2,1 % 2,1 % 2,1 % 

osuus toimintamenoista 1,7 % 1,7 % 1,7 % 

 

3.7 Ekumenia 

Ekumeeninen työ keskittyy ekumeenisen rukousviikon yhteyteen, toukosiunauksiin sekä 

moniin hartaushetkiin erityisesti joulun ja pääsiäisen aikoihin. Myös puolustusvoimien kanssa 

tehtävä yhteistyö on ekumeenista. Seurakunnalla on ollut evankelisluterilaisena 

ystävyysseurakuntana Kannelmäen seurakunta, mutta yhteys on ollut katkenneena lähes 

kymmenen vuotta. Toimintavuonna tiedustellaan, onko Kannelmäen seurakunnalla 

halukkuutta elvyttää ystävyystoiminta. Ilomantsin kappeliseurakunnan ystäväseurakuntana 

toimii Turun Martin seurakunta. Vuonna 2022 luterilainen kirkko järjestää Joensuussa 

Herättäjäjuhlat, joiden ohjelmaan suunnitellaan myös ekumeenista ortodoksista sisältöä. 

 

3.8 Viestintä 

3.8.1 Internet 

Seurakunnalla on omat nettisivut, joilla on linkki kappeliseurakunnan sivuille. Ajan 

myötä ulkoasu yhtenäistetään kappeliseurakunnan kanssa hyvät sisällöt ja toiminnot säilyttäen. 

 

3.8.2 Paikallislehdet 

Seurakunta ilmoittaa toiminnastaan paikallislehdissä, joista tärkeimmät ovat Karjalainen, 

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

 

3.8.3 Seurakuntalehti 

Seurakuntalehtenä toimii Aamun Koiton seurakuntaliite. Lehti on tilattu jokaisen 

seurakunnan jäsenen talouteen. Lehti ilmestyy valtakunnallisena lehtenä vuodesta 2021 lähtien. 

Aamun Koitto ilmestyy myös nettijulkaisuna, jota seurakunnassa pitää oppia hyödyntämään. 

Aamun Koiton yhteyshenkilönä seurakunnassa on kanttori Aleksi Suikkanen.  

 

3.8.4 Viestinnän talousarvioesitys 

Viestinnän (270) rahoitusosuus on vuosina 2022–2024 verotuloista n. 3 % ja koko 

seurakunnan toimintamenoista 2,3 %. Talousarvioon on varattu vuosille 2022–2024 n. 51 000 € 

€/vuosi. Viestinnän kustannuspaikalle on varattu 10 % kanttorin työresurssia. Käytännössä 

moni muukin työntekijä käyttää työaikaansa viestintään ja tiedottamiseen. 
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 2022 2023 2024 

Menot - 51 760 € - 51 580€ - 51 580€ 

osuus verotuloista 3 % 2,9 % 2,9 % 

osuus toimintamenoista 2,4 % 2,4 % 2,4 % 

 

 

3.8.5. Viestinnän kehittämistoimet 

Seurakunnan henkilöstö on ottanut käyttöön vuosikellon, johon on luotu osio viestintää ja 

tiedottamista varten. Seurakunnan viestintää ja tiedotusta tehostetaan etukäteissuunnittelulla. 

 

3.9 Ilomantsin ortodoksinen kappeliseurakunta 

Kappeliseurakunta jatkaa Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan toimintaa ja paikallista 

kulttuuria. Liitoksen myötä seurakunnassa on löydetty uusi tapa jakaa töitä ja tehdä yhteistyötä 

mm. kappeliseurakunnan henkilöstön osallistuessa seurakunnan hallintoon, viestintään sekä 

diakonia- ja nuorisotyöhön. 

 

3.9.1 Kappeliseurakunnan työ arjessa  

3.9.1.1 Yleinen seurakuntatyö 

Jumalanpalveluselämä on seurakuntaelämän ydin. Elian kirkossa pidetään säännölliset 

palvelukset lauantaisin, sunnuntaisin ja suurina juhlina. Elian kirkon jumalanpalvelukset 

striimataan kappeliseurakunnan YouTube-kanavalla. Tsasounien praasniekat ovat 

kappeliseurakunnan ja kylien tärkeimpiä tapahtumia. Tsasounissa pidetään palveluksia kesäisin 

sekä jouluna ja pääsiäisenä. Keskiviikkoiltaisin toimitetaan ehtoopalvelus tai muita palveluksia 

Elian kirkossa.  

Vanhainkodilla, palvelukodeilla ja terveyskeskuksessa pidetään jumalanpalveluksia 

vahvistetun ohjelman mukaan. Papisto toimittaa palveluksia seurakuntalaisten avustamana.  

Pappi on sielunhoitaja, joka tekee kotikäyntejä ja osallistuu perhejuhliin.  

Kappeliseurakunta järjestää jumalanpalveluksia eri kielillä maahanmuuttajien tarpeet 

huomioiden.  

Paluumuuttajille tiedotetaan kirjeellä kappeliseurakunnan toiminnasta ja eri 

toimintamahdollisuuksista.   

Avustava pappi Janne Piiroinen, kirkkokuorolaiset, ponomarit, kirkkolaulupiiriläiset, 

Ilomantsin toimintakeskuksen väki ja kirkon kaunistajat auttavat kirkossa ja tsasounissa 

toimitettavissa jumalanpalveluksissa.  
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3.9.1.2 Praasniekat  

Praasniekat ovat kappeliseurakunnan keskeisimpiä kirkkojuhlia. Iljan praasniekka (20.7.) 

on kappeliseurakunnan pääkirkon juhla, joka tunnetaan valtakunnallisesti. Vuonna 2022 

vietetään Elian kirkon 130-vuotisjuhlaa. Se on koko seurakunnan juhla ja sitä vietetään koko 

juhlavuoden ajan. Juhlavuoden aikana järjestetään lukuisia sen aihepiiriin liittyviä tapahtumia. 

Lisäksi kappeliseurakunnassa vaalitaan tarkoin myös kyläkappelien eli tsasounien praasniekkoja. 

Tavoitteena on aktivoida Ilomantsin kappeliseurakunnan jäseniä osallistumaan kaikkiin 

kappeliseurakunnan praasniekkoihin, sillä niissä on vahva yhteisöllisyyttä korostava ja 

kappeliseurakuntalaisia yhteen kokoava henki. Ilomantsin praasniekkoihin toivomme 

osallistujia myös kappeliseurakunnan ulkopuolelta. Praasniekkoihin kuuluu aina yhteinen 

ateria. Praasniekkojen ateriakulut katetaan vapaaehtoisella maksulla. 

 

3.9.1.3 Aikuistyö 

Kappeliseurakunnan toiminnan tavoitteena on saada sen jäsenet sitoutumaan hengelliseen 

kasvuun. Ortodoksisuutta tuodaan esille myös opetuspuheiden, aikuispiirien ja 

seurakuntailtojen avulla. Myös lehtikirjoitukset ja saarnat toimivat julistuksen ja opetuksen 

välikappaleina. Vuosittain järjestetään seurakuntailta, jossa kappeliseurakuntalaiset pohtivat 

seurakunnan toimintamuotoja. Valamon opiston kursseille kannustetaan osallistumaan, sillä se 

tukee samaa päämäärää. 

Kappeliseurakunta järjestää heinäkuussa 2022 matkan Miiksen ystävyysseurakuntaan 

Viroon (Miikse Ristija Johannese kogudus) ja Kreikkaan keväällä 2023. 

Kirkkomusiikilla on avaintehtävä liturgisen elämän ylläpitämisessä.  

Nuoriso- ja aikuistyötoimikunnat järjestävät helmikuussa kaikenikäisille suunnatun 

hiihtoristisaaton Sonkajan tsasounalta Ilomantsin Elian kirkkoon.  

Vuonna 2022 päivitetään kappeliseurakunnan kolmikielinen esite ja uusitaan 

seurakuntakeskuksen edessä oleva opastaulu.  

  

3.9.1.4 Aikuistoimintapiirit  

Miesten- ja naistenpiirit jatkavat toimintaansa.  

Tiistaiseura kokoontuu Ilomantsin kirkonkylällä, Mutalahdessa ja Hattuvaarassa. 

Kokoontumisia järjestetään tarpeen mukaan. Yhteinen tiistaiseurapäivä järjestetään Pokrovan 

eli Jumalanäidin suojeluksen juhlan (1.10.) yhteydessä Mutalahdessa.  

Ilomantsin kansalaisopisto järjestää ikonimaalauspiirejä. Seurakunnassa toimii myös Anu 

Koivuniemen ohjaama seniorien ikonimaalauspiiri. 

Kevättalvella järjestetään hiihtoristisaatto.  

Kirkkotaide ja sen esille tuominen on erottamaton osa kappeliseurakunnan toimintaa. 

Kappeliseurakunta tekee tunnetuksi kirkon taidetta eri tavoin. Kirkkomusiikki, tekstiilitaide ja 

ikonimaalaus ovat kappeliseurakunnan elävää liturgista perinnettä. Tiistaiseuran ja piirien 
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vapaaehtoistyö tekee tärkeää työtä eri tapahtumien järjestämisessä. Vapaaehtoiset ovat myös 

avainasemassa monissa pienemmissä hankkeissa, jotka vaativat kiinteistöjen kunnostamista. 

Järjestetään yhdessä ev.lut. seurakunnan ja kansalaisopiston kanssa iltapäiväseminaari.  

 

3.9.1.5 Ekumenia 

Evankeliumi kehottaa kaikkia kristittyjä toimimaan yhdessä eli ekumeenisesti. 

Ilomantsissa ekumeeninen yhteistyö on satoja vuosia vanhaa.  

Diakoniatoiminnassa seurakunnat tekevät käytännön yhteistyötä. Yhdessä järjestettyjen 

työttömien ruokailujen ja ruokatavaroiden jakamisen lisäksi järjestetään ystävyys- ja 

vapaaehtoispalvelukurssi. Kurssi järjestetään yhdessä Ilomantsin kansalaisopiston ja SPR:n 

kanssa.  Ekumeeniset kirkkokahvit järjestetään mahdollisuuksien mukaan molemmissa 

kirkoissa. Tämä toimintamuoto antaa seurakuntalaisille mahdollisuuden keskustella yhteisistä 

asioista.  

 

3.9.1.6 Kirkkomusiikki  

Ilomantsin kappeliseurakunnan jumalanpalveluksien kirkkolaulusta huolehtii Ilomantsin 

Pyhän Elian kirkon kuoro ja toiminnassa painottuvat erityisesti praasniekat ja kirkkovuoden 

suuret juhlat. Kuoron toiminta huipentuu suurien juhlien, kuten joulun ja pääsiäisen aikaan. 

Kuoro vierailee silloin myös hoitokodeissa. Erityispiirteenä kuoron toiminnassa on palveluksien 

laulaminen vuosittain Viron ystävyysseurakunnassamme Miiksessä praasniekan tai vanhan 

ajanlaskun pääsiäisen aikaan. Tällöin kuoro laulaa viroksi ja suomeksi.  

Ilomantsin Pyhän Elian kirkon kuoro jatkaa monivuotista yhteistyötään Taipaleen 

ortodoksisen kirkkokuoron kanssa. Yhteistyöhön kuuluvat laululauantait 

äänenmuodostuskoulutuksen (musiikkipedagogi Sanna Heikkinen) ja yhteisen ohjelmiston 

harjoittelun merkeissä. 

Ilomantsin Pyhän Elian kirkon kuoro tekee vuosittain yhteistyötä myös paikkakunnan 

kuorojen kanssa yhteisen joulun tai pääsiäisen ajan hyväntekeväisyyskonserttien merkeissä. 

Kappeliseurakunnan kuorotoiminta on avoin uudenlaisen yhteistyön suunnittelulle yhdessä 

uuden Joensuun seurakunnan muitten toimijoiden kanssa. 

Ilomantsissa toimii talvisaikaan vuoroviikoin kirkkolaulupiiri. Se ei harjoittele 

esiintymistarkoituksessa vaan on kuoroa vapaamuotoisempi. Piirissä lauletaan yksiäänisesti ja 

harjoitellaan kirkkolaulun perusasioita, sekä tehdään pieniä laulumatkoja. 

Kirkkolaulupiiriläisten kanssa jatketaan maallikkopalvelusten toimittamista kappeliseurakunnan 

eri pyhäköissä kesäaikaan. 

Vuoden 2022 aikana kirkkomusiikkitoiminnassa huomioidaan Elian kirkon 130-

vuotisjuhla. 

Kappeliseurakunnan kanttori on mukana suunnittelijana ja toteuttajana myös 

seurakunnan diakoniatyössä (laitosvierailut, diakoniatapahtumat ym.), lapsi- ja nuorisotyössä 
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(päivänavaukset, kouluvierailut, kerho- ja leiritoiminnan suunnittelu ja toteutus) ja aikuistyössä 

(tiistaiseurat, matkat, tapahtumat, ekumeeninen työ ja ystävyysseurakuntatyö: Miikse Virossa, 

Turun Martinseurakunta). Kappeliseurakunnan kanttori auttaa pappia seurakunnan 

hallinnollisessa työssä (kanslia, tiedotus, postitus).  

  

3.9.1.7 Nuorisotyö ja uskonnonopetus 

Kappeliseurakunnan haasteena on lasten ja nuorten väheneminen sekä perheiden 

aktivoiminen mukaan toimintaan. 

Yhteistyössä uuden seurakunnan eri toiminta-alueiden ja kappeliseurakunnan pappien, 

kanttoreiden ja vapaaehtoisten kanssa kehitetään ja järjestetään eri alueiden lapsi- ja 

nuorisotoimintaa. 

Lapsi- ja nuorisotyön vastuualueet on jaettu papin ja kanttorin kesken. Lapsityöstä 

huolehtii kappeliseurakunnan kanttori ja nuorisotyöstä pappi. Viikoittain kokoontuviin 

kerhoihin kuuluu Anu Koivuniemen pitämä ikonimaalauspiiri. Maire Kärkkäinen ja Eija 

Jeskanen pitävät joka toinen sunnuntai lasten Sinapinsiemen-kerhoa. Perhekerhon toimintaa 

aktivoidaan uudestaan. Seurakunnan pappi ja kanttori vierailevat päiväkodissa, kouluissa ja 

pitävät aamunavauksia ala- ja yläkouluissa sekä lukiossa. Pappi vierailee nuorisotalossa ja 

järjestää nuorten kanssa pitsailtoja. 

Kappeliseurakunnan työntekijät osallistuvat Sikrenvaarassa tapahtuvaan leiritoimintaan. 

Tavoite on saada jatkuvuutta lapsi- ja nuorisotyöhön. Lisää ohjaajia lapsi- ja nuorisotyöhön 

etsitään, rekrytoidaan sekä koulutetaan mahdollisuuksien mukaan. Kappeliseurakunnan nuoret 

osallistuvat Sikrenvaarassa pidettävään kristinoppikouluun. Kesäloman aikana järjestetään 

Sonkajassa MLL:n kanssa perhepäivä. Nuorisotyötä tehdään yhdessä Pohjois-Karjalan 

ortodoksisten seurakuntien ja ONL:n kanssa.  

Vaikka uskonnonopetuksen järjestää kunta, kappeliseurakunta tukee alueensa 

luokanopettaja-uskonnonopettajia työssään. Tämä on erityisen tärkeää opetuksen laadun ja 

opettajien ”pysyvyyden” sekä opetuksen pätevyyden kannalta. 

 

3.9.1.8 Diakonia 

Diakoniatyö toimii heikkojen ja apua tarvitsevien ihmisten hyväksi. Diakoniatyön tavoite 

on juurruttaa lähimmäisen palveleminen jumalanpalveluselämän luonnolliseksi jatkeeksi. 

Yhteistyössä seurakunnan diakoniatyöntekijän, diakoniatyön vastaavan papin, 

kappeliseurakunnan pappien, kanttoreiden ja vapaaehtoisten kanssa kehitetään ja järjestetään 

eri alueiden diakoniatyötä.   

Diakoniatyön tärkeä toimintamuoto on ystäväpalvelu, jota on toteutettu vuosien ajan 

yhteistyössä Ilomantsin kunnan, ev.lut. seurakunnan, Ilomantsin kansalaisopiston ja SPR:n 

kanssa. Yhteistyö jatkuu edelleen.  
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Kappeliseurakunta järjestää kaksi kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä työttömien 

ruokailun yhdessä tiistaiseuran ja Ilomantsin Marttojen kanssa. Työttömien ruokailujen 

järjestelyihin osallistuvat kappeliseurakunnan pappi Ioannis Lampropoulos, kappeliseurakuntaa 

avustava pappi Janne Piiroinen ja muut vapaaehtoiset.  

Kappeliseurakunta tekee yhteistyötä Ilomantsin S-Marketin ja K-Market Ilomantsin 

kanssa ruoan jaossa. K-Market lahjoittaa vuosittain kappeliseurakunnalle merkittävän määrän 

vähävaraisille jaettavia ruokakasseja. 

Myös Ilomantsin Yrittäjät ry ja yksittäiset yrittäjät tukevat huomattavalla panoksellaan 

paikallista diakoniatyötä. 

Vanhustyöhön sekä yksinäisten ja syrjäytyneiden auttamiseen kehitetään erilaisia 

yhteistoimintamuotoja Ilomantsin kunnan ja ev.lut. seurakunnan kanssa. 

 

3.9.2 Kappeliseurakunnan henkilöstösuunnitelma  

Ilomantsin kappeliseurakunnalla on kaksi vakituista työntekijää: pappi ja kanttori. Papin 

työajasta 40 % kuuluu koko seurakunnan hallinnon hoitamiseen. 

Vapaaehtoisten panos kappeliseurakunnan toiminnassa on erittäin merkittävä. Haasteena 

on vapaaehtoisten johtaminen, kannustaminen ja motivoiminen. 

 

3.9.3 Ilomantsin kappeliseurakunnan talousarvioesitys 2022–2024 

Kappeliseurakunnan toimintamenot (211, 212, 421, 422, 423, 513) ovat n. 13 % - 14 % 

koko seurakunnan toimintamenoista. Vuosina 2022–2024 talousarvioon on varattu Ilomantsin 

alueen seurakuntatyölle 123 090 €/vuosi. Kappeliseurakunnan työresurssit ovat: 60 % pappi ja 

100 % kanttori. 

 

 2022 2023 2024 

Toimintamenot - 123 090 € - 118 790€ - 118 750€ 

Toiminnan, kiinteistöjen hoidon, 

hautausmaiden ja hallinnon menot - 297 089 €  - 294 852 €   294 800 €  

Toimintamenojen osuus kaikista 

toimintamenoista 

  

14 % 14 % 14 % 

Kappelisrk:n osuus verotuloista 226 095 € 226 095 € 226 095 € 

 

3.10 Lieksan alueen toimintasuunnitelma 

Joensuun ortodoksisen seurakunnan Lieksan alueen toiminta jatkuu ennallaan vuonna 

2022. Pappina toimii rovasti Stefan Holm ja kanttorina Paula Löfgren. 
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3.10.1 Jumalanpalveluselämä 

Lieksan alueella toimitetaan sunnuntaijumalanpalvelukset joka kuukauden toisena ja 

neljäntenä sunnuntaina, vigilia vain yhtenä lauantaina. Tiistaisin toimitetaan liturgia, jonka 

jälkeen kanslia on auki asiointia ja papiston tapaamista varten; kesäaikana joka toinen tiistai. 

Kirkkovuoden suurista juhlista tärkeimpinä (pääsiäinen, helluntai, joulu, loppiainen) 

toimitetaan jumalanpalvelukset Lieksassa. Huomioidaan myös suuren paaston 

jumalanpalvelukset ja pyhäkköjen vuosijuhlat. 

Suurin osa jumalanpalveluksista toimitetaan profeetta Elian kirkossa. Viekissä palveluksia 

on noin 10 kertaa vuodessa. Pyhäkköjen praasniekkojen palvelukset toimitetaan kyseisessä 

pyhäkössä. Kesäaikana mahdollisesti lisätään palveluksia Kirkkopuiston tsasounassa. 

Toimitetaan pyyntöjen mukaan kaikki yksityiset toimitukset (hautaukset, vihkimiset, 

kasteet, rukouspalvelukset jne.). Jumalanpalvelusten yhteydessä opetetaan (saarnat) ja tilanteen 

mukaan myös muissa yhteyksissä (tiistaiseura, kouluvierailut jne.). 

 

3.10.2 Muu seurakuntatyö ja ekumeeninen toiminta 

Käydään vierailuilla kouluissa ja hoitolaitoksissa: aamunavaukset, oppitunnit, 

virpovitsojen siunaus, rukouspalvelukset, ripitykset. Kouluvuoden alussa ja lopussa toimitetaan 

rukouspalvelus, jos se kuuluu koulujen ohjelmaan. Koululaisliturgia toimitetaan kirkkaalla 

viikolla. Tämä työ on ollut suurelta osin keskeytyksissä koronapandemian aikana. 

Tiistaiseura jatkaa toimintaansa perinteensä mukaisesti. Papisto osallistuu tiistaiseuran 

toimintaan yhdessä sovitun mukaisesti. 

Osallistumme ekumeeniseen toimintaan: ekumeenisen rukousviikon tapahtuma, 

seppeleenlaskut. 

 

3.10.2 Nuorisotyö ja kirkkomusiikki 

Kanttori järjestää kuoroharjoituksia. Lapsille ja nuorille järjestetään yhdessä seurakunnan 

nuorisotoimen kanssa tapahtuma, kunhan koronapandemia on laantunut ja tapahtuman 

järjestäminen on turvallista. Rohkaistaan nuoria osallistumaan seurakunnan toimintaan, 

erityisesti tapahtumiin ja leireihin. 

 

3.10.3 Lieksan alueen talousarvioesitys  

Lieksan alueen toimintamenot (213, 415, 424, 433, 513) ovat n. 9 % - 10 % koko 

seurakunnan toimintamenoista. Talousarvioon on varattu Lieksan alueen seurakuntatyölle n. 68 

030 €/vuosi. Lieksan alueen työresurssivaraus: 40 % pappi ja 70 % kanttori.  

   

  2022 2023 2024 

Toimintamenot - 68 030 € - 68 140 € - 68 150 € 
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Toiminnan, kiinteistöjen hoidon, 

hautausmaiden ja hallinnon menot - 209 519 €  

 

- 186 953 € - 186 959 €  

Toimintamenojen osuus kaikista 

toimintamenoista 10 % 9 % 9 % 

Lieksan osuus verotuloista 131 595 € 131 595 € 131 595 € 

 

3.11 Keski-Karjalan alueen toimintasuunnitelma 2022 

Keski-Karjalan alueeseen kuuluu kolme kuntaa Kitee, Tohmajärvi ja Rääkkylä sekä 

entinen Pyhäselän kunta (kuuluu nykyään Joensuun kaupunkiin). 

 

3.11.1 Jumalanpalveluselämä ja toiminta 

Kiteen Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarioksen kirkossa toimitetaan liturgia n. 

kerran kuukaudessa sekä joinakin juhlina ja praasniekkoina. Lisäksi n. kerran kuussa 

toimitetaan ehtoopalvelus. Kirkossa ja seurakuntasalissa on paljon säännöllistä toimintaa; 

kuoroharjoituksia, konsertteja, tapahtumia, näyttelyitä, vierailuita ja kirkon esittelytilaisuuksia, 

tiistaiseuran kokoontumisia sekä ikonimaalausta jne. Honkavaaran Pyhän Johannes Kastajan 

tsasounassa toimitetaan liturgia n. kerran kuussa sekä praasniekkoina. Rääkkylässä toimitetaan 

liturgia n. kaksi kertaa vuodessa luterilaisessa seurakuntasalissa. Tarpeen mukaan Keski-Karjalan 

alueella toimitetaan myös muita palveluksia ja toimituksia. Paikallisissa terveyskeskuksissa, 

hoitokodeissa ja kodeissa vieraillaan tarpeen tullen seurakuntalaisia tapaamassa. Kouluvierailuja 

tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä nuorisotiimin kanssa. Koululaiset osallistuvat 

kirkkaan viikon liturgiaan. Ekumeenista yhteistyötä tehdään alueen muiden seurakuntien 

kanssa. Aluepappi ja aluekanttori kirjoittavat säännöllisesti kirkollisesti ajankohtaisia kolumneja 

paikallislehden ekumeeniselle palstalle.  

 

3.11.2 Kirkkomusiikki 

Pyhän Nektarioksen kirkon kuoro kokoontuu syys- ja kevätkaudella viikoittain harjoituksiin 

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarioksen kirkossa. Kuoro osallistuu aktiivisesti 

jumalanpalveluksiin Kiteellä ja toteuttaa erityisesti kirkkomusiikin ohjesäännön visiota 

kauniista ja elävästä jumalanpalveluselämästä. Kuoro konsertoi useamman kerran vuodessa 

Kiteellä tai seurakunnan muilla alueilla. Kuoro osallistuu tarvittaessa myös palvelusten 

radiointeihin. Kuorolla on lähitulevaisuuden tavoitteena levyttää uutta ortodoksista 

kirkkomusiikkia. Honkavaaran Pyhän Johannes Kastajan tsasounassa palvelukset lauletaan usein 

kansanlauluna koko kirkkokansan voimin. 

Nektarios-kuoron levyprojekti. Voidaan toteuttaa esim. myymällä valmiita levyjä 

edullisesti seurakunnan käyttöön. 
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Joulun alla Kiteellä voitaisiin toteuttaa diakoniatapahtumana perinteinen puurojuhla ja 

kahvi yhdistettynä kuoron esiintymiseen ja yhteislauluun. Seurakunnalta pyydetään avustus 

ruoka-aineiden ja keittäjän hankkimiseen. 

 

 3.11.3 Keski-Karjalan alueen talousarvioesitys 2022–2024 

Keski-Karjalan alueen toimintamenot (214, 406, 413) ovat n. 7 % koko seurakunnan 

toimintamenoista. Talousarvioon on varattu Kiteen alueen seurakuntatyölle n. 42 270 €/vuosi. 

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

 

  2022 2023 2024 

Toimintamenot - 42 270 € - 42 270 € - 42 270 € 

Toiminnan, kiinteistöjen 

hoidon ja hallinnon menot - 158 754 €  - 155 331€   - 155 322€  

Toimintamenojen osuus 

kaikista toimintamenoista 

  

7 % 7 % 7 % 

Kiteen osuus verotuloista 191 707 € 191 707 € 191 707 € 

 

 

3.12 Vaara-Karjalan alueen toimintasuunnitelma 2022 

3.12.1 Alue 

Vaara-Karjalan alue käsittää Joensuun seutukunnan itäiset alueet. Pyhäkköjä tällä alueella 

on Heinävaarassa, Valkeavaarassa, Koverossa, Hoilolassa, Saarivaarassa ja Sonkajanrannassa sekä 

vuokratilassa kappeli Tuupovaarassa. 

 

3.12.2 Jumalanpalveluselämä ja toiminta 

Pappi ja kanttori toimittavat palveluksia pääsääntöisesti Hoilolan ja Sonkajanrannan 

pyhäköissä sekä Tuupovaaran kappelissa. Jumalanpalveluselämä keskittyy erityisesti liturgian 

yhteyteen, mutta muitakin palveluksia voidaan toimittaa esimerkiksi juhlapäivinä. Vuonna 

2021 on koeluontoisesti toimitettu myös vigilioita ja lisätty suurten juhlien jumalanpalveluksia. 

Kokeilua jatketaan vuonna 2022. 

Vaara-Karjalan alueella vieraillaan palvelukeskuksissa, joissa toimitetaan kaikille avoimia 

hartauksia, joissa ortodokseilla on mahdollisuus osallistua ehtoolliseen. 

Hoilolassa järjestetään hiihtoristisaatto alkuvuodesta, mikäli sää mahdollistaa hiihtämisen. 

Saarivaaran praasniekan ohjelmaan kuuluu ristisaatto, ehtoopalvelus, kirkkovenesoutu ja 

panihida. Selvitetään, onnistuuko ristisaaton järjestäminen Venäjän puolelle Korpiselkään. 
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Pappi ja kanttori käyvät tapaamassa seurakuntalaisia, jotka ovat estyneitä osallistumaan 

yhteisiin jumalanpalveluksiin. Jumalanpalvelusten lisäksi voidaan järjestää esimerkiksi 

konsertteja, seminaareja ja elokuvailtoja. Vieraillaan koululaitoksissa ja päiväkodeissa 

(Heinävaara, Kiihtelysvaara ja Tuupovaara). 

Vieraillaan kappeliseurakunnan praasniekoissa. 

Pidetään yhteyttä ja tehdään yhteistyötä Vaara-Karjalan evankelisluterilaisen 

seurakunnan kanssa. 

 
 

3.12.3 Pyhäköt 

Tuupovaara. Kristuksen käsittätehdyn ikonin kappeli; praasniekka suuren paaston 

ensimmäisenä sunnuntaina (ortodoksisuuden sunnuntai 21.2.). Kappelissa toimitetaan 

jumalanpalveluksia keskimäärin kerran kuukaudessa. Kappelissa voidaan järjestää muitakin 

kokoontumisia. Isännöitsijät: Pekka Haimakainen ja Pirjo Sivonen. 

Kovero. Herman Alaskalaisen tsasouna; praasniekka 9.8. Koveron tsasounassa toimitetaan 

vähintään praasniekkajuhlan vigilia ja liturgia. Jouluaattona toimitetaan rukouspalvelus. 

Isännöitsijä: Merja Kuukkanen. 

Hoilola. Pyhän Nikolaos Ihmeidentekijän kirkko; praasniekka 9.5. Kirkossa toimitetaan 

palveluksia yleensä 1–2 kertaa kuukaudessa. Alkutalvesta järjestetään hiihtoristisaatto 

Hoilolanselän ympäri. Kirkon salissa kokoontuu Hoilola-Saaroisten tiistaiseura. Isännöitsijä: 

Hannu Pankka. 

Sonkajanranta. Pyhän profeetta Hannan kirkko; praasniekka 3.2. Praasniekkaa vietetään 

myös 8.3. pyhän marttyyri ja tunnustaja Johannes Sonkajanrantalaisen muistopäivänä. 

Heinäkuussa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ristisaatto ja juhlitaan seurakuntamme 

oman pyhän kanonisointia. Kirkossa toimitetaan palveluksia yleensä 1–2 kertaa kuukaudessa. 

Sunnuntai-iltaisin toimitetaan maallikkopalveluksia. Isännöitsijä: Urpo Savinainen. 

Heinävaara. Kristuksen käsittätehdyn ikonin tsasouna; praasniekka 16.8. Heinävaarassa 

toimitetaan praasniekkajuhlan vigilia, vedenpyhitys ja liturgia. Isännöitsijä: Vesa Rojo. 

Kiihtelysvaaran Valkeavaara. Pyhän Georgios Voittajan tsasouna; praasniekka 23.4. 

Tsasounassa toimitetaan liturgia elokuun viimeisenä lauantaina, Suomen luonnon päivänä. 

Isännöitsijä: Jarkko Timoskainen. 

Saarivaara. Kristuksen kirkastumisen tsasouna; praasniekka 6.8. Tsasounassa toimitetaan 

vähintään praasniekkajuhlan vigilia, vedenpyhitys ja liturgia. Isännöitsijä: Sirpa Nissinen. 

 

3.12.4 Vaara-Karjalan talousarvioesitys 

Vaara-Karjalan toimintamenot (216, 407, 408, 420) ovat n. 5 % koko seurakunnan 

toimintamenoista. Vaara-Karjalan alueen seurakuntatyöhön 2022–2024 on varattu 

talousarvioon 41 490 €/vuosi. Vaara-Karjalan työresurssivaraus: 40 % pappi ja 30 % kanttori.  
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  2022 2023 2024 

Toimintamenot - 41 490 € - 41 490 € - 41 490 € 

Toiminnan, kiinteistöjen hoidon, 

hautausmaiden ja hallinnon menot - 103 163 €  - 102 922 €  - 102 925 €  

Toimintamenojen osuus kaikista 

toimintamenoista 5 % 5 % 5 % 

Vaara-Karjalan osuus verotuloista 56 862 € 56 862 € 56 862 € 

 

3.13 Päiväkoti Pääsky 

Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen visio toimintavuodelle 2021–2022 on ”Hyvä 

kasvaa yhdessä”. 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sitoudumme kunnioittavaan ja toista ihmistä 

arvostavaan vuorovaikutukseen. Painotettavana osa-alueena on henkilöstön ja huoltajien 

välinen vuorovaikutus.  

 

3.13.1 Toiminnan tavoite ja toteuttaminen 

Päiväkoti Pääskyn tarjoaman varhaiskasvatuksen tavoitteena on: 

 tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään 

 edistää lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja 

hyvinvointia 

 tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellista 

tasa-arvoa  

 edistää lasten keskinäistä vuorovaikutusta. 

Tavoitteisiin pyritään seuraavien oppimisalueiden kautta: 

 kielten rikas maailma 

 ilmaisun monet muodot 

 tutkin ja toimin ympäristössäni 

 kasvan, kehityn ja liikun 

 minä ja meidän yhteisö. 

 

3.13.2 Päiväkodin uskontokasvatus  

Päiväkoti Pääsky toteuttaa ortodoksista uskontokasvatusta seuraavin tavoin: 

 tutustuminen kirkkoon ja osallistuminen jumalanpalvelukseen 

 seurakunnan vierailijat, erityisesti oma pappi ja kanttori 

 omat uskonnolliset tuokiot 

 yhteistyö luterilaisen seurakunnan kanssa, käynti joulukirkossa 
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 perjantaiset ”tuohustuokiot”. 

 Tavoitteena on vahvistaa ortodoksisen lapsen identiteettiä ja toisaalta tutustuttaa 

ortodoksiseen perinteeseen ja käytäntöihin myös ortodoksiseen kirkkoon kuulumattomia 

perheitä. 

 

3.13.3 Päiväkodin toiminnan tuotot ja kulut 

Päiväkodin toiminnan tuotoilla pyritään kattamaan toiminnan kulut. 

 2022 2023 2024 

Päiväkodin toimintatuotot 178 000 € 178 000 € 178 000 € 

Päiväkodin toimintakulut - 182 120 €  - 182 120 € - 182 000 €  

 

3. HENKILÖSTÖRESURSSIT 

Seurakuntatyössä on 15 toimessa olevaa työntekijää: kirkkoherra, neljä pappia, viisi 

kanttoria, seurakuntasihteeri, diakoniatyöntekijä, nuorisotyöntekijä, seurakuntamestari, 

toimitilahoitaja (osa-aikainen). Hautaustoimessa on kaksi kokoaikaista kausityöntekijää sekä 

kesätyöntekijöitä. 

Seurakunta ylläpitää omana toimintayksikkönään Päiväkoti Pääskyä. Päiväkodissa on 4 

työntekijää: Päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja, ruokapalveluvastaava (osa-

aikainen). 

Henkilöstöresurssit henkilötyövuosina 

Ydintoiminnot  htv Tukitoiminnot htv 

Papillinen työ 3,1 Kiinteistöpalvelut 2 

Kirkkomusiikki 4,6 Hallintopalvelut 1 

Diakonia 1,4 Hallinto ja johtaminen 0,7 

Lapsi- ja nuorisotyö 1,6 Taloushallinto 0,5 

Viestintä 0,1 Rekisterit ja tietotekniikka  

Vapaaehtoistyö  Hautaustoimi 1 

Ydintoiminnot yhteensä 10,8 Tukitoiminnot yhteensä 5,2 

 Papin työresurssit Kanttorin työresurssit 

Joensuu 1,7 2 

Lieksa 0,4 0,7 

Kitee 0,3 0,3 

Tuupovaara 0,4 0,3 
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Ilomantsi 0,6 1 

yhteensä 3,4 4,3 

 

5.    TALOUS   

5.1 Suomen taloustilanne  

Seurakunnan talous perustuu verokertymään.  Seurakunnan talouteen vaikuttaa 

merkittävästi valtiontalouden tila.  

Bruttokansantuotteen arvioidaan v. 2021kasvavan 3,3 %. Talouden toipuminen 

koronaepidemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Talouden elpyminen 

jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen 

seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022. BKT:n 

arvioidaan v. 2022 kasvavan 2,9 % ja 1,4 % v. 2023. 

Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, 

vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. 

Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää 

ennusteen epävarmuutta. 

Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. 

Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää lyhyellä aikavälillä täyttämään korkealla 

oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn vastaanoton lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää 

työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023 varsinkin palvelutoimialoilla1. 

  

5.2 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.   

 

5.3 Seurakunnan edellisten tilipäätösten tunnusluvut  

Vuosi jäsenet verotulot Vuosikate Tilikauden tulos 

2020 6761 1 668 819 € 250 250 € 198 498 € 

                                                 
1 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163513 
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2019 6 850  1 674 049 €   198 592 € 142 657 €   

2018 6 970   1 559 273 €  180 995 €  162 760 €  

2017 7 086   1 622 509 €  156 879 €  73 783 €  

2016 7 184   1 457 298 €  140 144 €  66 241 € 

 

Vuosi Avustukset Investoinnit Inv. Rahoitus 

2020 95 920€   

2019 121 050€   

2018 128 000 €    

2017 138 890 €    

2016  139 000 €  -132 486 €   

 

5.4 Verotulot  

Verotulot ovat resurssi, jonka mukaan seurakunnan pitää kattaa perustoimintansa. 

Seurakunnan verotulot ovat laskeneet väestön vähenemisen myötä. Ilomantsin ja Joensuun 

seurakuntien aiempien vuosien yhteen lasketut verotulokertymät ja ennuste vuosille 2022–2024 

on seuraava:  

 

 
Kuva 7 Verokertymän ja jäsenmäärän kehitys 2018 - 2020 ja 2022 - 2024 

 

2018 2019 2020
TA

2022
TA

2023
TA

2024

Verotulojen kehitys 1603 792 1686 700 1668 819 1750 000 1750 000 1750 000

Jäsenmäärä 6 970 6 850 6 761 6605 6527 6449
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Talousarvioesitys valmistellaan niin, että veroprosentti on 2 %. Seurakunnan verokertymä 

lasketaan varovaisuuden periaatetta noudattaen. Vuoden 2022 verokertymäksi on arvioitu 1,75 

milj. euroa.  Vuoden 2021 verokertymä on syyskuun 2021 tietojen mukaan 8,6 % arvioitua 

suurempi, mikä selittyy henkilöverotuksen ansiotulojen noususta. Pitkällä0 aikavälillä verot 

laskevat: kuolleisuuden kasvu, lisääntyvä kirkosta eroaminen ja muuttoliike vaikuttavat 

verokertymään.  

Seurakunnassa on kuntia, joiden alhainen tulotaso vaikuttaa veropohjan kehittymiseen. 

Verottajan mukaan seurakunnan jäsenistä 74 % saa veropäätöksen ja 67 % maksaa 

kirkollisveroa. Vuonna 2020 keskimääräinen kirkollisverokertymä / maksava seurakunnan jäsen 

on n. 365 € ja 247 € / seurakunnan jäsen.    

 
Kuva 8 Verotulot per kirkollisveroa maksava seurakunnan jäsen 

Tällä hetkellä ennustettavan jäsenmäärän ja verotulojen lasku edellyttävät valmistelua ja 

päätöksiä kiinteistömassan hallinnoimisesta ja omistamisesta, sekä toiminnan kohdentamisesta. 

Seurakunta tarvitsee vastakin kirkkokunnan avustusta sekä toimintaan että kiinteistöjen 

korjauksiin. 

 

5.5 Talousarvio 2022–2024 

Vuosien 2022–2024 talousarviot luovat haasteellisen kuvan. Seurakunnan talousarvion 

kustannuspaikat kuvaavat seurakunnan toimintaa. Talousarvion tilikartta on rakennettu 

palvelemaan seurakunnan alueellista ja toiminnallista jakoa. Seurakunnan eri työ- ja toiminta-

alueiden työntekijät vastaavat oman kustannuspaikkansa seurannasta ja suunnittelusta. 

Kustannuspaikkajako tukee paikallistyön johtamista ja talouden raportointia. 

Kustannuspaikkajaon myötä myös taloushallinnon prosessit yksinkertaistuvat.  

Seurakunnan organisaatiomuutoksen taloudelliset vaikutukset näkyvät 3–5 vuodessa. Tällä 

talouden suunnittelukaudella seurakunnan hallinnon kulut ovat kasvussa. Syynä on 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vero € 1692 458 € 1663 653 € 1590 059 € 1603 792 € 1686 700 € 1668 818 €

€/ maksava jäsen 347 € 347 € 338 € 345 € 367 € 365 €
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seurakunnan hallinnon päätös järjestää seurakunnan arkisto asianmukaisen kuntoon ja siirtää 

hautaustoimi sähköiseen tietojärjestelmään.  

Vuodet 2022–2024 ovat näillä näkymin alijäämäiset: – 39 935 €, -168 795 € ja vuosi 2024 – 

134 575 €. Vuodelle 2023 ja 2024 ei ole otettu huomioon kirkon toiminta-avustusta 108 000 €. 

Huoltokorjaukset seurakunnan kiinteistöihin ja investoinnit vaikuttavat taloustulokseen.  

Talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikka. 

 
Kuva 9 Tilinpäätösten ja talousarvioiden kehitys 2019–2020 ja TA 2022–2024 

Keskusrahastomaksuun sisältyy vuoden 2020 kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti 

lehti- ja talouspalvelujen kustannukset.  

Talousarviossa 2022 esitetyt määrärahat jakautuvat seuraavalla tavalla: 

 
Kuva 10 Talousarvio 2021 toimintakulut pääluokittain 

 

2019 2020 2022 2023 2024

tulot 2328 053 € 2274 718 € 2337 825 € 2200 335 € 2184 340 €

menot 2187 274 € 2076 220 € 2377 760 € 2369 130 € 2318 915 €

netto 140 779 € 198 498 € -39 935 € -168 795 € -134 575 €

investoinnit -372 000 € -307 000 € -140 000 €

Tuloslask. -411 935 € -475 795 € -274 575 €
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Talousarviossa 2022 esitetyt tulot jakautuvat seuraavalla tavalla: 

 

 
Kuva 11 Talousarvio 2021 toimintatuotot ja verotulot pääluokittain 

 

5.5.1 Talousarvioesitys 2022 toiminta-alueittain 

 
Kuva 12 Alueellinen toimintakulujen jako 

 

5.6 Toimintamenojen kehitys 

Toimintamenot ovat n. 2,3 milj.€. Toimintamenoihin on laskettu mukaan 

keskusrahastomaksut ja poistot. Vuoden 2020 toimintamenot ovat selvästi pienemmät aiempiin 
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vuosiin verrattuna. Tähän vaikutti koronaepidemia, jolloin toiminta on monilla toiminta-aloilla 

keskeytynyt tai supistunut. 

 

 
Kuva 13 Toimintamenojen kehitys 2018 - 2020 ja 2022 - 2024 

Suurimmat menoerät talousarviossa ovat kiinteistönhoito, palkat ja keskusrahastomaksut. 

 
Kuva 14 Henkilöstökulut, kiinteistökulut ja keskusrahastomaksut suhteessa toimintamenoihin 
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5.7 Kiinteistötulot ja -menot   

Seurakunta omistaa 7 kirkkoa, 15 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.   

Seurakunnan kiinteistömenot sisältävät kirkkojen, tsasounien, muiden toiminnallisten 

rakennusten, metsänhoidon ja vuokrahuoneistojen kulut. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset 

nousivat yleisesti vuoden 2021 toisella neljänneksellä 2,1 % vuoden 2020 vastaavaan 

ajanjaksoon verrattuna.2 Vuoden 2021 menot sisältävät myös kiinteistöjen korjauksia. 

Kiinteistötuotot sisältävät mm. tuohus- ja kolehtitulot, vuokrahuoneistojen vuokratulot ja 

metsätuotot sekä Seurakuntakeskus Elian tilojen vuokrat. 

 

 

Kuva 15 Kiinteistötulot ja kiinteistömenot 

Kiinteistömenoista 90 % käytetään seurakunnan toiminnallisten kiinteistöjen 

ylläpitämiseen (kirkot ja tsasounat 37 % ja 53 % seurakuntakeskukset ja leirikeskus). 

Kiinteistömenoihin on laskettu myös 2 henkilötyövuotta työresurssia. Joensuun Nikolaoksen 

kirkko, Ilomantsin Profeetta Elian kirkko, Sonkajanrannan kirkko ja Seurakuntakeskus Elia ovat 

kulttuurihistoriallisia rakennuksia, joiden ylläpitoon seurakunta tarvitsee myös ulkopuolista 

rahoitusta. 

Vuoden 2022 talousarviossa kiinteistötoimen menot ovat 500 190 €. 

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

http://tilastokeskus.fi/til/kyki/
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Kuva 16 Kiinteistömenojen jakautuminen 

 

5.8 Hautaustoimi 

Seurakunnan käytössä on 12 hautausmaata: Joensuun ortodoksinen hautausmaa sekä 

Petravaaran, Täitimänniemen, Hömmönkankaan, Sonkajanrannan, Pörtsämön, Hoilolan, 

Lieksan, Ilomantsin Pötönkankaan, Mutalahden ja Hattuvaaran hautausmaat sekä 

Kokonniemen kalmisto Ilomantsin Pogostalla. Seurakunnan alueella on myös hautausmaita, 

joihin ei enää haudata. Seurakunnalle valmistui vuonna 2021 hautausmaiden ohjesääntö. 

Vuonna 2022 seurakunta ryhtyy hautaustoimilain 14 § 3 mom. mukaiseen kuulutusmenettelyyn 

sellaisten hautojen palauttamiseksi seurakunnan hallintaan, joiden hallinta-aika on päättynyt 

31.12.2021 ja joita omaiset eivät ole lunastaneet uudelleen.  

Vuosina 2022 ja 2023 seurakunta siirtyy sähköiseen hautaustoimen tietojärjestelmään. 

Järjestelmän käyttöönotto tehdään yhteistyössä kirkkokunnan Palvelukeskuksen 

kiinteistöpäällikön ja Helsingin ortodoksisen seurakunnan hautaustoimen vastuuhenkilöiden 

kanssa.  
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5.8.1. Hautaustoimen talousarvioesitys 

 
Kuva 17 Hautaustoimen tulot ja menot 

5.9 Metsänhoito  

Seurakunnan metsäpinta-ala on 237,7 ha. Maaomaisuuden koko pinta-ala on 340,92 ha. 

Metsäkiinteistöistä saadut tulot käytetään rakennuskiinteistöjen kunnossapitoon. Tornator Oy 

on seurakunnan metsänhoidon palvelujen tuottaja kaudelle 2016−2023. Tornator Oy hoitaa 

metsät ympäristöä kunnioittaen. Seurakunnanneuvoston päätöksellä (15.9.2020) Joensuun 

ortodoksinen seurakunta liittyi FSC-ohjelmaan. FSC-sertifikaatilla seurakunta osallistuu 

ympäristönsuojeluun (eettiset arvot). Taloudellisesti edut: parempi puun hinta puukaupoissa; 

puukauppa on sujuvampaa; Stora Enso hoitaa FSC ohjelmaan kuuluvien ryhmän hallinnoinnin 

metsänomistajan puolesta. 

Metsäsuunnitelman mukaan seuraavien kolmen vuoden aikana tehdään tarvittavat 

harvennushakkuut ja uudistushakkuut sekä tarvittavat taimikonhoidot. Metsätuotot kattavat 

tarvittavat metsänhoidon maksut kolmeksi vuodeksi. 

 
Kuva 18 Metsätuotot ja metsänhoidon menot 

2022 2023 2024

Menot 89 930 € 134 900 € 84 900 €

Tulot 57 740 € 57 740 € 57 740 €
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5.10 Kiinteistöjen korjaukset ja investoinnit  

Joensuun, Ilomantsin, Keski-Karjalan, Vaara-Karjalan ja Lieksan alueiden keskeisimmät 

investoinnit vuosina 2022 - 2024 ovat Lieksan pappilaviraston ja seurakuntasalin korjaukset 

kuntoarvioiden tulosten pohjalta, Lieksan ja Ilomantsin Elian kirkkojen maalaus ja Joensuun 

kirkon piha-alueen kunnostus ja kirkon rappausten korjaus, Sikrenvaaran lämpöjärjestelmän 

uusiminen sekä Ilomantsin Seurakuntakeskuksen ulkomaalaus.   

 
Kuva 19 Investoinnit 

Seurakunnan investointisuunnitelman ja kirkon kiinteistötyöryhmän investointilaskelman 

mukaan seurakunnan investointivelka on seuraavien 25 vuoden ajan n. 300 000 €/v. 

Seurakunnan hallinto jatkaa keskustelua ja päätöksentekoa investointivelan ja kiinteistöjen 

vähentämiseksi. Investointien suunnittelussa seurakunta selvittää investointien toiminnalliset ja 

taloudelliset vaikutukset seurakunnan toimintaan pitkällä aikavälillä. Päätöksenteon tukena 

pitää olla investointi- ja rahoituslaskelma. 

Seurakunnan tulorahoitus ei riitä suunniteltujen investointien rahoittamiseen. Seurakunta 

rahoittaa investoinnit vieraalla pääomalla, kertyneillä säästöillä ja sijoitustuotoilla.  

Joensuun, Ilomantsin ja Lieksan investointien osalta seurakunta hakee korjausavustusta 

kirkollishallitukselta ja Museovirastolta. 

Kiinteistölautakunnan perustama kiinteistöjen nykykunnon ja korjaustarpeiden 

arviointityöryhmä jatkaa työskentelyään. Työryhmään kuuluvat Veli Jeskanen, Rauno Lasanen, 

Roope Nieminen ja Ioannis Lampropoulos. Työryhmä valmistelee esityksensä 

kiinteistöstrategiaksi seurakunnan hallinnolle keväällä 2022.  
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5.11 Kriittinen piste 

Seurakunnan talouden kriittinen piste on määräraha, joka tarvitaan seurakunnan 

ydintoimintojen rahoittamiseen. Kiinteitä kustannuksia ovat mm. vakinaisten työntekijöiden ja 

leirien ohjaajien palkat, kiinteistönhoitokulut, ostopalvelut, keskusrahastomaksut, poistot, verot 

jne. Muuttuvia kustannuksia ovat mm. retket, juhlat, muistolahjat, lahjaesineet, muut tarvikkeet 

ja seurakunnanneuvoston myöntämät avustukset. 

 

 2022 

Toimintatuotot 125 560 €  

Metsätuotot 45 485 € 

Päiväkodin hoitomaksut 178 000 €  

Vuokratuotot 118 180 €  

Sijoitustuotot 12 600 €  

Verotulot 1 750 000 €  

Tuotot 2 229 825 €  

Muuttuvat kustannukset - 62 825 €  

Toimintakate 2 167 000 €  

Toimintakate % 97,18 % 

Toimintamenot  

Kiinteät kustannuskset 

- 2 328 385 €  

TUOTOT 2 229 825 €  

KRIITTINEN PISTE - 2 395 889 €  

0-tuloksen tarve - 166 064 € 
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5.12 TULOSLASKELMA  
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5.13 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUODELLE 2022 
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