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1. YLEISTÄ 

Entistä laajempi Joensuun ortodoksinen seurakunta aloitti toimintansa 1.1.2021 Joensuun 

ja Ilomantsin ortodoksisten seurakuntien liitoksen myötä. Ilomantsin ortodoksisesta 

seurakunnasta tuli seurakunnan yhteydessä Ilomantsin kappeliseurakunta. Ensimmäisen 

toimintavuoden aikana seurakunnan hallinto järjestäytyi ja kaikki ohjesäännöt uudistettiin, 

myös työntekijöiden toimenkuvat ja työsopimukset päivitettiin ajanmukaisiksi. 

Seurakunnan toiminnan ja hallinnon kehittäminen jatkui toimintavuonna 2022. 

Seurakunnalle valmistui kirkolliskokouksen linjauksia seuraava tavoite- ja 

toimintasuunnitelma 2022–2026. Lisäksi seurakunta on kehittänyt kiinteistönhallintaa 

hyväksymällä kiinteistöstrategian, joka ohjaa seurakunnan kiinteistönhallintaa seuraavien 

kymmenen vuoden ajan. Marraskuussa 2023 toimitetaan seurakunnanvaltuuston vaali. 

Vuonna 2023 on seurakunnantarkastus. 

 

1.1  Seurakunnan toimintakulttuuri 

Kirkon toimintasuunnitelman mukaisesti seurakunta julistaa ilosanomaa Kristuksesta, 

johdattaa pelastukseen ja kutsuu kantamaan vastuuta koko luomakunnasta. Seurakunnan 

arvoja ovat lähimmäisenrakkaus, avoimuus ja vastuullisuus. 

Seurakunnan tavoite on vahvistaa sen toimintamuotojen kautta seurakuntalaisten 

osallisuutta kirkon vuosittaisesta elämästä. Kirkkovuoden juhlat ja tapahtumat, 

tarjotessaan konkreettista tekemistä, voivat tuoda kaikenlaiset ihmiset luontevasti yhteen. 

Seurakunnan hallinnon tehtävä on luoda henkiset, taloudelliset ja muut aineelliset 

edellytykset jumalanpalveluselämälle, pastoraaliselle työlle, diakonia-, lapsi- ja 

nuorisotyölle sekä muulle kirkolliselle toiminnalle. Seurakunnan toimintakulttuurin tulee olla 

keskustelevaa, osallistavaa ja avointa. 
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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 31.12.2021 oli 6661 

henkeä, joista läsnä olevia oli 6431. Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt vuoden 2022 

aikana yli 100 hengellä. 

Jäsenistö jakaantuu kunnittain seuraavasti: 

 Jäsenmäärä 
31.11.2021 

Jäsenmäärä 
1.10.2022 

Osuus 
% 

Ilomantsi 819 795 12 % 

Joensuu 3997 3904 60 % 

Kitee 193 191 3 % 

Kontiolahti 760 761 12 % 

Lieksa 480 468 7 % 

Rääkkylä 39 39 1 % 

Tohmajärvi 142 141 2 % 

Poissaolevat ja 
muut 

231 228 3 % 

YHTEENSÄ 6661 6527 100 % 

 

 

Kuva 1. Jäsenet kunnittain 31.12.2021. 
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Kuva 2. Jäsenet toiminta-alueittain. 

Seurakunnan jäsenistä 60 % asuu Joensuun kaupungin alueella. Joensuun kaupungin ja 

viereisen Kontiolahden kunnan osuus on 71,4 % eli 4665 henkeä. Joensuun kaupungin 

jäsenistö jakautuu kaupungin ja sen muiden taajama-alueiden välillä seuraavasti: 

 Joensuun kaupungin 
jäsenmäärä 1.10.2022 

Osuus % 

Joensuu 3232 83 % 

Eno 151 4 % 

Vaara-Karjala 316 8 % 

Hammaslahti 203 5 % 

YHTEENSÄ 3911 100 % 
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Seurakuntalaisten ikäjakauma oli vuonna 2021 seuraava: 

 

Kuva 3. Seurakunnan alueiden ja koko seurakunnan ikäjakauma. 

Seurakunnan jäsenistä 20,3 % on 20-vuotiaita tai sitä nuorempia, samoin 20,4 % on 21–

40-vuotiaita. Vastaavasti 65-vuotiaita ja sitä vanhempia seurakunnassa on 33 % 

jäsenistöstä ja keski-ikäisiä samoin 26,3 %. 40-vuotiaita tai sitä nuorempia on siten 40,7 % 

ja yli 40-vuotiaita 59,9 %. 

Seurakunnan jäsenistön ikäjakauma kertoo yhteiskunnan kehityksestä, mutta se ei 

anna suoraan kuvaa seurakunnan toiminnan suuntaamisen tarpeesta tai taloudellisesta 

tulevaisuudesta. Seurakunnan toiminta ja talous ovat riippuvaisia verotuloista. 

Seurakunnan jäsenistöstä 3900 saa verotuspäätöksen. Veronmaksajaryhmät olivat 

verohallinnon tietojen mukaan vuosina 2015 ja 2019 seuraavat. 

 

Kuva 4. Joensuun seurakunnan kirkollisveroa maksavien määrät v. 2015 ja 2019. 
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Kuvasta näkyy, kuinka veronmaksajien määrä vähenee merkittävästi sekä ikääntyneiden 

piirissä että 55-vuotiaita nuorempien ryhmässä, kunnes se taas hienoisesti kasvaa nuorten 

aikuisten keskuudessa. Kuvasta näkyy, kuinka veronmaksajien ikäryhmät pääsääntöisesti 

pienenevät vuosien 2015 ja 2019 välillä. Jäsenistön väheneminen liittyy tappiolliseen 

muuttoliikenteeseen sekä seurakunnasta eroamiseen ja kasteiden vähenemiseen pitkällä 

aikavälillä. 

Jäsenmäärän kehitys paljastuu vuoden 2022 syyskuuhun saakka kerätystä tilastosta. 

Jäsenmäärä on vähentynyt kokonaisuudessaan yhdeksän kuukauden aikana 128 

hengellä. Tarkempi tilasto on seuraava: 

 Vuosi 2021 1.1.–
1.10.2022 

Kastetut 30 16 

Kuolleet 82 68 

Liittyneet 27 20 

Eronneet 65 45 

Srk:aan muuttaneet 127 109 

Srk:sta muuttaneet 148 149 

Erotilastojen mukaan kaksi suurinta uskosta luopuneiden ikäryhmää ovat 

kaksikymmentävuotiaat ja sitä nuoremmat sekä suurimpana ryhmänä 21–40-vuotiaat. On 

huomattava, että lapsia eroaa kirkosta vanhempien kirkosta eroamisen myötä. Näin 

eroamisella on kerrannaisvaikutus nuorissa perheissä, jotka kirkon jäsenyydestä luopuvat. 

Näin ikäryhmä 20–40-vuotiaat nousee seurakunnan huomion ja tavoittelemisen kohteeksi. 

 

Kuva 5. Eronneiden ikäryhmät. 
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2.2 Toiminnan kehittäminen 

Joensuun ortodoksinen seurakunta on jaettu viiteen toimialueeseen, jotka ovat: Joensuu – 

Kontiolahti – Eno, Ilomantsin kappeliseurakunta, Lieksa, Kiteen suunta ja Tuupovaaran 

pitäjä. Läsnäolon ja yhteisöjen kehittäminen maaseudulla on keskeistä, vaikka valtaosa 

väestöstä ja toiminnasta keskittyy Joensuun kaupunkialueelle ja sen lähiympäristöön.  

Kehittääkseen toimintaansa seurakunta laati viisivuotisen tavoite- ja 

toimintasuunnitelman 2022–2026, joka pohjautuu Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja 

toimintasuunnitelmaan 2021–2025. Toimeenpanosuunnitelman työstäminen aloitettiin 

keväällä 2021 ja se hyväksyttiin valtuustossa 24.5.2022. Toiminnan suunnittelua varten 

kerättiin kesällä 2020 palautetta ja ajatuksia seurakuntalaisilta koko toimintansa aloittavan 

laajentuvan seurakunnan alueelta. Jäsenkysely on käsitelty sekä seurakunnan henkilöstön 

kanssa että luottamuselimien seminaarissa.  

Seurakunnan vero- ja erotilastot kertovat siitä, että seurakunnan on sekä 

sisälähetyksen että taloutensa näkökulmasta kohdennettava toimintaansa 25–50-

vuotiaisiin, jotka suurimpana ryhmänä luopuvat uskosta. Seurakunnassa on etsittävä 

käytännössä toimintatavat näiden ikäryhmien löytämiseksi ja sitouttamiseksi kirkon 

toimintaan. 

Seurakunnan alueella asuu arviolta noin 2000 venäjänkielistä maahanmuuttajaa, 

joista noin 430 on seurakunnan jäseniä. Venäjänkielisessä jäsenistössä voi olla 

kasvupotentiaalia, vaikkakin poliittinen tilanne on vähentänyt venäjänkielisen jäsenistön 

aktiivisuutta. Seurakunnassa aloitetaan myös kreikankielinen työ. Pohjois-Karjalan alueella 

on noin 1400 ukrainalaista pakolaista, joihin pyritään löytämään yhteys. 

Seurakunnan väestörakenteen kannalta kehitettäviä toimintamuotoja ovat nuoriso- ja 

maahanmuuttajatyö sekä vanhustyö. Kirkon sanoma tulee tehdä kutsuvaksi ja tärkeäksi 

työikäisille ihmisille. Jäseniä aktivoimalla seurakunta sitouttaa jäseniä yhteyteensä, mutta 

voi myös löytää uusia jäseniä. Lisäksi on tärkeää kehittää seurakunnan toimialueiden 

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 ja omassa 

hengellisessä yhteisössään. 

Seurakunnan toiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa noudatetaan ja 

tarkennetaan tavoite- ja toimintasuunnitelman 2022–2026 linjauksia vuosittaisissa 

toimintasuunnitelmissa. Toteutuneita ja toteutumattomia tavoitteita käsitellään 

toimintakertomuksissa oikeiden toimintatapojen löytämiseksi. 

 

2.4 Kiinteistöjen sopeutusohjelma 

Seurakunta omistaa 7 kirkkoa, 14 tsasounaa ja 1 siunauskappelin. Petravaaran tsasouna 

myytiin kesäkuussa 2022. Seurakunnalla on käytössään 1 vuokrakappeli sekä 2 

yksityisomistuksessa olevaa tsasounaa. 
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Kuva 6. 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 10 ja yhden vuokra-asunto-osakeyhtiön. Seurakunnalla on 

enemmistöomistus myös Asunto Oy Nikolaoksenpuistossa, jossa Joensuun 

seurakuntakeskus sijaitsee.  

Seurakunta 1) huolehtii siitä, että seurakunnalla on perustehtäväänsä varten 

tarkoituksenmukaiset toimitilat, joiden käyttökulut ovat kohtuullisia, ja että kiinteistöjen 

määrä suhteutetaan alueen jäsenmäärään; 2) linjaa, mistä kiinteistöistä se luopuu 2 ja 5 

vuoden sisällä, sekä päättää, mihin kiinteistöihin se ei investoi; 3) investoi suojelukohteisiin 

ja tekee välttämättömät korjaukset pyhäköissä, joiden ympäristössä asuu alle 500 jäsentä; 

4) kustantaa investoinnit sijoitustoiminnan tuotolla; 4) hallitsee kiinteistöjen 

kokonaiskustannuksia ja alentaa niitä. Metsäsuunnitelmalla varmistetaan 

metsäomaisuuden kehittäminen ja liiketaloudellinen hyödyntäminen. 

Seurakunnassa laadittiin vuosien 2021–2022 aikana kiinteistöstrategia, joka 

hyväksyttiin seurakunnanvaltuustossa 21.3.2022.  

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. Vuosina 2020 ja 2021 talouden ylijäämään vaikuttivat 

koronapandemian vähentämä toiminta ja siitä syntyneet säästöt. 

Seurakunnan vuonna 2021 laatima viisivuotinen investointisuunnitelma sekä 

kiinteistöstrategia ohjaavat talouden suunnittelua pitkällä aikavälillä. Seurakunnan 

taloussäännön mukaisesti talousarviota seurataan neljästi vuodessa. Kirkkoherra tai 

taloudesta vastaava kappeliseurakunnan pappi esittelevät kulloisenkin talousarviotilanteen 

seurakunnanneuvostolle ja -valtuustolle sekä kassavirta-arvion loppuvuodelle. 
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Tasapainoisella taloudenhoidolla tuetaan seurakunnan ydintoimintoja. 

Vapaaehtoistyöllä voidaan helpottaa hengellisten työntekijöiden työn keskittämistä 

seurakuntalaisten hengelliseen palvelemiseen. Kaikki muut talouden päämäärät ovat 

toissijaisia. 

Luottamushenkilöille järjestetään seurakunnan hallintoon kuuluvaa koulutusta ja 

opastusta. Vähintään kerran vuodessa järjestetään tilaisuus, jossa luottamushenkilöt ja 

työntekijät pohtivat yhdessä seurakunnan tilaa, tulevaisuutta ja haasteita. Tilaisuus liittyy 

kiinteästi viisivuotisen tavoite- ja toimintasuunnitelman toteuttamiseen ja seurakunnan 

toiminnan kehittämiseen. 

Vuonna 2021 seurakunnalle valmistui sijoitusohje. Joensuun ortodoksisella 

seurakunnalla on sijoitusten ja kiinteistöomaisuuden ansiosta hyvä likviditeetti, minkä 

turvin voimme suunnitella talouden sopeuttamisohjelman. Seurakunnassa varaudutaan 

siihen, että joinakin vuosina tilinpäätös voi olla alijäämäinen. Alijäämää voi pyrkiä 

korjaamaan sijoitusomaisuuden tuotolla. Tuottamaton sijoituskohde on pyrittävä 

muuttamaan tuottoisammaksi. 

Kirkon myöntämän valtionavustuksen mahdollistama yhden hengellisen työparin 

palkkatuki on seurakunnalle välttämätön. Tuen lakkaaminen johtaisi väistämättä toiminnan 

karsimiseen, mikä kerrannaisvaikutuksena vaikeuttaisi toiminnan kohdentamista nuorten 

aikuisten ja perheellisten ikäryhmiin. 

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. Todellisuudessa kirkon ja 

seurakuntien hallintovelan vuoksi monet prosessit ovat vaatineet entistä enemmän 

hallinnollisia resursseja. Tällaisia prosesseja ovat olleet ja tulevat olemaan mm. 

kiinteistöstrategia ja kiinteistönhallinta, hautausmaiden kirjanpito, arkistojen hallinta, 

sähköiseen arkistointiin siirtyminen yms. 

Kirkollishallituksen vuoden 2019 esityksen mukaan vuoden 2024 alussa pitäisi 

Joensuun ja Taipaleen ortodoksisten seurakuntien yhdistyä toisiinsa. Jotta esitetty 

yhdistyminen onnistuisi, se edellyttäisi lisäresursseja kiinteistöjen ja hallinnon hoitamiseen. 

Hallinnon asettamat lakivelvoitteet edellyttävät hallinto- ja kiinteistöosaamisen 

kasvattamista seurakunnissa. Seurakuntien jäsen- ja talouskehitys ei mahdollista 

lisähenkilökunnan palkkaamista toimintaa karsimatta. Seurakunnan tulee panostaa 

hallinnossa työskentelevien työntekijöiden jatkuvaan kouluttamiseen hallinnon 

osaamisessa. Jo toteutunut uudistus palvelisi paremmin kirkkokuntaa, jos se etenisi 

hiippakuntakeskeiseen hallintomalliin, jossa esimerkiksi hiippakuntaan palkattu kiinteistö- 

ja hallintoasiantuntija osallistuisi seurakunnan asioiden valmisteluun päätöksiä varten. 
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2.6 Seurakunnan 130-vuotisjuhla 

Seurakunta viettää 130-vuotisjuhlaa vuonna 2023. Seurakunta perustettiin senaatin 

päätöksellä 13.7.1893. Päivää juhlistetaan pyhän Johannes Sonkajanrantalaisen 

kanonisointijuhlan yhteydessä. Seurakunnan varsinainen toiminta alkoi syyskuussa 1893, 

kun Viipurin piispa Antonius saapui Joensuuhun seurakunnantarkastukseen. Seurakunnan 

130-vuotisjuhlan pääjuhla järjestetään Pyhän Nikolaoksen kirkossa viikonloppuna 2.–

3.9.2023. Juhlan ohjelmaan kuuluu lastenpäivä, vigilia ja iltatee sekä liturgia, ruokailu, 

päiväjuhla ja juhlakahvit. Juhlaohjelmaan kuuluu myös joulukuussa 2022 Ilomantsissa 

alkava kuorojen yhteinen konserttikiertue. Juhla huomioidaan myös eri toiminta-alueiden 

pääpyhäköiden praasniekoissa. Seurakunnan 130-vuotisjuhlaan liittyy lisäksi Ilomantsin 

profeetta Elian kirkon 130-vuotisjuhla, jota jouduttiin siirtämään koronapandemian vuoksi. 

Talousarviossa 2023 varataan tarvittavat resurssit juhlan viettoon. 

 

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET 2023 

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 

suunnittelusta vastaavat kirkkoherra Tuomas Järvelin ja kanttori Aleksi Suikkanen. 

Kirkollisen 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, panihida (vainajanmuistopalvelus), akatistos tai 

rukouspalvelus vuoroviikoin keskiviikkoisin klo 17. Jumalanpalvelukset toimitetaan kaikkina 

kirkkovuoden suurina juhlina sekä suuren paaston palvelukset kattavasti. Kirkon 

praasniekkaa vietetään 6.12. 

Kontiolahdella ja Enossa toimitetaan liturgiat kuukausittain sekä katumuskanoni ja 

paastoliturgia (EPL) kerran paaston aikana. Pyhäkköjen praasniekkoina toimitetaan vigilia, 

vedenpyhitys ja liturgia. Kontiolahdella toimitetaan myös ehtoopalvelus suurena 

perjantaina, yöpalvelus pääsiäisenä sekä Kristuksen syntymäjuhlan ehtoopalvelus 

jouluaattona. 

Yleisten vainajainmuistopäivien palvelukset toimitetaan Joensuun ortodoksisen 

hautausmaan Pyhän Ristin tsasounassa. Tsasounassa toimitetaan myös kesällä 

keskiviikkoisin ehtoopalvelus ja vainajien muistolitania joka toinen viikko. 

Jumalanpalveluselämässä on palattu 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 
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joiden luona seurakunnan työntekijät vierailevat kodeissa, hoitolaitoksissa tai 

palvelukodeissa. 

Joensuussa teofanian ristisaatto Pielisjoen rantaan on jäänyt pois Pötkän 

kaupunginosan mattolaiturin purkamisen jälkeen, koska rantatöyräältä ei ole ollut 

turvallista pääsyä jäälle. Seurakunnan toimintasuunnitelman keskusteluillassa päätimme 

seurakuntalaisten kanssa palauttaa ristisaaton juhlaan siten, että kuljetamme siunattavan 

veden mukanamme joelle. Ristisaatto liitetään myös Joensuun ortodoksisen hautausmaan 

Ristin tsasounan liturgian yhteyteen vedenpyhitykseen Pielisjoen rannalle, jossa on 

rautatiesillan lähellä vierasvenelaituri. 

Joensuussa seurakuntalaisia rohkaistaan osallistumaan seminaarin Pyhän 

Johannes Teologin ja Karjalan valistajien kirkon palveluksiin arkisin. Jos seurakuntalaisilla 

on halukkuutta maallikkopalvelusten toimittamiseen (esim. Jeesuksenrukouspalvelus), 

siihen rohkaistaan ja toimintaa tuetaan ohjaamalla. Pääsiäisenä 2023 Pyhän Nikolaoksen 

kirkossa luetaan Apostolien tekojen kirjaa ennen yöpalveluksen alkua vapaaehtoisvoimin, 

jos lukijoita löytyy riittävä määrä.  

 

3.1.3 Yleinen seurakuntatyö 

Papit ovat seurakuntalaisten tavattavissa 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 yhteydessä. Merkkipäivää 

viettäville tarjotaan mahdollisuutta kutsua pappi ja kanttori toimittamaan 

kiitosrukoushetken, seurakuntaan muuttaneille tarjotaan kodinsiunausta ja lapsen 

saaneille kerrotaan kasteesta sekä kirkottamisesta. Kirkollisia toimituksia toimitetaan 

pyyntöjen mukaan. Kohtaamisten yhteydessä tarjoudutaan toimittamaan myös muita 

kirkollisia toimituksia aina tarpeen ja tilanteen mukaan sekä kerrotaan kirkollisesta 

perinteestä, seurakunnan toiminnasta ja kerhoista. 

Seurakunnan hengellisten työntekijöiden käyttöön laadittiin vuoden 2022 aikana 

diakonialista hengellistä tukea kaipaavista seurakuntalaisista. Seurakunta tekee 

suunnitelman siitä, kuinka saadaan kalenteriin tilaa kohdata nämä ihmiset arjessa. 

 

3.1.4 Joensuun, Enon ja Kontiolahden talousarvioesitys 

Joensuun, Kontiolahden ja Enon (mm. kustannuspaikat 210, 220, 240, 261, 401, 402, 404, 

510) toiminnan kaikki toimintamenot ovat n. 65 % kaikista toimintakuluista. Joensuun, 

Kontiolahden ja Enon työresurssit ovat 3,4 pappia ja 2,7 kanttoria. Toimintamenot 

sisältävät muun seurakuntatoiminnan, hallinnon, kiinteistöjen ja hautaustoimen kulut joko 

osittain (%-osuus) tai kokonaisuudessaan. Seurakunnan toiminnan kulut sisältävät mm. 

maahanmuuttajatyön, uskonnonopetuksen, kirkkomusiikin ja ikonimaalauksen 

kustannuspaikkojen kulut.  

 



Sivu 14/60 

 TP 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Joensuun seurakuntatyö  –213 497 € –299 760 €  –289 580 €  –289 580 €  

Toiminnan, kiinteistöjen, 

hautausmaiden ja hallinnon 

kulut 

–1 225 481 

€  

–1 565 405 

€  

–1 477 616 

€  

–1 474 994 

€  

Toimintamenojen osuus 

kaikista toimintakuluista 

 

59 % 

  

65 % 64 % 66 % 

Joensuun alueen osuus 

verotuloista 

1 181 255 € 1 183 307 € 

1 183 307 € 1 183 307 € 

 

3.2 Kirkkomusiikki 

3.2.1 Kirkkomusiikin toimintasuunnitelma 2023 

Kanttorit toimittavat palveluksia, johtavat ja kouluttavat seurakunnan kuoroja ja laulajia, 

pyrkivät järjestämään konsertteja ja tapahtumia seurakunnan alueella sekä osallistuvat 

mahdollisuuksien mukaan liittojen järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Päätavoitteina 

on ylläpitää ja kehittää liturgisen kirkkolaulun laatua, huolehtia, että palveluksissa ja 

toimituksissa on riittävä määrä laulajia ja järjestää myös lapsille ja nuorille 

kirkkomusiikkitoimintaa. 

Joensuussa laulajien palvelusaktiivisuutta pyritään kasvattamaan luomalla 

edellytyksiä uuden ohjelmiston laulamiseen palveluksissa. Tämä toteutetaan käytännössä 

järjestämällä syys- ja kevätkaudella n. kerran kuussa jumalanpalvelukset, joihin osallistuisi 

mahdollisimman suuri osa kuorosta. Näitä palveluksia varten valmistellaan myös 

harvemmin laulettua ohjelmistoa. Lasten ja nuorten kirkkomusiikkikasvatusta tapahtuu 

kerhojen, leirien ja tapahtumien yhteydessä sekä laulutapahtumissa. Kuoroihin voi liittyä 

ottamalla yhteyttä kanttoreihin. Kuorotoimintaa mainostetaan aktiivisesti seurakunnan 

viestintäkanavissa. Kuten seurakunnan tavoite- ja toimintasuunnitelmassa todetaan, 

kanttorit huolehtivat kuorotoiminnan aikataulutuksesta ja harjoittelun säännöllisyydestä. 

Kuorot kokoontuvat harjoituksiin, alueesta riippuen, noin kerran viikossa. 

Tavoite- ja toimintasuunnitelman mukaisesti kokoamme kirkkolaulajia yhteen 

seurakunnan 130-vuotisjuhlavuoden juhlakonsertteihin 2023 eri puolilla seurakuntaa. 

Konserttikiertue alkaa Ilomantsista joulun alla 2022, ja sitä varten laulajat kokoontuvat 

yhteisharjoitukseen Joensuun ortodoksiseen seurakuntasaliin. Yhteisharjoituksia pidetään 

myös ennen keväällä 2023 järjestettävää yhteiskuorokonserttia Kiteellä sekä ennen talven 

2023 Lieksan ja Joensuun yhteiskuorokonsertteja. Seurakunnan diakoniatyötä tuetaan 

lahjoittamalla lipputuloja diakoniatyön hyväksi. Pyhän Nikolaoksen kirkon kuoron kanssa 

pohditaan myös mahdollisuutta osallistua kirkkokahvien järjestämiseen. 
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3.2.2 Kirkkomusiikin talousarvioesitys 2023 

Kirkkomusiikkitoiminnan (210, 212, 213, 214, 216 ja 220) rahoitusosuus on vuosina 2023–

2025 verotuloista n. 13 % ja toimintakuluista n. 10 %. Vuoden 2023 luku sisältää sekä 

arvion vakituisten kanttoreiden henkilökuluista että määrärahan kirkkomusiikin tapahtumia 

varten, jotka pidetään seurakunnan 130-vuotisjuhlan kunniaksi. Seurakunnassa 

työskentelee viisi vakituista kanttoria.  

 TP 2021 TA 2023 TS 2024 TS 2025 

Kirkkomusiikkitoiminnan 

kulut –228 278 € 

–241 583 

€ –237 783 € –237 283 € 

%-osuus verotuloista 12 % 13 % 13 % 13 % 

%-osuus toimintakuluista 11 % 10 % 
10 % 10 % 

 

3.3 Nuorisotyö 

3.3.1 Tehtävä 

Nuorisotyön tavoitteena on ortodoksisten lasten, nuorten ja perheiden kirkollisen 

identiteetin ja elämäntavan vahvistaminen. 

 

3.3.2 Toiminta 

Järjestämme säännöllistä viikkotoimintaa seurakunnan alueella: lastenkerhoja, 

perhekerho, liturgiakerho, muskari ja nuorten ikonipiiri. Erilaisia leirejä ja 

viikonlopputapahtumia pidetään omassa leirikeskuksessa. Järjestetään toimintapäiviä, 

mm. Lasaruksen lauantai, nuorten laululauantait, perhepäivä, 5-vuotissynttärit, 

ylioppilaiden lakitukset keväällä ja syksyllä, ekaluokkalaisten koulun aloitus. 

Kristinoppileirien yhteydessä tehdään luostarivierailuja. Nuorille järjestetään nuorten iltoja 

sekä leirinohjaaja- ja ensiapukoulutusta. Nuorten aikuisten iltoja vietetään kuukausittain. 

Vaellusmatka Lappiin toteutetaan, jos vaeltajia saadaan tarpeeksi matkalle mukaan. 

Huomioidaan toiminnassa mahdollisuuksien mukaan muuta kuin suomea 

äidinkielenään puhuvat osallistujat. Toiminnan viestinnässä käytetään pääasiassa 

seurakunnan uusia nettisivuja sekä sosiaalisen median alustoja. 

 

3.3.3 Yhteistyö 

Yhteistyötä tehdään toiminta-alueiden ja kappeliseurakunnan kanssa sekä 

mahdollisuuksien mukaan muiden seurakuntien, järjestöjen (mm. partiolippukunnan) ja 

koulujen (kouluvierailut, virpomavitsojen siunaukset, kirkkaan viikon palvelukset, opettajien 

kahvit) kanssa. Tehdään mahdollisuuksien mukaan myös ekumeenista yhteistyötä. 

Seurakunta laatii vuonna 2023 suunnitelman siitä, kuinka se tavoittaa nuoret ja 

lapsiperheet eri toiminta-alueilla maakunnassa. Tehtävä kuuluu ensisijaisesti 
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aluetyöntekijöille, mutta nuorisotiimi on työssä tukena ja voi lähettää alueen perheille, 

nuorille ja lapsille kohdennettuja tapahtumakutsuja. 

 

3.3.4 Νuorisotyön talousarvioesitys 

Nuorisotyön toiminnan (230) rahoitusosuus on vuosina 2023–2025 verotuloista n.13 % ja 

toimintamenoista 10 %. Talousarviovuodet 2023–2025 sisältävät Sikrenvaaran 

leirikeskuksen kiinteistökulut.  Nuorison kustannuspaikalle on varattu yksi kokopäiväinen 

nuorisotyöntekijä ja 30 % papin ja 30 % kanttorin työresurssista. 

 TP 2021 TA 2023 TS 2024 TS 2025 

Nuorisotyötoiminnan 

kulut –162 639 € –241 180 € –239 040 € –239 040 € 

%-osuus verotuloista 9 % 13 % 13 % 13 % 

%-osuus toimintakuluista 8 % 10 % 10 % 10 % 

 

3.4 Diakoniatyö 

3.4.1 Visio 

Diakoniatyö on ortodoksisen kirkon perustoimintaa. Kirkon yhteisöllisyys kiteytyy 

liturgisessa elämässä ja jatkuu sen ulkopuolella lähimmäisenrakkautena ja 

diakoniapalveluna. Diakoniatyö toimii erityisesti heikkojen ja apua tarvitsevien hyväksi ja 

pyrkii juurruttamaan lähimmäisen palvelemisen jumalanpalveluselämän luonnolliseksi 

jatkeeksi.  

Diakoniatyössä aineellinen ja hengellinen apu kohdistetaan eniten tarvitseville ja 

niille, jotka ovat jääneet avustusjärjestelmien ulkopuolelle tai eivät saa riittävästi apua. 

 

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. 
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Diakoniatyön perustana on sosiaalipedagoginen työote: huomio kiinnittyy yksilön 

omiin voimavaroihin. Tätä kautta avautuu mahdollisuus asiakkaan aktivoimiseen ja 

elämänhallinnan parantamiseen.  

Diakoniatyötä toteutetaan koko seurakunnan alueella yhteistyössä seurakunnan 

kaikkien työntekijöitten kanssa.  

 

3.4.3 Toimintamuodot 

Vapaaehtois- ja diakoniatyötä tehdään tunnetuksi kirkollisessa mediassa sekä 

toimintapiirivierailuissa. Vapaaehtoisille järjestetään päivän koulutustilaisuus syyskaudella. 

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 toimitusten yhteydessä sekä erikseen diakonia-asioissa. Laitoshartauksia 

toteutetaan mahdollisimman tasapuolisesti laitosten esittämien kutsujen mukaan 

yhteistyössä aluevastaavien hengellisten työntekijöiden kanssa. Retkien suunnittelussa 

huomioidaan koko seurakunnan alue. 

Diakoniaruokailuja järjestetään (kesäkausi pl.) mahdollisuuksien mukaan kerran 

kuukaudessa. Joulukuun ruokailu toteutetaan ekumeenisesti. PKO:n ruoka-apukasseja 

jaetaan kolmen viikon välein. Porokylän leipomon leipää jaetaan kolmesti kuukaudessa. 

Diakoniatyölle on oma toimitilansa (Betlehem) seurakuntakeskuksessa. Betlehemissä 

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

Betlehem-tilaa voidaan hyödyntää erilaisiin kokoontumisiin ja pastoraaliseen työhön. 

Päihdetyötä toteutetaan yhteistyössä alueen ammattilaisten kanssa. 

Sururyhmä kokoontuu syyskaudella. 

Kehitysvammaisten kerho kokoontuu 5–7 kertaa toimintavuoden aikana. 

Kehitysvammaisten kerho toteutetaan ja suunnitellaan yhdessä Taipaleen ortodoksisen 

seurakunnan kanssa. 

Päiväpiiri kokoontuu keskiviikkoisin syksystä kevääseen. 

Diakoniatyön piirissä olevia muistetaan merkkipäivinä. 
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3.4.4 Diakonian talousarvioesitys 

Diakoniatyön ja lähetystoiminnan (230, 250) rahoitusosuus on vuosina 2023–2025 

verotuloista n. 5 % ja toimintakuluista 4 %. Diakoniatyön kustannuspaikalle on varattu yksi 

diakoniatyöntekijä ja 40 % papin resurssista. 

 TP 2021 TA 2023 TS 2024 TS 2025 

Kulut 

–95 691 € 

–102 400 

€ –102 400 € –102 400 € 

%-osuus verotuloista 5 % 6 % 6 % 6 % 

%-osuus toimintakuluista 5 % 4 % 4 % 5 % 

 

3.5 Aikuiskasvatus 

Aikuiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä seurakunnan eri toimintapiirien kanssa. 

Toimintapiireistä suosituimpia ovat ikonipiirit. Seurakunnan ikonipiiri kokoontuu tiistaisin, 

Luukas-kerho maanantaisin ja keskiviikkoisin ja nuorten ikonipiiri tiistaisin. 

Ortodoksisuudesta kiinnostuneille tarjotaan opetusta katekumeenikurssin kautta. 

Joensuussa toimii miestenpiiri Miikkulan musikat ja naisten Ksenia-piiri, jonka toiminta on 

viime vuosina keskittynyt talkoisiin Lintulan luostarissa. Ksenia-piirin tai vastaavan naisten 

piirin kehittämistä selvitetään toimintavuoden aikana. Lisäksi kaupungissa toimii 

kirjallisuuspiiri. Yhteistyötä tehdään seurakunnan alueella toimivien tiistaiseurojen kanssa. 

Tiistaiseuroja toimii Hoilola-Saaroisissa, Kiihtelysvaarassa, Kiteellä ja Lieksassa sekä 

Ilomantsin kappeliseurakunnassa. Keski-Karjalan toimialueella aloittaa toimintansa 

naistenpiiri ja miestenpiirille etsitään vetäjää. 

Uutena toimintamuotona vuoden 2023 aikana Joensuuhun perustetaan tiistaiseura 

yhteistyössä ortodoksisen seminaarin kanssa. 

 

3.6 Maahanmuuttajatyö 

3.6.1 Yleistä 

Joensuun ortodoksisen seurakunnan maahanmuuttajatyö jatkuu perinteisellä tavalla 

vuonna 2022. Maahanmuuttajatyötä tekevät rovasti Stefan Holm ja kanttori Olga Grinevits. 

Tarvittaessa myös muu seurakunnan henkilöstö osallistuu toimintaan, erityisesti pastori 

Aleksander Roszczenko. Käytännön tasolla maahanmuuttajatyö on kirkkoslaavin- ja 

venäjänkielistä, mutta tarvittaessa voidaan käyttää muita kieliä. Kreikankielistä työtä 

kehitetään kappeliseurakunnan papin toimesta. 

Seurakunnassa on noin 430 venäjänkielistä jäsentä sekä joitakin muihin kieliryhmiin 

kuuluvia, mm. kreikkaa ja karjalaa äidinkielenään puhuvia. Lisäksi seurakunnan alueella 

on ukrainalaisia pakolaisia, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä. Ukrainalaisia pakolaisia 

on Pohjois-Karjalan alueella hieman yli 1400 henkeä, joista suurimmat ryhmät asuvat 

Outokummussa (Taipaleen seurakunnan alueella), Joensuussa 430 ja Kiteellä 161. 

Seurakunnassa on löydettävä keinot pakolaisten tavoittamiseksi. Tätä varten loppuvuonna 
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2022 laaditaan suunnitelma, jonka tekoa varten perustettiin Ukraina-tiimi. Suunnitelma 

toteutetaan vuonna 2023. 

 

3.6.2 Jumalanpalvelustoiminta 

Jumalanpalvelusten toimituspaikka on yleensä pyhän Nikolaoksen kirkko Joensuussa, 

tarvittaessa muualla.  

Kuukausittain on yksi kirkkoslaavinkielinen liturgia lauantaipäivänä ja yksi ns. 

monikielinen vigilia lauantai-iltana ja yksi monikielinen liturgia sunnuntaina. Ennen 

palveluksia on mahdollisuus osallistua katumuksen sakramenttiin. Kesäajalla on 

poikkeuksia tästä säännöstä, erityisesti heinäkuussa. Slaavinkielisten liturgioiden jälkeen 

vietetään kirkkokahvit, joihin liittyy mahdollisesti venäjänkielistä opetusta. Kirkkovuoden 

aikana toimitetaan myös muita yleisiä palveluksia. Suuressa paastossa toimitetaan 

katumuskanoni ja EPL sekä yleinen sairaanvoitelu. Juliaanisen kalenterin Nikolaoksen 

päivän tienoilla toimitetaan akatistos pyhälle Nikolaokselle. Tarvittaessa suomen- ja 

kirkkoslaavinkielisissä palveluksissa käytetään myös muita kieliä. 

Kaikki toimitukset, joita pyydetään, pyritään toimittamaan joko kirkossa tai muualla: 

hautajaiset, häät, kasteet, rukouspalvelukset, ripitykset, katumuksen sakramentit, 

kodinpyhitykset, panihidat jne. 

 

3.6.3 Muu maahanmuuttajatyö 

Uutena asiana suunnitellaan perheviikonloppu venäjänkielisille Sikrenvaaran 

leirikeskukseen. Kerran kuussa on koottu venäjänkielinen opetusryhmä. 

Venäjänkielisten seurakuntalaisten keskuudessa on toivottu pyhiinvaellusmatkaa, 

jota ei järjestetä useiden eri kansainvälisten syiden takia vuonna 2023. Tiedotus on 

hoidettu vapaaehtoisvoimin Elena Zudinan ylläpitämän V-Kontakte-sivuston kautta, mutta 

siihen on muutoksia tulossa sivuston toiminnan muutosten vuoksi. Siksi seurakunnan 

uusien internetsivujen venäjänkielisten sivujen toimintaa kehitetään tarpeen mukaan. 

 

3.6.4 Maahanmuuttajatyön talousarvioesitys  

Maahanmuuttajatyön toiminnan (261) rahoitusosuus on vuosina 2023–2025 sekä 

verotuloista että toimintakuluista n. 2 %. Maahanmuuttajatyön kustannuspaikalla on 30 % 

papin ja 30 % kanttorin työresurssista.  

  TP 2021 TA 2023 TS 2024 TS 2025 

Maahanmuuttajatyön kulut –36 624 € –39 870 € –39 870 € –39 870 € 

%-osuus verotuloista 2 % 2 % 2 % 2 % 

%-osuus toimintakuluista 2 % 2 % 2 % 2 % 
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3.7 Ekumenia 

Ekumeeninen työ keskittyy ekumeenisen rukousviikon yhteyteen, toukosiunauksiin sekä 

moniin hartaushetkiin erityisesti joulun ja pääsiäisen aikoihin. Nämä hartaustilaisuudet ovat 

olleet koronan vuoksi tauolla. Myös puolustusvoimien kanssa tehtävä yhteistyö on 

ekumeenista. Ilomantsin kappeliseurakunnan ystäväseurakuntana toimii Turun 

Martinseurakunta. Syyskuussa 2023 luterilainen kirkko järjestää Joensuussa 

yhteiskunnallisen työn päivät. Niihin liittyen ortodoksinen ja luterilainen seurakunta 

järjestävät 22.9. kirkkovaelluksen, johon sisältyy ristisaatto Joensuun ev. lut. kirkosta 

Pyhän Nikolaoksen kirkkoon. 

 

3.8 Viestintä 

Seurakunnan viestinnän tulee olla ajankohtaista ja monipuolista. Perheiden ja passiivisten 

jäsenten tavoittaminen on keskeistä viestinnässä. Myös monikielistä viestintää tulee 

kehittää. 

 

3.8.1 Internet 

Seurakunta julkaisee uudet internetsivut loppuvuodesta 2022 seurakunnan 130-vuotisen 

juhlavuoden alla. Sivuilla on linkki kappeliseurakunnan sivuille. Ajan myötä ulkoasu 

yhtenäistetään kappeliseurakunnan kanssa hyvät sisällöt ja toiminnot säilyttäen. 

Koronapandemian aikana sosiaalisen median käyttö seurakunnan viestinnässä on 

vilkastunut, ja uusilla sivuilla sosiaalisen median kanavat ovat niidenkin tavoitettavissa, 

jotka eivät itse niitä käytä. Tavoite- ja toimintasuunnitelman 2022–2026 mukaisesti 

seurakunnan hallinnon dokumentit julkaistaan kattavasti uusilla sivuilla. Uutena 

elementtinä mukana on myös toimintakalenteri, joka palvelee seurakuntalaisia heidän 

suunnitellessaan osallistumista. Kalenterissa julkaistaan kaikki avoin toiminta 

seurakuntalaisten nähtäville. 

 

3.8.2 Paikallislehdet 

Seurakunta ilmoittaa toiminnastaan paikallislehdissä, joista tärkeimmät ovat Karjalainen, 

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

kirjoitetaan myös kolumneja, mm. Pogostan Sanomiin ja Koti-Karjalaan. Kirkkoherra 

kirjoittaa vuosittain tervehdykset Eläkeliiton ja Enon joululehtiin. Paikallislehdille lähetetään 

tiedotteita tärkeiden päätösten yhteydessä. 

 

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. 
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3.8.4 Radio 

Seurakunta osallistuu mielellään liturgioiden radiointeihin. Radioinnit 3–4 kertaa vuodessa 

lähetetään Joensuusta, Ilomantsista, Lieksasta ja Kiteeltä palvelusvuorojen suomien 

mahdollisuuksien mukaan. Radioinneista sovitaan Helsingin hiippakunnan sihteerin 

Andreas Salmisen kanssa. Papisto pitää radiohartauksia annettujen vuorojen mukaan. 

 

3.8.5 Viestinnän talousarvioesitys 

Viestintätyön toiminnan (270) rahoitusosuus on vuosina 2023–2025 verotuloista n. 3 % ja 

toimintakuluista 2 %. Vuonna 2023 talousarvioon on varattu 58 890 €. Viestintätyön 

kustannuspaikalla on 10 % työresurssia. Kaikki työntekijät käyttävät osan työajastaan 

viestintään ja tiedottamiseen. 

 TP 2021 TA 2023 TS 2023 TS 2024 

Tiedotustoiminnan kulut –50 121 € –58 890 € –54 390 € –54 390 € 

%-osuus verotuloista 3 % 3 % 3 % 3 % 

%-osuus toimintakuluista 2 % 2 % 2 % 2 % 

 

3.8.5. Viestinnän kehittämistoimet 

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

tiedottamista varten. Seurakunnan viestintää ja tiedotusta koetetaan tehostaa vuosikelloon 

etukäteen suunnittelemalla. Tiedotteissa kehitetään ytimekkyyttä. 

 

3.9 Ilomantsin ortodoksinen kappeliseurakunta 

Kappeliseurakunta jatkaa Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan perinteitä ja ylläpitää 

paikallisesti totuttua toimintakulttuuria. Kappeliseurakunnan toiminta on monimuotoista ja 

kattaa seurakunnan pitkän tähtäimen tavoite- ja toimintasuunnitelman periaatteet. 

Joensuun ja Ilomantsin yhdistymisen myötä henkilöstön toimenkuvat ovat muuttuneet 

siten, että työntekijät osallistuvat kappeliseurakunnan alueen lisäksi koko seurakuntaa 

koskevaan hallintoon ja viestintään sekä diakonia- ja nuorisotyöhön. Myös eri 

toimialueiden välistä yhteistyötä pyritään kehittämään. Kappeliseurakunnan 

toimintavuoden 2023 keskiössä ovat Suomen ortodoksisen kirkon 100-vuotisjuhla sekä 

Joensuun seurakunnan ja Ilomantsin Elian kirkon 130-vuotisjuhlallisuudet. 

 

3.9.1 Kappeliseurakunnan työ arjessa 

3.9.1.1 Yleinen seurakuntatyö 

Jumalanpalveluselämä on seurakuntaelämän ydin. Elian kirkossa toimitetaan säännölliset 

palvelukset lauantaisin, sunnuntaisin ja suurina juhlina. Elian kirkon jumalanpalvelukset 

striimataan kappeliseurakunnan YouTube-kanavalla. Tsasounien praasniekat ovat 
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kappeliseurakunnan ja kylien tärkeimpiä tapahtumia. Tsasounissa pidetään palveluksia 

kesäisin, jouluna ja pääsiäisenä. Keskiviikkoiltaisin toimitetaan ehtoopalvelus tai muita 

palveluksia Elian kirkossa.  

Vanhainkodeissa, hoivakodeissa ja terveyskeskuksessa pidetään jumalanpalveluksia 

vahvistetun ohjelman mukaan. Papisto toimittaa palveluksia seurakuntalaisten 

avustamana.  

Pappi on sielunhoitaja, joka tekee kotikäyntejä ja osallistuu perhejuhliin.  

Kappeliseurakunnassa toimitetaan epäsäännöllisesti jumalanpalveluksia 

kirkkoslaaviksi.  

Kappeliseurakunta kehittää viestintätapojaan yhdessä koko seurakunnan kanssa. 

YouTube-kanavan lisäksi kappeliseurakunnalla on omat netti-, Facebook- ja Instagram-

sivunsa. 

Kappeliseurakunnan toiminnan mahdollistavat lukuisat vapaaehtoiset kuten isä 

Janne Piiroinen, kirkkokuorolaiset, ponomarit, kirkkolaulupiiriläiset, Ilomantsin 

toimintakeskuksen väki sekä monet muut yksittäiset kirkkojen ja tsasounien kaunistajat 

kuin myös jumalanpalveluksissa avustavat. 

 

3.9.1.2 Praasniekat  

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

on kappeliseurakunnan pääkirkon juhla, joka tunnetaan valtakunnallisesti. Vuonna 2023 

vietetään Joensuun ortodoksisen seurakunnan ja Elian kirkon 130-vuotisjuhlia. Elian kirkon 

130-vuotisjuhlallisuudet siirrettiin vuodesta 2022 vuoteen 2023 koronaepidemian takia. 

Sekä seurakunnan että Elian kirkon juhlat ovat koko seurakunnan juhlia, joita vietetään 

koko juhlavuoden ajan. Kappeliseurakunnassa juhlavuoden teemana on osallistaminen ja 

osallisuus, minkä vuoksi seurakuntalaisia kutsutaankin osallistumaan 

praasniekkaohjelman kokoamiseen.  

Lisäksi kappeliseurakunnassa vaalitaan tarkoin 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. Jumalanpalvelusten ohella 

praasniekkoihin kuuluu joko yhteinen ateria tai juhlakahvit. Aterioista peritään 

vapaaehtoinen maksu, millä pyritään kattamaan tarjottavien valmistelukulut. 

 

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 
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kappeliseurakuntalaiset pohtivat seurakunnan toimintamuotoja. Valamon opiston kursseille 

kannustetaan osallistumaan, sillä se tukee samaa päämäärää. 

Seurakunta ja kappeliseurakunta kutsuvat Miiksen (Miikse Ristija Johannese 

kogudus) ystävyysseurakunnan papin ja seurakunnan jäseniä osallistumaan Joensuun 

ortodoksisen seurakunnan 130-vuotisjuhlaan. Kappeliseurakunta järjestää vuonna 2024 

yhden matkan Miiksen ystävyysseurakuntaan Viroon ja toisen Kreikkaan. 

Kirkkomusiikilla on avaintehtävä liturgisen elämän ylläpitämisessä.  

Nuoriso- ja aikuistyötoimikunnat järjestävät helmikuussa kaikenikäisille suunnatun 

hiihtoristisaaton Sonkajan tsasounalta Ilomantsin Elian kirkkoon.  

Vuonna 2023 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 

seniorien ikonimaalauspiiri. 

Kirkkotaide ja sen esille tuominen ovat erottamaton osa kappeliseurakunnan 

toimintaa. Kappeliseurakunta tekee tunnetuksi kirkon taidetta eri tavoin. Kirkkomusiikki, 

tekstiilitaide ja ikonimaalaus ovat kappeliseurakunnan elävää liturgista perinnettä. 

Tiistaiseuran ja piirien vapaaehtoistyö tekee tärkeää työtä eri tapahtumien järjestämisessä. 

Vapaaehtoiset ovat myös avainasemassa monissa pienemmissä hankkeissa, jotka 

vaativat kiinteistöjen kunnostamista. 

Joulukuussa muistetaan vapaaehtoisia järjestämällä heille kiitoskahvit.  

 

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 

mahdollisuuksien mukaan ystävyys- ja vapaaehtoispalvelukurssi yhdessä Ilomantsin 

kansalaisopiston ja SPR:n kanssa. Ekumeeniset kirkkokahvit järjestetään 

mahdollisuuksien mukaan molemmissa kirkoissa. Tämä toimintamuoto antaa 

seurakuntalaisille mahdollisuuden keskustella yhteisistä asioista.  
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3.9.1.6 Kirkkomusiikki  

Ilomantsin kappeliseurakunnan jumalanpalveluksien kirkkolaulusta huolehtii Ilomantsin 

Pyhän Elian kirkon kuoro, jonka toiminnassa painottuvat erityisesti praasniekat ja 

kirkkovuoden suuret juhlat. Kuoron toimintakausien huipentumat koetaankin usein joulun 

ja pääsiäisen aikaan. Edellä mainittuina aikoina kuoro vierailee myös hoivakodeissa sekä 

erilaisissa ekumeenisissa tilaisuuksissa. 

Yhdessä seurakunnan muiden kuorojen kanssa Ilomantsin Pyhän Elian kirkon kuoro 

on toteuttamassa seurakunnan 130-vuotisjuhlan kunniaksi konserttikiertuetta, joka alkaa 

Ilomantsista joulun 2022 alla. Vastaavia kuorojen yhteiskuorokonsertteja tullaan pitämään 

Kiteellä (keväällä 2023), Lieksassa (talvella 2023) ja Joensuussa (talvella 2023). 

Konserttien lipputulot lahjoitetaan diakoniatyön hyväksi. Jokaista konserttia varten kuorot 

kokoontuvat erillisiin yhteisharjoituksiin ennalta sovittuina aikoina. 

Ilomantsin Pyhän Elian kirkon kuoro on harjoittanut monivuotista yhteistyötä 

Taipaleen ortodoksisen kirkkokuoron kanssa. Yhteistyöhön ovat kuuluneet laululauantait 

äänenmuodostuskoulutuksen (musiikkipedagogi Sanna Riissanen) ja yhteisen ohjelmiston 

harjoittelun merkeissä. Yhteistyön jatkuvuuden takaamiseksi kuorot tapaavat kevättalven 

2023 aikana Taipaleella ja laulavat yhdessä liturgian. 

Erityispiirteenä Ilomantsin Pyhän Elian kirkon kuoron toiminnassa on palveluksien 

laulaminen Viron ystävyysseurakunnassa Miiksessä praasniekan tai vanhan ajanlaskun 

pääsiäisen aikaan. Tällöin kuoro laulaa viroksi ja suomeksi. Seuraava Miiksen-matka 

toteutetaan vuonna 2024. 

Ilomantsissa toimii vuoroviikoin kokoontuva kirkkolaulupiiri. Se ei harjoittele 

esiintymistarkoituksessa vaan on kuoroa vapaamuotoisempi. Piirissä lauletaan 

yksiäänisesti ja harjoitellaan kirkkolaulun perusasioita sekä tehdään pieniä laulumatkoja. 

Kirkkolaulupiiriläiset osallistuvat yksiäänisesti laulettaviin kansanlaululiturgioihin ja toimivat 

esilaulajina vähintään yhdessä joulun alla pidettävässä ekumeenisessa tilaisuudessa. 

Lisäksi heidän kanssaan jatketaan maallikkopalvelusten toimittamista kappeliseurakunnan 

eri pyhäköissä kesäaikaan. 

Kappeliseurakunnan kanttori on mukana suunnittelijana ja toteuttajana myös 

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 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. 

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

huolehtii kappeliseurakunnan kanttori ja nuorisotyöstä pappi. Viikoittain kokoontuviin 

kerhoihin kuuluu ikonimaalauspiiri. Joka toinen sunnuntai kokoontuu lasten 

Sinapinsiemenkerho. Seurakunnan pappi ja kanttori vierailevat päiväkodissa ja kouluissa 
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ja pitävät aamunavauksia ala- ja yläkouluissa sekä lukiossa. Pappi järjestää myös 

säännöllisesti nuorisotalossa pizzailtoja ja pitää ala- ja yläkouluilla nuokkarivarttia.  

Kappeliseurakunnan työntekijät osallistuvat Sikrenvaarassa tapahtuvaan 

leiritoimintaan. 

Kappeliseurakunta rekrytoi ohjaajia lapsi- ja nuorisotyöhön sekä oppaiksi Elian 

kirkkoon ja Hattuvaaran tsasounaan. Ohjaajille ja oppaille annetaan asianmukainen 

koulutus. Kappeliseurakunnan nuoret osallistuvat myös Sikrenvaarassa pidettävään 

kristinoppikouluun, kesäloman aikana järjestetään pappilassa vuosittain lasten ja nuorten 

maalausiltapäivä sekä uutena toimintamuotona kehitetään perheiden kirkkopäivä -

tapahtumia. Nuorisotyötä tehdään yhdessä Joensuun seurakunnan nuorisotyötiimin, 

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan ortodoksisten seurakuntien ja ONL:n kanssa.  

Yhteistyössä Ilomantsin evl. seurakunnan ja Ilomantsin Yrittäjät ry:n kanssa 

järjestetään myös elokuvateatteri Kino Mantsissa lasten ja nuorten elokuvapäivä. 

Uskonnonopetuksen järjestää Ilomantsin kunta. Kappeliseurakunta tukee alueensa 

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

opettajien ”pysyvyyden” sekä opetuksen pätevyyden kannalta. 

 

3.9.1.8 Diakonia, lähetys ja filantropia 

Diakoniatyö toimii heikkojen ja apua tarvitsevien ihmisten hyväksi. Diakoniatyön tavoite on 

juurruttaa lähimmäisen palveleminen jumalanpalveluselämän luonnolliseksi jatkeeksi. 

Yhteistyössä seurakunnan diakoniatyöntekijän, diakoniatyöstä vastaavan papin, 

kappeliseurakunnan papin, kanttorin 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.  

Kappeliseurakunta järjestää työttömien ruokailun yhdessä Ilomantsin Marttojen ja 

Ilomantsin ev.lut. seurakunnan kanssa.  

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

kanssa ruoan jaossa. K-Market lahjoittaa vuosittain kappeliseurakunnalle merkittävän 

määrän vähävaraisille jaettavia ruokakasseja. 

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 50 % kuluu koko seurakunnan hallinnon hoitamiseen. 
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Vapaaehtoisten panos kappeliseurakunnan toiminnassa on erittäin merkittävä. 

Haasteena on vapaaehtoisten johtaminen, kannustaminen ja motivoiminen. 

 

3.9.3 Ilomantsin kappeliseurakunnan talousarvioesitys 2023–2025 

Kappeliseurakunnan toimintakulut (mm. 211, 212, 421, 422, 423, 513) ovat 12–13 % koko 

seurakunnan toimintakuluista. Kappeliseurakunnalla on 50 % papin ja 100 % kanttorin 

työresursseista. Toimintamenot sisältävät muun seurakuntatoiminnan, hallinnon, 

kiinteistöjen ja hautaustoimen kulut joko osittain (%-osuus) tai kokonaisuudessaan. 

 TP 2021 TA 2023 TA 2024 TA 2025 

Toimintakulut –91 977 € –96 690 € –99 880 € –99 880 € 

Toiminnan, kiinteistöjen hoidon, 

hautausmaiden ja hallinnon 

kulut –257 797 €  –301 394 €  –300 277 €  –296 295 €  

Toimintakulujen osuus kaikista 

toimintakuluista 

 

12 % 

  

13 % 13 % 13 % 

Kappelisrk:n osuus verotuloista 235 733 € 233 489 € € 233 489 € € 233 489 € 

 

3.10 Lieksa 

Joensuun ortodoksisen seurakunnan Lieksan alueen toiminta jatkuu ennallaan vuonna 

2022. Joitakin tarkennuksia on tehty vuosisuunnitelmaan tavoite- ja toimintasuunnitelman 

2022–2026 pohjalta. Pappina toimii rovasti Stefan Holm ja kanttorina Paula Löfgren. 

 

3.10.1 Jumalanpalveluselämä 

Profeetta Elian kirkossa Lieksan keskustassa toimitetaan kuukausittain vigilia ja kaksi 

liturgiaa kuukauden 2. ja 4. sunnuntai jotkin poikkeukset huomioiden. Viekissä pyhän 

Nikolaoksen kirkossa toimitetaan kuukausittain yksi liturgia, joka sijoitetaan lauantaipäiviin. 

Vuonislahdessa vietetään vedenpyhitys ja liturgia praasniekkana, jos pyhäkkö on edelleen 

seurakunnan omistuksessa. Hautausmaan tsasounassa toimitetaan palveluksia 

kesäaikaan. Arkipäivisin Lieksan Elian kirkossa on joka toinen tiistai-ilta ehtoopalvelus. 

Suurista juhlista teofanian, Kristuksen Jerusalemiin ratsastamisen, Kristuksen 

ylösnousemuksen, Pyhän Kolminaisuuden päivän, Suomen tasavallan itsenäisyyspäivänä 

pyhän Nikolaoksen juhlan ja Kristuksen syntymän juhlan palvelukset toimitetaan profeetta 

Elian kirkossa Lieksassa. Suuren paaston aikana katumuskanoneja ja ennenpyhitettyjen 

lahjain liturgioita toimitetaan Lieksan alueella. 

Kaikkien pyhäkköjen praasniekat toimitetaan juhlapäivinä, myös ns. yksityisten 

tsasounien juhlina. 
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Hartaudet laitoksissa aloitetaan sitten, kun ovet aukenevat ulkopuolisille 

koronatilanteen rauhoittumisen myötä. Kaikki toimitukset, joita pyydetään, toimitetaan. 

 

3.10.2 Muu seurakuntatyö ja ekumeeninen toiminta 

Kanslia on auki viikoittain tiistaisin kello 14–16. Tiistaiseura kanssa tehtävästä yhteistyöstä 

sovitaan tiistaiseuran johdon kanssa. Lieksan Iljan neulojat kokoontuvat torstaisin. 

Ekumeeniseen toimintaan kuuluvat perinteisesti ekumeenisen viikon tapahtuma ja 

seppeleen laskemiset juhlien yhteydessä. 

Hautausmaalla järjestetään seurakuntalaisia yhteen kokoava tapahtuma vuonna 

2023. 

 

3.10.2 Nuorisotyö ja kirkkomusiikki 

Nuorisoa nuorisotoimisto ohjaa leireille ja tapahtumiin. Tammikuulle on suunnitteilla 

koululaisten matka joko Joensuuhun tai Valamoon. Koululaispalvelukset ovat lukuvuoden 

alussa ja lopussa sekä kirkkaalla viikolla. Kouluissa käydään pyynnöstä vierailulla. 

Kanttori hoitaa kuoron ja sen harjoittamisen. Lieksassa on muutamia hyviä laulajia, 

joiden laulu on hioutunut yhteen. 

 

3.10.3 Lieksan talousarvioesitys  

Lieksan toiminnan (213, 415, 424, 433, 513) toimintakulut ovat n. 9–10 % kaikista 

toimintakuluista. Lieksan käytössä on 40 % papin ja 70 % kanttorin työresursseista. 

Toimintamenot sisältävät muun seurakuntatoiminnan, hallinnon, kiinteistöjen ja 

hautaustoimen kulut joko osittain (%-osuus) tai kokonaisuudessaan. 

 TP 2021 TA 2023 TA 2024 TA 2025 

Toimintakulut –83 214 € –79 710 € –79 910 € –79 910 € 

Toiminnan, kiinteistöjen 

hoidon, hautausmaiden ja 

hallinnon kulut –213 676 €  –221 031 €  –219 956 €  –210 974 €  

Toimintakulujen osuus 

kaikista toimintakuluista 
10 % 

  

9 % 10 % 9 % 

Lieksan osuus 

verotuloista 

 

138 158 € 

 

137 450 € 137 450 € 137 450 € 
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3.11 Keski-Karjalan alueen toimintasuunnitelma 2023–2025 

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

näiden lisäksi entinen Pyhäselän kunta. 

 

3.11.1 Jumalanpalveluselämä ja toiminta 

Kiteen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa toimitetaan liturgia noin kerran kuukaudessa sekä 

joinakin juhlina ja praasniekkoina. Ehtoopalvelus toimitetaan noin kerran kuussa. Suuren 

paaston aikana toimitetaan lisäksi paastoon kuuluvia palveluksia. Palveluksissa 

huomioidaan venäjänkielisiä maahanmuuttajia toimittamalla jokaisessa palveluksessa osia 

slaaviksi. Aluepappi puhuu sekä venäjää että ukrainaa.  

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ja seurakuntasalissa on paljon säännöllistä 

toimintaa: kuoroharjoituksia, tapahtumia, näyttelyitä, vierailuita, kirkon esittelytilaisuuksia ja 

tiistaiseuran kokoontumisia. Seurakuntasalia vuokrataan juhlatilaisuuksiin sekä järjestöjen 

säännöllisiin tapaamisiin. Kirkon tunnettavuutta parannetaan julisteilla, joita jaetaan 

paikallisille ilmoitustauluille. Uusina toimintamuotoina käynnistetään miesten ja naisten 

piirit. Vapaaehtoisille järjestetään yhteinen tapaaminen seurakunnan muiden 

vapaaehtoisten kanssa. Liturgioiden yhteydessä järjestetään kirkkokahvit, jotka toimivat 

luontevana kohtaamispaikkana.  

Honkavaaran Pyhän Johannes Kastajan tsasounassa toimitetaan liturgia n. kerran 

kuussa sekä praasniekkana. Liturgian jälkeen on kirkkokahvit.  

Tarpeen mukaan Keski-Karjalan alueella toimitetaan myös muita palveluksia ja 

toimituksia. Paikallisissa terveyskeskuksissa, hoitokodeissa ja kodeissa vieraillaan tarpeen 

tullen seurakuntalaisten luona. Kouluvierailuja tehdään mahdollisuuksien mukaan 

yhteistyössä nuorisotiimin kanssa, ja koululaiset osallistuvat kirkkaan viikon liturgiaan. 

Ekumeenista yhteistyötä tehdään alueen muiden kirkkokuntien kanssa esimerkiksi 

toukosiunauksissa, ja aluepappi sekä aluekanttori kirjoittavat säännöllisesti kirkollisesti 

ajankohtaisia kolumneja paikallislehden ekumeeniselle palstalle.  

 

3.11.2 Kirkkomusiikki 

Kiteen Pyhän Nektarioksen kuoro kokoontuu syys- ja kevätkaudella viikoittain harjoituksiin 

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa Kiteellä. Kuoro osallistuu aktiivisesti jumalanpalveluksiin 

Kiteellä. Kuoro on mukana seurakunnan kaikkien kuorojen yhteisissä harjoituksissa ja 

konserteissa Kiteellä, Lieksassa ja Joensuussa. Kuoro osallistuu tarvittaessa myös 

palvelusten radiointeihin. Honkavaaran Pyhän Johannes Kastajan tsasounassa 

palvelukset lauletaan pääsääntöisesti kansanlauluna koko kirkkokansan voimin. 

 

3.11.3 Muuta toimintaa 

Kiteeltä järjestetään linja-autokyyti Johannes Sonkajanrantalaisen juhlaan 

Sonkajanrannalle heinäkuussa, mikäli lähtijöitä on tarpeeksi. Koululaisten koulun 

aloituksen siunaus ja ylioppilaiden ylioppilaslakin lahjoittaminen tehdään alueen lapsille ja 



Sivu 29/60 

nuorille Kiteellä. Kiteellä pyritään järjestämään perhepäivä, johon kutsutaan erityisesti 

lapsiperheitä. 

 

3.11.4 Keski-Karjalan talousarvioesitys 2023–2025 

Kiteen toiminnan (214, 406, 413) toimintakulut ovat 8 % kaikista toimintakuluista. Keski-

Karjalan seurakuntatyölle on varattu 30 % papin ja 30 % kanttorin työresursseista. 

Toimintamenot sisältävät muun seurakuntatoiminnan, hallinnon, kiinteistöjen ja 

hautaustoimen kulut joko osittain (%-osuus) tai kokonaisuudessaan.  

  TP 2021 TA 2023 TS 2024 TS 2025 

Toimintakulut –44 526 € –49 730 € –49 730 € –49 730 € 

Toiminnan, kiinteistöjen 

ja hallinnon kulut –158 811 €  –183 573 €  –170 791 €  –170 809 €  

Toimintamenojen osuus 

kaikista toimintakuluista 

  

8 % 

  

7 % 7 % 7 % 

Kiteen osuus verotuloista 202 358 € 202 358 € 202 358 € 202 358 € 

 

3.12 Vaara-Karjalan toimintasuunnitelma 2023 

3.12.1 Vaara-Karjalan alue 

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

on Heinävaarassa, Valkeavaarassa, Koverossa, Tuupovaarassa, Hoilolassa, 

Saarivaarassa ja Sonkajanrannassa. 

 

3.12.2 Jumalanpalveluselämä ja toiminta 

Pappi ja kanttori toimittavat pääsääntöisesti Tuupovaaran, Hoilolan ja Sonkajanrannan 

pyhäköissä. Jumalanpalveluselämä keskittyy erityisesti liturgian yhteyteen, mutta muitakin 

palveluksia voidaan toimittaa esimerkiksi juhlapäivinä. Toimintavuonna 2021 on alettu 

kokeilla myös vigilioita ja lisätty kirkon suuria juhlia jumalanpalvelussykliin. Kokeilua 

jatketaan toimintavuonna 2023. 

Vaara-Karjalan alueella vieraillaan palvelukeskuksissa, joissa toimitetaan kaikille 

avoimia hartauksia, ja ortodoksisen seurakunnan jäsenille järjestetään mahdollisuus 

osallistua sakramentteihin. 

Järjestetään Hoilolassa hiihtoristisaatto alkuvuodesta, mikäli sää mahdollistaa 

hiihtämisen. 

Saarivaaran praasniekan yhteydessä järjestetään ristisaatto, ehtoopalvelus, 

kirkkovenesoutu ja panihida. Sonkajanrannassa on kaksi pyhään Johannes 

Sonkajanrantalaiseen liittyvää juhlaa: varsinaisena juhlana 8.3. ja kanonisoinnin 
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muistopäivänä 13.7. Ristisaattoperinnettä ylläpidetään järjestämällä lauantaina 15.7. 

ristisaatto Sonkajanrannasta Kokonniemen kalmistoon. 

Tuupovaarassa on päiväpiiri kerran kuussa kanttorin johdolla. 

Kirkkovuoden kiertoon liittyvien jumalanpalvelusten lisäksi toimitetaan perinteeksi 

muodostuneen tavan mukaan sekä seurakuntalaisten pyynnöstä muita pyhiä toimituksia 

kuten muistopalveluksia haudoilla. 

Palvelusten jälkeen on kirkkokahvit. Temppelijuhlissa seurakunta osoittaa kristillistä 

vieraanvaraisuutta tarjoamalla juhlan viettäjille aterian. 

Pappi ja kanttori vierailevat niiden seurakuntalaisten luona, jotka ovat estyneitä 

osallistumaan yhteisiin jumalanpalveluksiin. Jumalanpalveluselämän lisäksi voidaan 

järjestää esimerkiksi konsertteja, seminaareja ja elokuvailtoja. Vieraillaan koululaitoksissa 

ja päiväkodeissa (Heinävaara, Kiihtelysvaara ja Tuupovaara). 

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). 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 vigilia ja liturgia praasniekkapäivänä. Jouluaattona toimitetaan 

rukouspalvelus. Isännöitsijä: Merja Kuukkanen. 

Hoilola. Pyhän Nikolaos Ihmeidentekijän kirkko, praasniekka 9.5. Kirkossa 

toimitetaan palveluksia keskimäärin 1–2 kertaa kuukaudessa. Alkutalvesta järjestetään 

hiihtoristisaatto Hoilolanselän ympäri. Pyhäkön salissa kokoontuu Hoilola-Saaroisten 

tiistaiseura. Isännöitsijä: Hannu Pankka. 

Sonkajanranta. Pyhän profeetta Hannan kirkko, praasniekka 3.2. Sonkajanrannassa 

vietetään juhlaa myös 8.3. pyhän marttyyri ja tunnustaja Johannes Sonkajanrantalaisen 

muistopäivänä. Lisäksi juhlitaan kanonisoinnin muistopäivänä 13.7. Kirkossa toimitetaan 

palveluksia keskimäärin 1–2 kertaa kuukaudessa. Sunnuntai-iltaisin toimitetaan 

maallikkopalveluksia. Isännöitsijä: Urpo Savinainen. 

Heinävaara. Kristuksen käsittätehdyn ikonin tsasouna, praasniekka 16.8. 

Heinävaarassa toimitetaan praasniekkapäivänä ehtoopalvelus, vedenpyhitys ja liturgia. 

Isännöitsijä: Vesa Rojo. 

Kiihtelysvaara/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 vigilia, vedenpyhitys ja liturgia praasniekkapäivänä. Tarkastetaan 



Sivu 31/60 

tsasounan portaiden kunto ja laaditaan kustannusarvio vuoden 2023 

toimintasuunnitelmaan. Isännöitsijä: Sirpa Nissinen. 

 

3.12.4 Vaara-Karjalan talousarvioesitys 

Vaara-Karjalan toiminnan (216, 407, 408, 420) toimintakulut ovat 5–6 % kaikista 

toimintakuluista. Vaara-Karjalaan on osoitettu 40 % papin ja 30 % kanttorin 

työresursseista. Toimintamenot sisältävät muun seurakuntatoiminnan, hallinnon, 

kiinteistöjen ja hautaustoimen kulut joko osittain (%-osuus) tai kokonaisuudessaan. 

 TP 2021 TA 2023 TS 2024 TS 2025 

Toimintakulut –40 617 € –47 390 € –47 390 € –47 390 € 

Toiminnan, kiinteistöjen 

ja hallinnon kulut –121 754 €  –130 727 €  –126 960 €  –126 978 €  

Toimintamenojen osuus 

kaikista toimintakuluista 
6 % 

  

5 % 6 % 6 % 

Vaara-Karjalan osuus 

verotuloista 

 

92 969 € 

 

93 396 € 93 396 € 93 396 € 

 

3.13 Päiväkoti Pääsky 

Päiväkoti Pääsky lopettaa toimintansa seurakunnan toimintana 31.12.2022 lakimuutosten 

vuoksi. Päiväkoti jatkaa toimintaansa kaupungin alaisuudessa 1.1.2023–31.7.2023 välisen 

ajan. 
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4. HENKILÖSTÖRESURSSIT 

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

kanttoria, seurakuntasihteeri, diakoniatyöntekijä, nuorisotyöntekijä, seurakuntamestari ja 

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

sekä kesätyöntekijöitä. 

Henkilöstöresurssit henkilötyövuosina 

Alueet Papit Kanttorit 

Joensuu 3,4 2,7 

Lieksa 0,3 0,7 

Kitee 0,3 0,3 

Tuupovaara 0,4 0,3 

Ilomantsi 0,6 1 

Yhteensä 5 5 

 

Toiminnot Ilomantsi Joensuu Lieksa 
Keski-
Karjala 

Vaara-
Karjala 

Jumalanpalvelukset 0,6 2,6 0,7 0,6 0,7 

Nuorisotyö 0,2 1,6    

Diakoniatyö 0,2 1,4 0,2   

Maahanmuuttajatyö  0,6    

Asiakaspalvelu 0,1 0,6 0,2   
Johtaminen ja 
hallinto 0,1 1,5    

Viestintä 0,1 0,3    

Hautaustoimi 0,2 1    

Kiinteistötoimi  1,2    

YHTEENSÄ 1,5 10,8 1,1 0,6 0,7 
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5. TALOUS 

5.1 Suomen taloustilanne  

Seurakunnan talous perustuu verokertymään. Seurakunnan talouteen vaikuttaa 

merkittävästi valtiontalouden tila.  

Vuosien 2023–2025 talouden suunnitteluun vaikuttavat merkittävästi Venäjän 

hyökkäyssota Ukrainassa ja sen seuraukset energiahintoihin sekä Suomessa kiihtyvä 

inflaatio.  

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli elokuussa 7,6 %. 

Tilastokeskus perustelee, että heinäkuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen 

verrattuna eniten sähkön, bensiinin, dieselin ja omakotitalojen peruskorjausten 

kallistuminen. Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat toukokuussa 9 % 

vuoden takaisesta.  

Suomen valtiovarainministeriön syyskuun 2022 talouskatsauksen mukaan vuoden 

2022 bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7 %. Toisaalta myös 

hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. 

Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä 

ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin v. 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n 

kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % 

vuosittain. 

Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu v. 2022 ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä 

koronatoimien päättymisen johdosta. Vuonna 2023 alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja 

julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde 

BKT:hen alenee tänä vuonna, mutta kääntyy nousevalle uralle ensi vuonna. 

Valtiovarainministeriön mukaan inflaation kiihtyminen nostaa paineita ennakoitua 

suuremmille palkankorotuksille jo syksyllä 2022. Hintojen ja palkkojen kierteellä on 

talouskasvua hidastava vaikutus. 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.1 

Valtiovarainministeriön mukaan inflaation kiihtyminen nostaa paineita ennakoitua 

suuremmille palkankorotuksille jo syksyllä 2022.2 

  

5.2 Seurakunnan talouden suunnittelun lähtökohdat 

Seurakunnan talouden hoidossa on noudatettava hyvän taloudenhoidon 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.  

                                            
1 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164334 
2 https://valtioneuvosto.fi/-//10623/talouden-kasvunakyma-jaa-vaisuksi 
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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 tilinpäätösten tunnusluvut  

Vuosi Jäsenet Verotulot Vuosikate Tilikauden tulos 

2021 6661 1 850 748 € 285 305 € 229 727 € 

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

2019 6850  1 674 049 €   198 592 € 142 657 €   

2018 6970   1 559 273 €  180 995 €  162 760 €  

 

Vuosi Avustukset Investoinnit Inv. rahoitus 

2021 131 597 € 0 € 0 € 

2020 95 920 € 0 € 0 € 

2019 121 050 € 0 € 0 € 

2018 128 000 € 0 € 0 € 

 

5.4 Verotulot  

Verotulot ovat resurssi, jonka mukaan seurakunnan pitää kattaa perustoimintansa. 

Seurakunnan verotulot ovat laskeneet väestön vähenemisen myötä. Joensuun 

seurakunnan aiempien vuosien verotulokertymät ja ennuste vuosille 2023–2025 ovat 

seuraavat:  

 

 

2018 2019 2020 2021 TA 2023 TA 2024 TA 2025

Verotulojen kehitys 1603 792 1686 700 1668 819 1850 748 1850 000 1850 000 1850 000

Jäsenmäärä 6 970 6 850 6 761 6 661 6486 6399 6311
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Kuva 7. Verokertymän ja jäsenmäärän kehitys 2018–2021 ja 2023–2025. 

Vuoden 2023 alussa tapahtuva siirtymä hyvinvointialueisiin muuttaa kirkollisveron 

perusteena olevaa veropohjaa. 

Suomessa toteutetaan 1.1.2023 alkaen kauan valmisteltu sosiaali- ja 

terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus, jonka myötä vastuu näiden palveluiden 

järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille, joita on 21 kappaletta. 

Poikkeuksen muodostaa Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen järjestämisvastuu. 

Uudistus vaikuttaa myös kaikkeen verotukseen. Uudessa järjestelmässä verotuksen 

painopistettä siirretään kuntaverotuksesta valtionverotukseen päin ja kuntaverotuksen 

vähennyksiä karsitaan. Tämä siirtymä muuttaa kunnallisveron ja samalla myös 

kirkollisveron perusteena olevaa veropohjaa. Veropohjan muutokset jakautuvat eri tavoin 

eri seurakuntien kohdalla.  

Valtiovarainministeriön ortodoksisille seurakunnille tekemän ennusteen mukaan 

soteuudistus ei alenna yhdenkään seurakunnan veropohjaa – sen sijaan joidenkin 

alueiden veropohjan arvioidaan pysyvän samana tai kasvavan. 

Kirkollisverokertymä on viime vuosina vaihdellut monista eri syistä (tulorekisteri, 

koronapandemia). Soteuudistuksesta aiheutuva veromuutos vaikeuttaa seurakuntien 

verotulojen ennustamista myös tulevana vuonna. 

Ortodoksisen kirkon taloustyöryhmä on pyytänyt seurakuntia pitäytymään nykyisissä 

veroprosenteissa. Tarvittaessa kirkollisveromuutoksia suositellaan tekemään vasta 

syksyllä 2023, jolloin verouudistuksen vaikutukset ovat tiedossa. 

Talousarvioesitys valmistellaan niin, että veroprosentti on 2 %. Seurakunnan 

verokertymä lasketaan varovaisuuden periaatetta noudattaen. Vuoden 2023 

verokertymäksi on arvioitu 1,85 milj. euroa. Verokertymä on syyskuun 2022 kausitilityksen 

mukaan 4,2 % arvioitua suurempi, mikä selittyy henkilöverotuksen ansiotulojen noususta. 

Pitkällä aikavälillä verot laskevat: kuolleisuuden kasvu, lisääntyvä kirkosta eroaminen ja 

muuttoliike vaikuttavat verokertymään, inflaatiokehitys syö kasvavat verotulot. 

Seurakunnassa on kuntia, joiden alhainen tulotaso vaikuttaa veropohjan 

kehittymiseen. Verottajan mukaan seurakunnan jäsenistä 86 % saa veropäätöksen ja 67 

% maksaa kirkollisveroa. Vuonna 2020 keskimääräinen kirkollisverokertymä per maksava 

seurakunnan jäsen on n. 420 € ja 254 € per seurakunnan jäsen. 
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Kuva 8. Verotulot per kirkollisveroa maksava seurakunnan jäsen. 

 

5.5 Talousarvio 2023–2025 

Vuosien 2023–2025 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 vahvistaa paikallistyön johtamista ja talouden 

raportointia. Kustannuspaikkajaon myötä myös taloushallinnon prosessit yksinkertaistuvat.  

Tulevalla suunnittelukaudella seurakunnan hallinnon kulut ovat kasvussa. Hallinnon 

kulujen kasvu perustuu mm. seurakunnan päätökseen hankkia hautarekisterijärjestelmä ja 

digitoida seurakunnan hautatoimen rekisterit. 

Vuosien 2023 ja 2024 alijäämät ovat –127 000 € ja –127 703 € ja vuoden 2025 

alijäämä on  –110 410 €. Vuosille 2024 ja 2025 ei ole otettu huomioon kirkon toiminta-

avustusta 108 000 €. Huoltokorjaukset seurakunnan kiinteistöihin ja investoinnit 

vaikuttavat taloustulokseen. 

Talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikka. Kustannuspaikkavastaavalla on 

harkintavalta enintään 10 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin ja 

seurakunnanneuvostolla on kustannuspaikkakohtainen harkintavalta enintään 15 prosentin 

suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin. 

 

2017 2018 2019 2020

Vero € 1590 059 € 1603 792 € 1686 700 € 1717 130 €

€/ maksava jäsen 338 € 345 € 368 € 375 €
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Kuva 9. Tilinpäätösten ja talousarvioiden kehitys 2019–2021, TA 2023 ja TS 2024–2025. 

Keskusrahastomaksuun sisältyvät vuoden 2020 kirkolliskokouksen päätöksen 

mukaan lehti- ja talouspalvelujen kustannukset. 

Talousarviossa 2023 esitetyt määrärahat jakautuvat seuraavalla tavalla: 

 

Kuva 10. Talousarvion 2023 toimintakulut pääluokittain. 

 

Talousarviossa 2023 esitetyt tulot jakautuvat seuraavalla tavalla: 

TT 2019 TT 2020 TT 2021 TA 2023 TS 2024 TS 2025

Tulot 2328 053 € 2274 718 € 2487901,74 2277 170 € 2174 077 € 2175 820 €

Menot 2187 274 € 2076 220 € 2260989,53 2404 170 € 2301 780 € 2286 230 €

Netto 140 779 € 198 498 € 226 912 € -127 000 € -127 703 € -110 410 €

Investoinnit -520 000 € -456 000 € -323 000 €

Tuloslask. -647 000 € -583 703 € -433 410 €
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Kuva 11. Talousarvion 2023 toimintatuotot ja verotulot pääluokittain. 

 

5.5.1 Talousarvioesitys alueittain 

 

Kuva 12. Alueellinen toimintakulujen jako. 

 

5.6 Toimintamenojen kehitys 

Toimintakulujen suuruus on vuonna 2023 noin 2,4 milj. € ja vuosina 2024 ja 2025 noin 2,3 

milj. €. Toimintakuluihin on laskettu mukaan keskusrahastomaksut ja poistot.  

Yleishallinto 0 % Seurakunta-…
Kiinteistötoimi 9 %

Hautaustoimi 2 %

Verotulot 81 %

Avustus 5 %

Rahoitus-
tuotot 1 %

65 %
13 %

9 %

8 %

5 %

Joensuu Ilomantsi Lieksa Keski-Karjala Vaara-Karjala
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Kuva 13. Toimintamenojen kehitys 2018–2021 ja 2022–2024. 

 

Suurimmat menoerät talousarviossa ovat kiinteistönhoito, palkat ja keskusrahastomaksut. 

 

Kuva 14. Henkilöstökulut, kiinteistökulut ja keskusrahastomaksut suhteessa toimintamenoihin. 

 

5.7 Kiinteistötulot ja -menot 

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

käytössään 1 vuokrakappeli sekä 2 yksityisomistuksessa olevaa tsasounaa. Muita 

2 338 648 €
2 187 274 €

2 076 220 €
2 258 174 €

1 686 886 €

2 404 170 €
2 301 780 € 2 286 230 €
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toiminnallisia kiinteistöjä on viisi: Joensuun, Ilomantsin ja Lieksan seurakuntakeskukset, 

Lieksan seurakuntasali (entinen tsasouna) sekä Sikrenvaaran leirikeskus.  Petravaaran 

tsasouna myytiin kesäkuussa 2022. 

Seurakunnan kiinteistömenot sisältävät kirkkojen, tsasounien, muiden toiminnallisten 

rakennusten, metsänhoidon ja vuokrahuoneistojen kulut. Tilastokeskuksen mukaan 

kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 10,1 % vuoden 2022 toisella neljänneksellä 

vuoden 2021 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat 

sähkön kustannukset, 31,3 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 3,3 %, 

korjaukset 9,2 %, lämmitys 13,6 %, jätehuolto 6,0 %, hallinto 3,8 %, käyttö ja huolto 2,9 % 

sekä ulkoalueiden hoito 3,7 %. Siivouksen kustannukset nousivat 1,5 % ja 

vahinkovakuutukset 11,1 %.3 Vuoden 2022 menot sisältävät kiinteistöjen korjauksia. 

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

metsätuotot sekä Ilomantsin seurakuntakeskus Elian tilojen vuokrat. 

 

Kuva 15. Kiinteistötulot ja kiinteistömenot. 

Kiinteistökuluista 90 % käytetään seurakunnan toiminnallisten kiinteistöjen ylläpitämiseen 

(kirkot ja tsasounat 40 % ja 50 % seurakuntakeskukset ja leirikeskus). Kiinteistökuluihin 

sisältyy myös 1,7 työntekijän henkilökulut. Joensuun Nikolaoksen kirkko, Ilomantsin 

Profeetta Elian kirkko, Sonkajanrannan kirkko ja seurakuntakeskus Elia ovat 

kulttuurihistoriallisia rakennuksia, joiden ylläpitoon seurakunta tarvitsee myös ulkopuolista 

rahoitusta. 

Vuoden 2023 talousarviossa kiinteistötoimen kulut ovat 555 330 €. Tuloissa 

merkittävä myönteinen muutos tapahtuu seurakunnalle Kiinteistö Oy Joensuun 

Vuokrapääskyn vuokratuloissa, jotka vuonna 2022 olivat 40 000 €, vuonna 2023 tulevat 

olemaan 60 000 € ja 80 000 € vuonna 2024 . 

                                            
3 https://stat.fi/julkaisu/ckg6hvtyw005401516y6prp58 

2019 2020 2021 TP 1-9.2022 TA 2023  TS 2024  TS 2025

Tulot 179 374 € 111 582 € 170 280 € 85 891 € 210 970 € 214 177 € 215 920 €

Menot 471 207 € 360 818 € 451 766 € 338 185 € 555 330 € 540 780 € 526 230 €
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Kuva 16. Kiinteistömenojen jako. 

 

5.8 Hautatoimi 

Joensuun ortodoksisessa seurakunnassa on käytössä 11 hautausmaata: Joensuun, 

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

Lieksan, Ilomantsin Pötönkankaan, Mutalahden ja Hattuvaaran hautausmaat sekä 

Kokonniemen kalmisto. Seurakunnan alueella on myös hautausmaita, joihin ei enää 

haudata. Seurakunnalle valmistui vuonna 2021 hautausmaiden ohjesääntö. Vuonna 2022 

seurakunta ryhtyi hautaustoimilain 14 § 3 mom. mukaiseen kuulutusmenettelyyn sellaisten 

hautojen palauttamiseksi seurakunnan hallintaan, joiden hallinta-aika on päättynyt 

viimeistään 31.12.2021 ja joita omaiset eivät ole lunastaneet uudelleen. Kuulutusmenettely 

jatkuu myös seuraavina vuosina.  

Vuonna 2022 Joensuun ortodoksinen seurakunta osallistui Suomen ortodoksisen 

kirkon seurakuntien yhteisen hautarekisterijärjestelmän hankintaan. Hautaustoimen 

tietojärjestelmän toimijaksi valittiin TSS Prime Oy. Vuonna 2023 seurakunta käynnistää 

sähköisen hautatoimen tietojärjestelmän yksivuotisen hankkeen. Seurakunta rekrytoi 

työntekijän hautaustoimen rekisterien digitoimista varten.  
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5.8.1. Hautatoimen talousarvioesitys 

 

Kuva 17. Hautaustoimen tulot ja menot. 

 

5.9 Metsänhoito  

Metsäpinta-ala on 237,7 ha. Koko pinta-ala on 340,92 ha. Metsäkiinteistöistä saadut tulot 

käytetään rakennuskiinteistöjen kunnon ylläpitämiseen. Tornator Oy on seurakunnan 

metsänhoidon palvelujen toimittaja kaudella 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). Taloudelliset edut: parempi puun hinta puukaupoissa; 

puukauppa on sujuvampaa; Stora Enso hoitaa FSC ohjelmaan kuuluvien ryhmän 

hallinnoinnin metsänomistajan puolesta. 

Vuoden 2023 aikana seurakunta kilpailuttaa metsähoidon palvelujen toimittajan. 

Tornator Oy:ltä seurakunta pyytää tarjousta.  

 

Kuva 18. Metsätuotot ja -menot. 

2023 2024 2025

Menot 109 410 € 102 070 € 101 570 €

Tulot 55 630 € 55 630 € 55 630 €
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5.10 Kiinteistöjen korjaukset ja investoinnit  

Seurakunta investoi seuraavina vuosina seurakunnan kiinteistöihin seuraavassa 

järjestyksessä: Sikrenvaara, Joensuun hautausmaa, Joensuun Nikolaoksen kirkko, 

hautaustietojärjestelmän uudistaminen, Ilomantsin Elian kirkko ja Ilomantsin 

seurakuntakeskus Elia. Lieksan investointien osalta seurakunnanvaltuusto päättää 

marraskuussa 2022.  

Investointien siirto eteenpäin tulevaisuuteen ei ole kestävä ratkaisu. Investointien 

siirto merkitsee investointi- ja korjauskustannusten nousua. 

Talousarviovuoden 2023 ja taloussuunnitelmavuosien 2024 ja 2025 investointi- ja 

korjaustarpeet ovat arviolta: v. 2023 n. 675 000 €; v. 2024 n. 500 000 €; v. 2025 n. 335 

000 €. 

 

Kuva 19. Investoinnit. 

Seurakunnan investointisuunnitelman ja Suomen ortodoksisen kirkon kiinteistötyöryhmän 

investointilaskelman mukaan seurakunnan investointivelka on seuraavien 25 vuoden 

aikana n. 300 000 €/v. Seurakunnan hallinto jatkaa keskustelua ja päätöksentekoa 

investointivelan ja kiinteistöjen vähentämiseksi. Investointien suunnittelussa seurakunta 
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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 ortodoksiselta kirkollishallitukselta, museovirastolta ja ELY-keskukselta. 

Seurakunnanvaltuuston perustama kiinteistötyöryhmä jatkaa toimintaansa myös 

vuonna 2023.  

 

 

5.11 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. 
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 TP 2021 TA 2023 

Toimintatuotot 161 562 €  117 380 €  

Metsätuotot 45 412 €  34 000€ 

Päiväkodin hoitomaksut 180 449 €  - €  

Vuokratuotot 107 092 €  155 190€  

Sijoitustuotot 56 454 €  12 600 €  

Verotulot 1 850 748 €  1 850 000 €  

Tuotot 2 356 305 €  2 169 170 €  

Muuttuvat kustannukset –84 813 €  –75 545 €  

Toimintakate 2 271 491 €  2 167 000 €  

Toimintakate % 96,4 % 96,5 % 

Toimintamenot  

Kiinteät kustannukset 

–1 194 084 €  –2 357 085 €  

TUOTOT 2 356 305 €  2 169 170 €  

KRIITTINEN PISTE –2 276 007 €  –2 442 137 €  

0-tuloksen tarve 80 298 € –272 967 € 
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5.12 TULOSLASKELMA  
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5.13 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUODELLE 2023 
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