
 
 

 

 
 

 

Kirkollishallituksen kokous 14.6.2019 

 

Pöytäkirja 

 
Aika:   14.6.2019 klo 16.00-17.00 
Paikka:    Kirkollishallituksen kokoustilat, Liisankatu 29, Helsinki 
Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Arseni, metropoliitta Elia, 

kirkkoherra Markku Salminen, nunna Elisabet, Hannele Meskus, Matti 
Tolvanen 

Esittelijät: palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala, talouspäällikkö Henna Mynttinen, 
kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen, kasvatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov, 
palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala 

 
Sihteeri: Annaleea Kemppainen 
 

 
*** 

Kirkollishallituksen lakimiesjäsenen esittely 
44 
Suomen ortodoksisen kirkon ja sen seurakuntien toimissa 
noudatettavat rekrytointiperiaatteet 

Suomen ortodoksinen kirkko ja sen seurakunnat ovat julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toimihenkilöitä 
valittaessa on noudatettava samanlaisia periaatteita kuin muissakin vastaavissa yhteisöissä. 
Kirkollishallitus asetti 29.1.2019 työryhmän valmistelemaan esitystä rekrytointiperiaatteista. Työryhmään 
ovat kuuluneet professori Matti Tolvanen, nunna Elisabet ja teologinen sihteeri Jelisei Heikkilä. 
 
Esitys:  
Kirkollishallitus päättää vahvistaa kirkon ja sen seurakuntien toimihenkilöiden valinnassa noudatettavat 
periaatteet liitteenä 44 olevan ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistus on kaikkia kirkon yksiköitä sitova. 
 
Perustelut: 
Työryhmä on saanut esityksensä valmiiksi kirkossa noudatettavista rekrytointiperiaatteista ja 
kirkollishallitus päättää vahvistaa periaatteet julkisyhteisön toimihenkilöitä valittaessa noudatettaviksi. 
Kirkollishallitus päättää asiasta OrtL:n 33 §:n 6 kohdan mukaisesti. 
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Päätös: 
Esityksen mukaan. Ohjeet teknisesti muotoillaan siten, että oikeuskäytäntö esimerkkeineen siirretään 
erilliseksi ohjeen liitteeksi. 
 
*** 
 
Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
45 
Suomen ortodoksisen kirkon ja sen seurakuntien palveluksessa olevien 
toimihenkilöiden työmatkat ulkomaille 

Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispan ja hiippakuntapiispojen tekemien ulkomaille suuntautuvien 
työmatkojen yhteydessä matkan johtaja voi pyytää seurueeseen muita henkilöitä, jotka voivat olla myös 
kirkon tai seurakuntien palveluksessa työskenteleviä toimenhaltijoita. Ulkomaanmatkat käsitellään 
piispainkokouksessa 24.11.2009 vahvistetun piispainkokouksen työjärjestyksen 6.4. ja 7.2. kohtien 
mukaisesti. Liite 45a. 
 
Esitys: 
Kirkon tai seurakuntien palveluksessa työskentelevien toimenhaltijoiden osallistuessa arkkipiispan tai 
hiippakuntapiispojen järjestämään ulkomaanmatkaan, luetaan matka-aika työntekijän työajaksi kultakin 
matkapäivältä säännöllisen työajan mukaisesti. Muilta osin matkakulujen korvaamiseen ja päivärahoihin 
sekä muihin verovapaisiin etuuksiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa verohallinnon vahvistamaa 
päätöstä verovapaiden korvausten maksamisesta. 
 
Perustelut: 
Arkkipiispan järjestämälle ulkomaanmatkalle osallistuneen seurakunnan palveluksessa olevan 
toimenhaltijan asemasta on syntynyt erimielisyys työntekijän ja hiippakuntapiispan välillä siitä, luetaanko 
ulkomaanmatkan matka-aika työajaksi vai loma-ajaksi. Tapahtumien tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä 
olevasta esittelymuistiosta. Liite 45b, ei julkinen. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 
Kiinteistöpäällikön esittely 
46 
Kiinteistötyöryhmän raportti 
 
Kiinteistötyöryhmä on saanut kirkolliskokouksen sille antaman tehtävän valmiiksi. Työryhmä on 
koonnut työstään raportin (Liitteet 46 a-c), jossa se esittää toimenpiteitä 10-20 vuoden 
tarkastelujaksolle. Työryhmä on selvittänyt kirkon merkittävimpien rakennusten (280 kappaletta) 
tärkeimmät tiedot, kuntoluokat, kiinteiden vuosikustannusten ja -tuottojen määrät, pyhäkköjen osalta 
palvelusten määrät ja niihin osallistuneiden määrät sekä rakennuskannan laskennalliset 
korjauskustannukset. Tiedot on koottu raportin liitteenä olevaan tietokantataulukkoon. Taulukon 
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ensimmäisessä sarakkeessa on työryhmän esitys niistä rakennuksista, jotka tullaan jatkossa ylläpitämään 
kirkon varoin.  
 
Esitys:  
Esitetään, että kirkollishallitus käsittelee työryhmän raportin ja esityksen niistä rakennuksista, joita 
jatkossa ylläpidetään kirkon rahoituksella sekä esittää raporttiin ja esitykseen mahdolliset tarkennukset ja 
huomautukset.  
 
Päätetään raportin lähettämistä seurakunnille lausuntoa varten. Seurakuntia pyydetään toimittamaan 
lausunnot 31.8.2019 mennessä. 
 
Kulttuuriperinnön suojelun juridisesta puolesta pyydetään lausuntoa museovirastolta. Lausuntoa 
pyydetään esityksen ulkopuolelle jääneistä toimenpidekategorian 4 rakennuksista. Taidehistoriallisista 
näkökulmista pyydetään lausuntoa Kari Kotkavaaralta. 
 
Kirkollishallituksen tarkennusten ja huomautusten sekä saatujen lausuntojen pohjalta tarkennettu esitys 
tuodaan kirkollishallituksen lokakuun kokoukseen, jossa päätetään esityksen viemisestä 
kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. 
 
Perustelut: 
Vuoden 2017 kirkolliskokous päätti, että kirkollishallitus asettaa ensimmäisessä kokouksessaan 2018 
työryhmän laatimaan kiinteistösuunnitelman niistä rakennuksista, joita tullaan jatkossa ylläpitämään 
kirkon rahoituksella seurakuntalaisten palvelussa. Kirkolliskokous on asettanut tavoitteeksi, että 
kiinteistöjen määrän tulee olla nykyistä määrää merkittävästi pienempi. Käyttöön jääville kiinteistöille 
tehdään tarvittavat pitkän aikavälin hoito- ja korjaussuunnitelmat, joihin sisältyvät niitä koskevat 
rahoitussuunnitelmat.  
 
Kiinteistöjen hoitoa ja ylläpitoa varten kaikissa seurakunnissa otetaan käyttöön yhteinen 
kiinteistönhoitojärjestelmä. Suunnitelman tulee sisältää myös radikaali esitys toimista, joilla 
kiinteistövastuut muiden kiinteistöjen osalta poistuvat kirkolta ja seurakunnilta.  
Tätä suunnitelmatyötä varten kirkollishallitus perustaa työryhmän, johon otetaan jäseniä 
kiinteistöammattilaisten lisäksi myös papistosta ja kirkon hallinnosta sekä kulttuurihistoriallista 
asiantuntemusta. Työryhmä tekee esityksen asiasta kirkollishallitukselle vuoden 2018 aikana.  
Esitys tulee kirkolliskokoukselle osana talouteen liittyviä päätöksiä. Kirkon keskusrahastosta ei ohjata 
varoja muihin kiinteistökohteisiin kuin niihin, joista on tehty ylläpitopäätös ja hyväksyttävät hoito- ja 
korjaussuunnitelmat. 
 
Työryhmästä kiireiden vuoksi pois jäänyt Katariina Husso on esittänyt työryhmälle, että Kari 
Kotkavaara voisi olla paras antamaan taidehistoriallisen lausunnon. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. Lausunto kiinteistötyöryhmän raportista pyydetään seurakuntien 
seurakunnanneuvostoilta 31.8.2019 mennessä. 

 
*** 
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Kasvatusasiain koordinaattorin esittely 
47 
Apurahoja teologisiin opintoihin 
 
Kirkollishallitus on varannut 20 000 apurahoja teologisiin jatko-opintoihin (vähintään pro gradu-taso). 
Jojannes Mureen rahastosta on jaossa 4 600 euroa lahjakkaille kirkon toimeen opiskeleville tai Suomen 
Asutusmuseon toimintaan ja asutustoimintaa koskevaan tutkimukseen.  Määräaikaan 31.5.2019 
mennessä tuli kuusi hakemusta. 
 
Keskusrahaston apuraha voidaan myöntää tutkielmiin (vähintään pro-gradu taso) siinä tapauksessa, että 
jatko-opiskelijoiden apurahahakemuksia ei ole riittävästi. 
 
 

1. YTT Suvi Tuuli Talvikki Ahonen, hakee 10 000 euron apurahaa systemaattisen teologian 
poikkitieteelliseen tutkimukseen (pro gradu ja post doc) ”Impact of  religious conversion and 
disaffiliation on asylum procedure”. Suosittelijana ovat professori Serafim Seppälä ja professori 
Ilkka Huhta.  

2. Suomen Asutusmuseo hakee 1 500 euron apurahaa Museon hoitajan palkkaamiseen 
tarkoituksena Kirkkojoki-kirjan kokoaminen.  

3. FM, teologian ylioppilas Mikko Punkki ja professori Pekka Metso hakevat 9 000 euron 
apurahaa käytännöllisen teologian tieteen alaan kuuluvaan jatkotutkimukseen aiheenaan 
”Passiivisten nuorten aikuisten ja varhaiskeski-ikäisten ortodoksien käsitykset ja toiveet kirkon 
toiminnasta.” Punkki hyödyntää jatkotutkimusta Pro-gradu tutkielmaansa. Metso osallistuu 
tutkimukseen yliopiston palkkauksen turvin.  

4. FM, teologian ylioppilas Mikko Punkki, hakee 1000 euron apurahaa käytännöllisen 
teologian tieteen alan tieteellisen artikkelin julkaisutyöhön aiheenaan ”Suomen ortodoksisen 
kirkon 20-45-vuotiaiden jäsenten kirkollinen aktiivisuus ja motiivit”. Julkaisu tulee 
kokoomateokseen: ”Pappi, opettaja ja parantaja.”, joka julkaistaan 2020. Mikko Punkille 
myönnettiin 2 566 euron apuraha 2018. 

5. Yliopistotutkija, TT, FM Maria Takala-Roszczenko, hakee 5000 euron apurahaa 
kirkkomusiikin ja kirkkohistorian tieteen alaan kuuluvalle tutkimukselle, jonka aiheena on: 
”Kreikanuskoiset lukkarit Karjalassa – ortodoksikanttorien ammattikunnan ja koulutuksen 
tutkimus 1880-luvulta vuoteen 1939.  

6. TK Harri Linna, hakee 1 000 euron apurahaa teologian maisterin tutkintoon kuuluviin 
kieliopintoihin Pietarin Hengellisessä akatemiassa. 

 
Päätösesitys: 
 

Talvikki Ahonen 10 000 Kirkon keskusrahasto 

Suomen Asutusmuseo 1 500 Johannes Mureen rahasto 

Mikko Punkki & 
Pekka Metso 

1 100 
7 900 

Johannes Mureen rahasto ja 
Kirkon keskusrahasto 

Mikko Punkki 1 000 Johannes Mureen rahasto 

Maria Takala-Roszczenko 2 100 Kirkon keskusrahasto 

Harri Linna 1 000 Johannes Mureen rahasto 

Yhteensä 24 600  
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Perustelut:  
Mikko Punkki ja Harri Linna täyttävät Johannes Mureen säätiön apurahan ehdot. Kumpikin 
suorittaa teologian maisterin opintoja. Molemmilla on kiitettävät arvosanat. Mikko Punkin 
kyselytutkimus oli niin laaja, että aineistoa on hyödynnetty myös muihin tutkimuksiin, siksi hän hakee 
apurahaa kahteen eri tarkoitukseen.  
 
Mikko Punkin aineistosta kirkko saa tärkeää tutkimustietoa miksi nuoret aikuiset eroavat kirkosta ja 
miksi sama ikäluokka on passiivinen kirkon jäsen. Tutkimuksen avulla kirkko voi etsiä keinoja, joilla 
tavoittaa ja osallistaa kirkollisesti passiivisia jäseniään. Apuraha käytetään 4 kuukauden yhtäjaksoiseen 
työskentelyyn ja matkakuluihin.  
 
Suomen Asutusmuseo säätiö hakemus täyttää Mureen rahaston ehdot. 
 
Talvikki Ahosen poikkitieteellisen tutkimuksen aihe on ajankohtainen. Hän selvittää 
maahanmuuttoviraston turvapaikkapäätöksiä ja sitä, miten kristityksi kääntyminen vaikuttaa niihin. 
Ortodoksisella kirkolla ei ole omaa tutkimuskeskusta, joten teologian alaan liittyviä ajankohtaisten 
aiheiden yliopistotutkimuksia pitäisi tukea, silloin kun niistä saadaan kirkon toimintaa hyödyntäviä tietoa 
tai valmiuksia yhteiskunnalliseen keskusteluun.  
 
Pro-gradu tutkimus on tapaustutkimus 1930-luvun Salmista, jossa ortodoksisen kirkon jäsen siirtyi 
evankelisluterilaiseen kirkkoon. Tutkimuksessa selvitetään siirtymisen vaikutuksia kirkkojen välisiin 
suhteisiin.  
 
Maria Takala-Roszczenko kirjoittaa monografiakäsikirjoitusta, jota varten hän kokoaa aineistoa 
suomalaisista ja venäläisistä arkistoista. Tutkimuksen fokuksessa on muutokseen sopeutuminen. Ajoitus 
liittyy liturgisen kielen vaihtumiseen slaavista suomeksi ja Suomen ortodoksisen kirkon kansallistamisen 
aikaan. Apurahan turvin hän voi keskittyä kirjan kirjoittamiseen ja viimeistelyyn muutamaksi viikoksi.  
 
Yhtään jatko-opiskelijan hakemusta ei tullut määräaikaan mennessä.  
 
Päätös: 
Apurahat päätettiin jakaa seuraavasti: 
 

Talvikki Ahonen 1 000 Johannes Mureen 
rahasto 

Suomen Asutusmuseo 1 500 Johannes Mureen 
rahasto 

Mikko Punkki & 
Pekka Metso 

1 100 
7 900 

Johannes Mureen 
rahasto ja 
Kirkon 
keskusrahasto 

Mikko Punkki 0 Johannes Mureen 
rahasto 

Maria Takala-Roszczenko 2 100 Kirkon 
keskusrahasto 

Harri Linna 1 000 Johannes Mureen 
rahasto 

Yhteensä 14 600  
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Merkitään, että kirkollishallituksen 12.9.2018 päätökseen perustuen keskusrahaston apurahasta (20 000 
euroa) voidaan jakaa tällä päätöksellä 10 000 euroa teologisiin tutkimuksiin (vähintään pro gradu taso). 
 

*** 
 
Kasvatusasiain koordinaattorin esittely 
48 
Kirkon ja järjestöjen yhteistyösopimus  
Tilannekatsaus 2019 
 
48a. Filantropia ry  
 
Toiminnan tarkastuksessa Filantropia ry:n toimistolla Pasilassa 22.5.2019 olivat mukana 
toiminnanjohtaja Riina Nguyen, Filantropian hallituksen puheenjohtaja Ilona Lehmus ja 
kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov. Keskustelu käytiin 30.4. lähetetyn kysymysmateriaalin 
pohjalta. 

Yleistä: Filantropia on Suomen ortodoksisen kirkon kansainvälisen diakonia ja lähetystyön järjestö. 
Filantropian keskeinen toiminta kohdistuu yhdessä kirkon keskushallinnon ja seurakuntien kanssa 
kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman päälinjauksiin ”Aktiivinen jumalanpalveluselämä, jäsenyyden ja 
identiteetin vahvistaminen – kirkon lähetystehtävä” sekä ”Lähimmäisvastuu ja eettinen toiminta- kirkon 
diakoninen tehtävä”. Kirkon kokonaisbudjetista (noin 7 milj euroa) vuonna 2018 Filantropian 120 000 
euron vuosiavustus oli 1,7 %. Keskusrahaston myöntämistä avustuksista (1,6 milj euroa) Filantropian 
osuus oli 7,5 %. Avustuksen osuus oli jäsenmäärään suhteutettuna noin 2 euroa/kirkon jäsen. 
Filantropian kokonaisbudjetti vuonna 2018 oli 350 000 euroa. 

Järjestössä on tällä hetkellä kaksi kokopäiväistä työntekijää. Filantropian toimintaa linjaa hallitus, joka on 
myös ensisijainen toiminnan valvoja. Hallitus 2019: Ilona Lehmus (pj), Raisa Lindroos (varapj), Jonas 
Bergenstad, Ira Matsi, Jarmo Ihalainen, Kirsi-Maria Susuna, Erna Suutari, Katja Vilponiemi ja Andreas 
Salminen. 

Toiminta: Filantropian toiminta noudatti sopimuskaudella 2014–2018 järjestön toimintalinjauksia 
(2013–2018) sekä omalta osaltaan kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmaa 2016–2020 ja diakonia- ja 
lähetystyön kehittämissuunnitelmaa (2016–2020). Vuoden 2019 alusta alkaen Filantropian toiminta 
keskittyy kolmivuotisen strategian pääkohtiin: 1) Pakolaisuus ja yhteisöjen tukeminen, 2) 
Ihmisoikeuskysymykset ja kirkko, ja 3) Luomakunnan hyvinvointi ja kristityn vastuu, jotka tuovat esiin 
myös kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita. 

Työn vaikuttavuutta on arvioitu toiminnallisilla ja taloudellisilla mittareilla, vuorovaikutuksen 
lisääntymisellä kumppanimaiden kirkkojen ja järjestöjen kanssa, näkyvyydellä ja toiminnoilla kotimaassa 
ja kumppanimaissa sekä toimintakulttuurin muutoksella kirkollisten toimijoiden kanssa. Viimeisimmän 
toimintakauden yksityiskohtainen esittely on kuvattu raportissa. Filantropian vastaukset tämänhetkisen 
kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman kyselyyn 2018 ovat luettavissa raportin lopussa.  

Raportointitilaisuus 22.5.2019: Filantropia on toiminut sopimuksen mukaisesti ja kaikki kirjallinen 
materiaali on laadittu erinomaisesti. Sopimuskaudella vakituisten työntekijöiden määrä väheni kolmesta 
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kahteen (2016). Työn luonteen erityisen kuormittavuuden vuoksi työhyvinvointia seurataan 
säännöllisesti työterveyshuollon ja hallituksen toimesta. 

Esittelyn liitteenä Filantropian raportti toiminnasta, Filantropian toimintakertomus, Filantropian 
tilinpäätös, Filantropian talousarvio ja Filantropian toimintasuunnitelma. Liitteet 48a 1-5. 

Esitys: 
Raportti hyväksytään esitetyssä muodossa. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. Kirkolliskokous on edellyttänyt järjestöille myönnettävien avustusten käytön ja 
vaikuttavuuden raportointia vuosittain kirkollishallitukselle. 
 
 
*** 
 

48b. Ortodoksisten Nuorten Liitto ry (ONL)  
 
Toiminnan tarkastuksessa Kirkon palvelukeskuksessa Kuopiossa 28.5.2019 oli mukana toiminnanjohtaja 
Maria Kauppila, liiton puheenjohtaja Anna Blinnikka, järjestösihteeri Annakaisa Onatsu ja 
kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov. Keskustelu käytiin etukäteen lähetetyn 
kysymysmateriaalin pohjalta. 

Yleistä: ONL on valtakunnallinen ortodoksinen nuorisojärjestö. Toiminnan pääalueina ovat lapsi-ja 
nuorisotyön tukeminen, julkaisutoiminta, leirien, kurssien ja tapahtuminen järjestäminen sekä 
kansainvälinen toiminta. ONL on sitoutunut yhdessä Suomen ortodoksisen kirkon kanssa toteuttamaan 
sovitut toiminnot. Järjestön toimintaa valvoo ja ohjaa johtokunta, johon kuuluvat seuraavat jäsenet 
(2019): Aleksanda Heikkinen, Karina Huttunen, Antti Kokkonen, Petrus palola, Larissa Qvintus-
Petsalo, Kaarlo Saarento ja puheenjohtaja Anna Blinnikka. 

Järjestöllä on 2 päätoimista työntekijää. Tuntipalkkaisia työntekijöitä (etenkin nuoria) käytetään leireillä 
ja Tuohustuli-lehdellä on oma yhteyshenkilö. Järjestön henkilöjäsenmäärä on ollut kaksi viimeistä vuotta 
sama, mutta se on laskenut 500 henkilöllä sopimuskauden aikana. Liitolla on vuoden 2018 lopussa 3933 
henkilöjäsentä ja 16 yhteisöjäsentä. Liitto näkyy Facebookissa ja Instagrammissa. Youtubessa sillä on 75 
seuraajaa. Liitolla on useita yhteistyökumppaneita (arviointiraportti). 

Toiminta: Liitolla on ollut 21 koulutusta, joihin on osallistunut 513 henkilöä. Talkoolaiset eivät sisälly 
näihin koulutuksiin. Koulutukset hiippakunnittain: Helsinki (5), Kuopio ja Karjala (15, Valamon 
vaikutus) ja Oulu (1).  

Koulutusten vaikuttavuutta on arvioitu palautekyselyllä. Koulutettavat ovat sitoutuneet useamman 
vuoden toimintaan ja he ovat perustaneet uusia kerhoja seurakuntiin (esim. Iisalmi). Liiton 
sopimuskaudella oli 71 erilaista tapahtumaa, leiriä ja koulutusta: Helsinki 10, Kuopio ja Karjala 44 ja 
Oulu 8, kansainvälisiä leirejä oli 9. Nuorisovaihto Konstantinopoliin on toteutunut vuorovuosina. 
Osallistujia noin 8 puolin ja toisin. Annakaisa Onatsu on Syndesmoksen hallituksen jäsen (2014-). 

Kripareita on järjestetty 1/vuosi. Kauden aikana on leirilisiä yhteensä 129.  

Kirkon rahoitusosuus toiminnasta 2014-2019 on ollut 41%-49% 
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Tuohustuli lehdestä on keskusteltu vuosittain. Muitakin vaihtoehtoja on pohdittu. Lehden levikki 2019 
on 3 400 kpl. Järjestöllä on useita julkaisuja (raportti).  

Liittos palkitsee vuosittain ansioituneita nuorisotyötä tekeviä ansiomerkein. Liitto kehittää uutta 
toimintaa mm. osaamisen tunnustamisen merkit nuorisotyössä. ONL antaa seurakunnan kerhoille 
rahaa, silloin kun he keksivät toimivan idean.  

Raportointitilaisuus 28.5.2019: ONL on toiminut sopimuksen mukaisesti.Toimitettu materiaali antoi 
hyvän kuvan toiminnan järjestämisestä.  

Esittelyn liitteenä ONL raportti toiminnasta, OKM raportti, tilinpäätös, talousarvio ja 
toimintasuunnitelma. Liitteet 48b 1-5. 

Esitys: 
Esitän että ONL yhteistoiminnan raportti hyväksytään.  

Päätös: 
Esityksen mukaan. Kirkolliskokous on edellyttänyt järjestöille myönnettävien avustusten käytön ja 
vaikuttavuuden raportointia vuosittain kirkollishallitukselle. 

*** 

 
48c. Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunta (PSHV) 

Toiminnan tarkastuksessa Kirkon palvelukeskuksessa Kuopiossa 23.5.2019 oli mukana toiminnanjohtaja 
Soili Penttonen ja kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov. Keskustelu käytiin etukäteen 
lähetetyn kysymysmateriaalin pohjalta. 

Yleistä: Veljeskunta on ortodoksisen kirkon traditioon sitoutunut seurakuntien tukijärjestö. PSHV:llä 
on yksi toimihenkilö. Toimintaa linjaa ja suunnittelee hallitus, jonka jäseniä vuonna 2019 ovat: 
Metropoliitta Arseni (pj), Seppo Salmi (varapj), isä Ioannis lampropoulos, Tuula Jokiranta, Leena Lomu, 
Liisa Karlsson ja isä Reijo Marjamaa.  

Järjestöllä on yksi päätoiminen työntekijä. Henkilöstökuluissa on myöskin Aamun Koiton 
suoriteperusteinen päätoimittaja. Hallinto- ja henkilöstökulut ovat 55 % budjetista. Hallintokuluista 
suurimman osuuden muodostaa Aamun Koiton postitus.  

Järjestön jäsenmäärä on 1720. Alaosastoja on 81 (Helsingin hpk 26, Kuopion ja Karjalan hpk 42 ja 
Oulun hpk 13).   

Järjestöllä on omat facebook-sivut, joita päivitetään 1-2 kertaa kuukaudessa.  

Toiminta: Veljeskunta tukee alaosastoja neuvonnalla, vierailuilla ja jäsenkirjeillä. Veljeskunnan viestintä- 
ja julkaisutoiminnan tavoitteena on innostaa ihmisiä yhteisöllisyyteen ja toinen toistensa auttamiseen.  

Vuosien 2017-2019 aikana alaosastovierailuja on ollut yli 20. Näiden lisäksi Filantropia ja PSHV ovat 
toteuttaneet yhteisen ”Diakonia ja lähetyskiertueen” (2017) yhdeksässä seurakunnassa. Kiertueesta on 
valmisteilla TT Juha Riikosen kokoama PSHV;n Diakonia ja lähetysjulkaisu (ilm elokuu 2019). 
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Järjestöjen yhteisiä perhepäiviä järjestettiin neljässä seurakunnassa (2018). Syksyllä 2019 Filantropia ja 
PSHV järjestävät ”Luomakunta ja lähimmäinen” seminaarin kaikissa hiippakunnissa.  

Tiistaiseuroja ja seurakuntien toimintaryhmiä rohkaistaan tavoitteelliseen vapaaehtoiseen 
diakoniatyöhön. Veljeskunnan ”Auttajan polku”- teos toimii tukimateriaalina. Työn edetessä kerätään 
hyviä käytäntöjä. Vapaaehtoinen diakoniatyö on ensisijaisesti seurakuntien vastuulla oleva asia. Järjestä 
voi auttaa järjestämällä koulutuksia.  

Valamon Opistossa järjestetty ”Church for Everyone”-viikonloppukurssi (2017 ja 2019) on onnistunut 
esimerkki monikulttuurisesta kohtaamisesta. Palaute kurssista oli hyvää. Seuraava kurssi toteutetaan 
vuonna 2021.Seurakuntien tehtävä on jatkaa yhteyden pitoa erikielisten seurakuntalaisten kanssa.   

PSHV järjestää vuosittain Trifonin pyhiinvaelluksen, johon osallistuu 27-40 henkilöä. Metropoliitta 
Arseni järjesti ”Ikonin tie”-matkan Itä-Virunmaalle, Pyhtitsan luostariin ja Tallinnaan. Veljeskunta 
järjestää vuosittain yhden monikulttuurisen perheleirin, johon osallistuu keskimäärin 20 aikuista ja 20 
lasta.  

Aamun Koitto- lehden lukijakunnasta ei ole tehty kartoitusta. Lehden painosmäärä on 16 000 ja lehti 
ilmestuu 5 kertaa vuodessa. 

Muita julkaisuja: T. Colliander, Ortodoksinen usko ja elämännäkemys ja Ortodox tro och livssyn (2017), 
Juha Riikonen Kuinka voin auttaa? Diakonia ja lähetys ortodoksisten seurakuntien elämässä. Ilmestyy 
nettijulkaisuna 2019. 

Katse edemmäs: Järjestöt voivat auttaa seurakuntia hallinnon uudistuksessa. He voivat osoittaa, ettei 
työ paikallisseurakunnissa katoa mihinkään. Jos kirkko siirtyy yhteiseen lehteen ja Aamun Koitto lakkaa 
ilmestymästä, järjestön talous romahtaa. Veljeskunnan hallitus on pohtinut tulevia toimintalinjauksia.  

Toiminnan vaikuttavuudesta tehtiin kysely alaosastoille ja sekä seurakuntien papeille ja kanttoreille (liite). 
Veljeskunnan tekemällä työllä on tarvetta, mutta myös muutostarve on näkyvissä.  

Esittelyn liitteenä on Veljeskunnan vuosikokousaineisto, toiminnan raportti, kyselyaineisto ja sen 
analyysi ja tapahtumalistaus. Liitteet 48c 1-5. 

Esitys: 
Esitän, että PSHV:n yhteistoiminnan raportti hyväksytään.  

Päätös: 
Esityksen mukaan. Kirkolliskokous on edellyttänyt järjestöille myönnettävien avustusten käytön ja 
vaikuttavuuden raportointia vuosittain kirkollishallitukselle. 

*** 
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Talouspäällikön esittely  
49 
Valamon luostarin 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja talouden 
seuranta 
 

Kirkollishallitus on esittänyt useaan otteeseen huolensa Valamon luostarin taloudesta. Vuoden 2015 
tilinpäätöksestä kirkollishallitus pyysi lisäselvityksiä, lisäksi 25.10.2016 istunnossaan kirkollishallitus 
päätti teetättää erityistilintarkastuksen luostarin talouden osalta. Erityistilintarkastuksesta saatiin 
pöytäkirja helmikuussa 2017. Vuonna 2017 Valamon luostarin johdon kanssa järjestettiin tapaamisia, 
joissa pyydettiin luostaria kertomaan taloutta tasapainottavista toimenpiteistä. Luostaria pyydettiin myös 
toimittamaan tuloslaskelmat ja taseet kuukausittain hiippakunnan piispalle ja talouspäällikölle. 
Kirkollishallituksen istunnossa 8.6.2018 käsiteltiin Valamon luostarin tilinpäätös vuodelta 2017. 
Tilinpäätös oli alijäämäinen 365 511,41 euroa. Kirkollishallitus päätti, että luostarin on toimitettava 
ennustelaskelmat vuosilta 2018 – 2019 sekä toimenpideohjelma talouden tervehdyttämiseksi. Valamon 
luostarin tervehdyttämissuunnitelma toimitettiin kirkollishallitukselle 18.11.2018. Lisäksi Valamon 
luostarissa on suoritettu hallinnon tarkastus syksyllä 2018 osana luostarin sisäistä tarkastusta.  Vuoden 
2018 alusta Valamon opiston toiminta on liitetty luostarin alaisuuteen.  
 
Valamon luostari on toimittanut Kirkollishallitukselle vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tuloslaskelman ja 
taseen vertailutietoja vuodelta 2017 on muutettu siten, että niihin on lisätty opiston luvut. Valamo on 
myös toimittanut kuukausittain tulos- ja tase raportit kirkollishallitukselle. Huhtikuun 2019 raportit ovat 
viimeisimmät. 
 

Valamon luostarin tilinpäätös vuodelta 2018 on alijäämäinen -85 549,34 euroa huolimatta luostarin 
saamasta noin 200 000 euron testamenttilahjoituksesta (2017 -1 049 774,27).  
Liitteet 49 a-b. Liite 49c, ei julkinen. 
 

Esitys:  
Kirkollishallitus vahvistaa Valamon luostarin tilinpäätöksen vuodelta 2018, mutta edellyttää edelleen 
toimenpiteitä talouden tervehdyttämiseksi. Lisäksi luostarin tulee kiinnittää erityistä huomioita 
maksuvalmiuteen. Valamoa edellytetään edelleen lähettämään kuukausittaiset tulos- ja taseraportit 
kirkollishallitukselle. Lisäksi luostarin on toimitettava taloussäännön mukainen vuoden 2020 talousarvio 
ja mahdolliset seuraaville vuosille laaditut talousarviot kirkollishallitukselle, heti niiden valmistuttua.  
 
Perustelut: 
Luostarin ohjesäännön 32§:n mukaan kirkollishallitus vahvistaa luostarin tilinpäätöksen. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
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Talouspäällikön esittely 
50 
Keskushallinnon luottokorttien myöntämisen perusteet ja käyttöohjeet 

 
Keskushallinon työntekijöillä on käytössään oheisen liitteen 50a, ei julkinen mukaiset yritysvastuulliset 
luottokortit. Luottokorttien käytöstä on laadittu liitteenä 50b oleva ohjeistus.   Luottokorttien käytöstä 
ja myöntämisestä ei ole ollut aikaisemmin ohjeistusta keskushallinnossa.  
 
Ensisijaisesti hankinnat pyritään tekemään toimittajien kanssa niin, että toimittaja laskuttaa 
keskushallintoa. Keskustalossa työskentelevien osalta hankinnat on keskitetty niistä vastaaville. Uusia 
yritysvastuullisia kortteja myönnetään vain hyvin perustelluista syistä. Yritysvastuullisista korteista 
peritään vuosimaksua ja niiden käyttöön liittyy aina riski väärinkäytöksiin.  
 
Esitys: 
Kirkollishallitus voi myöntää luottokortin työntekijälle työtehtävien hoitamisesta aiheutuvien menojen 
maksamiseen, mikäli työntekijällä on työhön liittyviä hankintoja kuukausittain useita esimerkiksi: viisi 
kappaletta tai enemmän tai ne ovat suuruudeltaan sellaisia, että työntekijää ei voida velvoittaa 
maksamaan niitä ensin itse. Lisäksi työntekijän tulee olla vakituisessa työsuhteessa, ymmärtää 
rahankäyttöön liittyvä vastuu sekä luottokortin käyttöön liittyvä ohjeistus. Luottokortteihin asetetaan 
luottoraja, joka on pääsääntöisesti 1000 euroa kuukaudessa tai enintään 10 000 euroa korttia kohden 
kuukaudessa. Kirkollishallitus hyväksyy luottokortin käyttöohjeet ja velvoittaa kortin käyttäjiä niitä 
noudattamaan.   
 
Perustelut:  
Taloussäännön 7§ mukaan keskusrahaston luottokorttien käyttöoikeuksista ja lopettamisesta päättää 
kirkollishallituksen kollegio. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 
Talouspäällikön esittely 
51 
Keskushallinnon tarpeettomien pankkitilien lopettaminen 

 
Suomen ortodoksisella kirkolla on käytössään pankkitilejä, joita ei enää tarvita. Kustannusten 
säästämiseksi ja työn yksinkertaistamiseksi tarpeettomat pankkitilit on järkevää lopettaa. Liite 51, ei 
julkinen. 
 
Esitys:  
Kirkollishallitus päättää lopettaa liitteen 51 mukaiset Pohjois-Savon (tai muussa) Osuuspankissa olevat 
tilit. Samalla lopetetaan kaikki tileihin liitetyt kortit. Tileillä olevat varat siirretään liitteen 51 mukaiselle 
Suomen ortodoksisen kirkon tilille. 
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Perustelut: 
Taloussäännön mukaan keskusrahaston tilien avaamisesta ja lopettamisesta päättää kirkollishallitus. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 
Palvelukeskuksen johtajan esittely 
52 
RIISAn yhteistoimintasopimuksen arviointi 

 
Suomen ortodoksisen kirkon ja RIISAn välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan sopimuksen 
arviointikeskustelu käydään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Sopimuksen mukaan 
kirkollishallitukselle toimitetaan raportin lisäksi säätiön virallinen toimintakertomus ja tilinpäätös, 
liitteet 52 a-b. Arviointikeskustelu toteutettiin 8.5.2019 ja siinä yhteydessä RIISAlta pyydettiin 
toimintasuunnitelmaa taloustilanteen korjaamiseksi sekä tarkennettua tietoa kävijämääristä. Nämä 
lisätiedot ovat liitteenä 52 c-d. Selvityksessä RIISA esittää yhtenä toimenpiteenä vuokran alennusta 
loppuvuoden 2019 osalta niin, että museo maksaa vuokraa vain toimistotiloista. 
 
Esitys:  
Kirkollishallitus käsittelee museon raporttia ja taloustilannetta. RIISAlle myönnetään huojennusta 
vuokrasta 1.7.-31.12.2019 siten, että vuokraa peritään vain käytössä olevista toimistotiloista. Tilanne 
arvioidaan uudelleen marraskuun istunnossa.  
 
Perustelut: 
RIISA on tehnyt pyydetyn suunnitelman taloustilanteen korjaamiseksi ja on perusteltua seurata 
toimenpiteiden vaikuttavuutta vuoden loppuun saakka. Vuokran huojennus on yksi RIISAn esittämistä 
toimenpiteistä. Näyttelytilojen osalta huojennuksen perusteluna on se, että tiloissa pidetään esillä kirkon 
esineistöä.   
 
Päätös: 
Esitys hylätään. Huojennusta ei voida myöntää Riisan avustamista koskevien vuosien 2016 ja 2017 
kirkolliskokouspäätösten vuoksi. Kirkollishallitus päätti myöntää Riisalle lainan, joka vastaa 
loppuvuoden vuokraa. Kirkollishallitus edellyttää, että kirkolliskokoukselle marraskuussa 2019 esitetään 
eri vaihtoehtoja kirkkomuseotoiminnan saattamiseksi kestävälle pohjalle. 

 
*** 
 
Palvelukeskuksen johtajan esittely 
53 
Kolttasaamelaisten edustus kirkolliskokouksessa 
 
Saamelaisten edustusta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa koskeva 
kirkkolainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2000. Sitä koskevat säännökset ovat kirkkolaissa (1054/1993), 
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kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä. Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan vaalikelpoinen 
hiippakuntavaltuuston saamelaisjäseneksi ja kirkolliskokouksen saamelaisedustajaksi on maallikkojäsen, 
joka on äänioikeutettu saamelaiskäräjävaaleissa ja vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen. 
Saamelaiskäräjät nimittää kirkolliskokoukseen jäsenen, sekä kaksi varajäsentä. 

 
Saamelaisten edustus evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa katsotaan hyvin merkittäväksi 
asiaksi saamelaisten alkuperäiskansa-aseman tunnustamisen, kirkon saamelaistyön vahvistamisen ja 
edistämisen sekä kirkon ja saamelaisten välisten suhteiden ylläpitämisen näkökulmista. Evankelis-
luterilaisen kirkon rooli on merkittävä saamen kielten tilanteen ja saamenkielisten palveluiden edistäjänä. 

 
Kolttasaamelaisten ikiaikainen hallintoelin Kolttien kyläkokous on esittänyt Suomen ortodoksiselle 
kirkolle 2000-luvun alussa, että kolttasaamelaisilla olisi edustajapaikka kirkolliskokouksessa Tällöin 
kyläkokous on saanut kirkolta hylkäävän päätöksen. 

 
Esitys:  
Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että kirkon lakia ja kirkkojärjestystä muutetaan niin, 
kolttasaamelaisilla on jatkossa yksi edustajapaikka kirkolliskokouksessa. Edustajan nimittää 
kirkolliskokoukseen Kolttien kyläkokous.  

 
Perustelut: 
Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa, jolla on Suomen perustuslaissa 
(731/1999) tunnustettu alkuperäiskansa-asema (17 §). Suomessa on vuoden 2015 saamelaiskäräjävaalien 
yhteydessä kerättyjen tilastojen mukaan noin 10 500 saamelaista, joista kolttasaamelaisia arvioidaan 
olevan noin 600-800. Suurin osa kolttasaamelaisista kuuluu ortodoksiseen kirkkoon. 

 
Koltansaamen kieli ja kulttuuri ovat erittäin uhanalaisia. Koltansaamenkielinen saamelaistyö on ollut osa 
ortodoksisen kirkon historiaa ja nykypäivää. Kirkon saamelaistyön tukeminen ja vahvistaminen on 
erittäin tärkeää koltansaamen kielen ja kulttuurin säilymisen, ylläpitämisen, siirtämisen ja kehittämisen 
näkökulmista. Saamelaistyön olisi perusteltua olla kirkon yhteinen asia. 

 
Saamelaiskäräjät ja Kolttien kyläkokous neuvottelevat parhaillaan valtion kanssa totuus- ja 
sovintoprosessin aloittamisesta alkuperäiskansa saamelaisten kokemista vääryyksistä. 
Totuus- ja sovintokomissioinstituutio juontaa juurensa 1970-luvulle. Kansainvälisesti totuuskomissioiksi 
(truth commission) tai totuus- ja sovintokomissioiksi (truth and reconciliation commission, TRC) 
kutsutaan prosesseja, joissa tarkastellaan historiassa tapahtuneita kollektiivisia vääryyksiä. Totuuden, eli 
sen, mitä on tapahtunut, selvittämisellä pyritään muun muassa estämään se, että näitä vääryyksiä ei enää 
tapahtuisi. 

 
Työn painotus on paremmassa tulevaisuudessa. Totuus- ja sovintokomissioita on toteutettu noin 40 
maassa. Etelä-Afrikan apartheidia selvittänyt totuus- ja sovintokomissio (1996-2002) on komissioista 
kansainvälisesti tunnetuin. Alkuperäiskansoja suoraan koskevista prosesseista tunnetuin on Kanadan 
The Truth and Reconciliation Commission of  Canada (2008-2015).   

 
Kanadan alkuperäiskansojen sisäoppilaitoksiin keskittynyt totuus- ja sovintoprosessi sai myös 
saamelaiset pohtimaan tarvetta vastaavalle prosessille Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Ruotsissa 
Saamelaiskäräjät on yhdessä syrjintävaltuutetun kanssa selvittänyt vuodesta 2015 lähtien edellytyksiä 
prosessin aloittamiselle. Ruotsin saamelaiset ja kirkko ovat aiemmin yhdessä läpikäyneet Vit bok -
prosessin Ruotsin kirkon toimista saamelaisia kohtaan. Norjassa suurkäräjät on asettanut kesäkuussa 
2018 nelivuotisen ja kaksitoistahenkisen totuus- ja sovintokomission selvittämään saamelaisten 



14 

 

 
 

 

alkuperäiskansana ja kveenien kansallisena vähemmistönä kokemaa norjalaistamispolitiikkaa 1800-luvun 
alusta tähän päivään. 

 
Saamelaiskäräjät ja ortodoksinen kirkko ovat keskustelleet kirkon roolista mahdollisessa totuus- ja 
sovintoprosessissa syksyllä 2017, liite 53. 

 
Kolttien kyläkokous ja Saamelaiskäräjät toivovat, että myös Suomen ortodoksinen kirkko päättäisi 
sisällyttää kolttasaamelaisten edustajan kirkolliskokoukseen. Se edistäisi yhdenvertaisuutta eri saamen 
kieliryhmien ja kirkkokuntien välillä. Lisäksi kolttasaamelaisten edustaja kirkolliskokouksessa olisi 
symbolisesti merkittävä käden ojennus ortodoksiselta kirkolta kolttasaamelaisille, mikä edistäisi kirkon 
yhteyttä kolttakansaan. Kolttien kyläkokous ja Saamelaiskäräjät näkevät kirkolliskokousedustajapaikan 
symbolisesti edistävän myös kirkon osallisuutta kolttasaamelaisen kulttuurin merkittävänä osana myös 
tulevaisuuteen. Olisi myös erittäin tärkeää lisätä tietoutta saamelaisten asemasta, saamen kielistä ja 
saamelaiskulttuurista ortodoksisen kirkon sisällä. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 
 
Palvelukeskuksen johtajan esittely 
54 
Lapin ortodoksisen seurakunnan anomus kolttasaamelaisten 
asuttamisen 70-vuotisjuhlan kuluihin 
 
Lapin ortodoksinen seurakunta anoo 16 000 euron suuruista avustusta kolttasaamelaisten asuttamisen 
juhlan järjestämiseen, liite 54a. Juhlan kokonaiskustannusarvio on 54 300 euroa liite 54b. 
 
Esitys:  
Avustusta ei myönnetä. 
 
Perustelut:  
Keskusrahaston talousarviossa ei ole varauduttu suuriin, ylimääräisiin avustuksiin. Kirkko avustaa Lapin 
ortodoksista seurakuntaa yhden työparin osalta vuosittain 144 000 euroa. Tämä tuki kohdentuu 
saamelaisalueelle ja myös kirkkomme oman alkuperäiskansan tukemiseen.  
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
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Kiinteistöpäällikön esittely 
55 
Kuopion ja Karjalan hiippakunnan kanslian remonttikulut 
 
Karjalankadulla kirkkokunnan keskustalolla on tehty Kuopion ja Karjalan hiippakunnan kansliassa 
ilmanvaihtoremontti, johon oli budjetoitu 30 000 euroa vuodelle 2019. Remonttitarve johtui siitä, että 
kyseistä siipeä ei ole kunnostettu muiden toimistotilojen remonttien yhteydessä ja sisäilman laatu 
koettiin tunkkaiseksi. 
 
Ilmanvaihtourakan kokonaishinta oli urakkasopimuksen mukaan 25 950 euroa jonka päälle tehtiin 
lisätöitä 850,64 euron verran. Kanslian siiven korjaus- ja muutostöihin on käytetty 20.5.2019 mennessä 
yhteensä 103 000 euroa. 
 
Remontti budjetoitiin sillä ajatuksella, että ilmanvaihto uusitaan kokonaisuudessaan urakkana ja seinät ja 
katot maalataan tuntityöveloituksella. Asbestitutkimuksissa havaittiin kuitenkin tilojen alakattojen päällä 
olevan kolmessa näytteessä vapaita asbestikuituja. Kuidut ovat peräisin vuoden 2001 peruskorjauksen 
yhteydessä tehdyistä ilmanvaihdon muutoksista. Tämän vuoksi kaikki alakattoihin kohdistuvat 
purkutyöt jouduttiin toteuttamaan asbestipurkumenetelmällä. Koko kanslian siipi päätettiin tehdä 
asbestipurkualueeksi Ramboll Finland Oy:n sisäilma-asiantuntijoiden ohjeistuksen mukaisesti.  
 
Siivessä oli tehty huonon sisäilman vuoksi tiivistyskorjauksia vuonna 2018, joiden toteutuksesta 
pyydettiin Ramboll Oy:n asiantuntijoilta lausuntoa. Tiloja tutkittiin merkkikaasun avulla ja 
asiantuntijalausunnossa kiinnitettiin huomiota ilmanvaihtoremontin parantavan olosuhteita pitkäksi 
ajaksi ja samaan toivottiin päästävän myös sisäilmakorjauksissa. Sisäilma-asiantuntijat suosittelivat 
samassa yhteydessä toteutettavaksi tiivistyskorjausten loppuun saattamista.  
 
Koko siiven ollessa asbestipurkutyömaana oli lattiassa heikosti kiinni olevien asbestilaattojen ja liimojen 
poistaminen kokonaisuuden kannalta järkevää, joten urakassa päätettiin uusia myös lattiapinnat. 
 
Esitys: 
Todetaan remontin kustannusten ylittyneen merkittävästi kalliiden asbestipurkutöiden vuoksi. 
Ilmanvaihtourakka aputöineen katsotaan kuuluvan investointiin ja asbestien poisto keskustalon korjaus- 
ja huoltotöihin.  
 
Budjetin ylittymisen vuoksi keskustalon osalta pidättäydytään muista kuin tervellisyyteen ja 
turvallisuuteen perustuvista korjaus- ja muutostöistä, kunnes kirkon hallinnon uudistustyöt on saatettu 
valmiiksi. 
 
Perustelut: 
Kanslian tiloissa on uusittu seinäpinnat, vanhat lattiat purettu ja rakennettu uudestaan ja kaikki 
rakenneosien liitokset on tiivistetty ilmavuotojen estämiseksi vaurioituneista vanhoista tojalevy ja 
korkkieristeistä. Urakan kaikki purkutyöt on jouduttu tekemään määräysten mukaisesti asbestipurkuna 
vapaiden kuitujen löytymisen vuoksi. Asbestipurkutöiden kustannuksia ei ole osattu huomioida 
budjetointivaiheessa ja kustannukset ovat siksi ylittyneet merkittävästi. 
 
Keskustalon työskentelytilat on kunnostettu kokonaisuudessaan, joten uusille tilamuutoksille tai 
perusparannuksille ei ole tarvetta. Kiinteistötyöryhmän esityksessä on keskustalon osalta esitetty 
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kiinteistön kehittämistä, joka mahdollisesti tarkoittaa rakennuksesta luopumista. Investointeja ei kannata 
toteuttaa ennen kuin keskustalon osalta on tehty päätökset. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 
Huomionosoitukset 
56 
 
Arkkipiispa Leon myöntämät huomionosoitukset: 
9.4.2019  Erkko Kajander     komentaja 
14.4.2019 Stiina Hakonen     1. lk ritari 
14.4.2019 Katariina Koskivaara-Ilmonen  1. lk ritari 
14.4.2019 Johanna Miettinen    1. lk ritari 
14.4.2019 Irmeli Lasarenko     1. lk ritari 
14.4.2019 Ulla Kudjoi-Salminen    1. lk ritari 
14.4.2019 Arja Ikonen      1. lk ritari 
14.4.2019 Tellervo Manu     1. lk ritari 
14.4.2019 Elena Shorokhova    1. lk ritari 
14.4.2019 Katja Kalliokoski     1. lk ritari 
14.4.2019 Leena-Maija Lindberg    1. lk ritari 
14.4.2019 Marjatta Niemenmaa    1. lk ritari 
14.4.2019 Seija Karhu      1. lk ritari 
14.4.2019 Iida Heimonen     1. lk ritari 
14.4.2019 Seija Irmeli Mäkiaho    1 .lk ritari 
24.4.2019 Lea Lihavainen     1. lk mitali 
6.5.2019  Antero Salonen     1. lk mitali 
10.5.2019 Erkki Salonen     mitali 
10.5.2019 Kalevi Kyyrönen     mitali 
10.5.2019 Risto Lappalainen     mitali 
10.5.2019 Arja Rieppo      ritari 
10.5.2019 Aulis Kyyrönen     1. lk ritari 
13.5.2019 Petter Martiskainen    ritari 
 
Metropoliitta Arsenin myöntämät siunauskirjat: 
28.4.2019 Tatu Ollikainen 
28.4.2019 Pekka Kuosmanen 
28.4.2019 Anneli Rinne 
28.4.2019 Elvi Ruuskanen 
28.4.2019 Erkki Mantsinen 
28.4.2019 Terttu Fomin 
28.4.2019 Päivi Lappalainen 
28.4.2019 Marielse Pelkonen 
28.4.2019 Kauko Salonen 
28.4.2019 Hannu Turunen 
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28.4.2019 Eino Audejeff 
28.4.2019 Helena Punkki 
30.4.2019 Hoilola-Saaroisten Tiistaiseura  
30.4.2019 Hannu ja Ari Pankka  
30.4.2019 Ville ja Hannele Maahinen (yhteinen) 
30.4.2019 Riikka Köngäs   
30.4.2019 Matti Salokas     
30.4.2019 Paavo Heimonen  
27.5.2019 Sanna Järveläinen  

 

Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 
 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 
  

*** 
 
Tiedoksi 
57 
a) Kirkollishallituksen istunnon pöytäkirjan julkaisemisen käytäntöä on tarkennettu liitteen 57a 
mukaisesti.  
b) Lintulan luostarin tilinpäätös vuodelta 2018, liite 57b. 
c) Suomen ortodoksisen kirkon tilintarkastuskertomus vuodelta 2018, liite 57c. 
d) Petsamon ja Konevitsan luostareiden tilintarkastuskertomukset vuodelta 2018,  
liitteet 57d 1-2. 
e) Talouden yhdistelmälaskelmat vuodelta 2018, liitteet 57e 1-11. 
f) Kirkollishallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, liite 57f. 
g) Erkki Böösin esitys piispojen kelpoisuusehdoista, liite 57g. 
h) Työhyvinvointikyselyn tulokset, liitteet 57h 1-7. 
i) Pöytäkirja Saamelaiskäräjien ja kirkon välisestä neuvottelusta, liite 57i. 
j) Sijoituskatsaus, liite 57j 1-8. 
k) Tuovi Haikalan kirje ohjausryhmän kokoonpanosta, liite 57k. 
 
Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 
Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
58 
Palvelukeskuksen johtajan irtisanoutuminen 
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Esitys: 
Palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala on jättänyt liitteenä 58 olevan irtisanomisilmoituksen ja tämän 
johdosta palvelukeskuksen lakimies hoitaa palvelukeskuksen johtajan tehtävää 1.8.2019 alkaen 
toistaiseksi. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 
Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
59 
Palvelukeskuksen johtajan irtisanoutumisesta aiheutuvat toimenpiteet,  
EI JULKINEN 

 
*** 
 

Pöytäkirjan tarkastajat  
60 

 
Esitys: 
Istunnon pöytäkirjan tarkastavat Markku Salminen ja Hannele Meskus. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
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Aika ja paikka alussa mainitut 

Puheenjohtaja 

 
 
 
 
 
 
Leo 
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 

 
 
 
Markku Salminen      Hannele Meskus 
 
 
 
 
Kirkollishallituksen istunnon sihteeri 
 
 
 
 
Jari Rantala 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 
Kirkollishallituksen istunnon 14.6.2019 pöytäkirja on tarkastettu sähköpostilla 14.6.2019 ja todettu se 
kokouksen kulun mukaiseksi.  
 
Pöytäkirja on lisätty kirkon nettisivuille 15.6.2019 ja määräaika oikaisuvaatimukselle ja valitukselle 
lasketaan edellä mainitusta päivämäärästä. 


