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***
Kirkollishallituksen puheenjohtajan esittely
114
Kirkkoamme koskevien säädösten toimittaminen patriarkaattiin ja
työryhmän perustaminen niiden kääntämiseksi kreikaksi
Piispainkokouksemme jäsenten ollessa kutsuttuina 6.10.2020 Ekumeenisessa patriarkaatissa ja synodin
kokouksessa tuli esille tarve toimittaa Fanariin kirkkoamme koskeva laki ja omat säädöksemme.
Esitys:
Siksi esitän ortodoksisesta kirkosta annetun lain, kirkkojärjestyksen, piispojen kokouksen työjärjestyksen
ja kirkollishallituksen työjärjestyksen kääntämistä kreikaksi ja lähettämistä patriarkaattiin.
Esitän perustettavaksi käännöstyöryhmän, jonka jäseniksi esitän kirkkoherra Ioannis Lampropoulosta,
pappismunkki Damaskinosta, teologista sihteeriä Jelisei Heikkilää, hiippakuntasihteeri Kaj Appelbergiä
ja lakitekstien kääntämiseen erikoistunutta Evangelos Patouchasta, jonka kanssa esitän tehtäväksi
sopimuksen työhön osallistumisesta. Työryhmän jäsenet voivat toimia tekemänsä sisäisen työnjaon
mukaisesti.
Esitän myös, että käännöstyö tehdään mahdollisimman pikaisesti ja käännökset lähetetään
patriarkaattiin pyynnöllä yhteistyöstä kirkkoamme koskevan säädöstön kehittämiseksi patriarkaatin

kanonisten asiantuntijoiden tuella niin, että suomalainen oikeuskäytäntö ja kanoninen oikeus tulevat
tasapainoisesti sovelletuiksi käytäntöön.
Perustelut:
Patriarkan ja hänen synodinsa esittämä pyyntö.
Päätös:
Esityksen mukaan.

***
Talouspäällikön esittely
115
Keskusrahaston vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022–2023
taloussuunnitelmat
Kirkollishallitus on käsitellyt talousarvion linjauksia 30.9.2020. Talousarvioesitys on laadittu olemassa
olevien tietojen ja päätösten perusteella. Ohessa tarkennettu talousarvioesitys sekä
kustannuspaikkakohtaiset perustelut. Liitteet 115 a-c, EI JULKINEN.
Esitys:
Kirkollishallitus lähettää kirkon vuoden 2021 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille
2022–2023 kirkolliskokouksen talousvaliokunnan käsiteltäväksi.
Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että talousarvion sitovuustaso on taloussäännön mukaisesti
kustannuspaikka. Kustannuspaikkavastaavalla on harkintavalta enintään 10 prosentin suuruisiin
perusteltuihin poikkeamiin ja kirkollishallituksella on kustannuspaikkakohtainen harkintavalta enintään
20 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin.
Päätös:
Esityksen mukaan.

***
Talouspäällikön esittely
116
Skiitta osakeyhtiön talousarvio 2021 ja suunnitelmavuodet 2022–2023
Skiitta Oy:n talousarvio vuodelle 2021 on ylijäämäinen 10 500 euroa. Vuokratulojen arvioidaan olevan
noin 63 000 euroa. Suurimmat kuluerät ovat vastikkeet (20 000 euroa) ja Suomen ortodoksiselta kirkolta
saadun lainan korko (14 300 euroa).
Esitys:
Kirkollishallitus hyväksyy liitteen 116, EI JULKINEN mukaisen talousarvion ja –suunnitelman ja
lähettää sen kirkolliskokoukselle tiedoksi.

Perustelut:
Skiitta osakeyhtiön omistaa Suomen ortodoksinen kirkko. Yhtiön päätösvaltaa käyttää kirkollishallitus.
Päätös:
Esityksen mukaan.

***
Palvelukeskuksen johtajan esittely
117
Tavoite- ja toimintasuunnitelma (Strategia) 2021-2025
Vuoden 2018 kirkolliskokous päätti talousarvion yhteydessä, että kirkollishallitus perustaa
hallinnonuudistuksen ohjausryhmän, joka toimii asiantuntijaryhmänä. Toimeksianto perustuu
kirkollishallituksen päätöksiin hallinnonuudistuksesta.
Hallinnon kehittäminen ja kirkon strategiatyö liittyvät kiinteästi yhteen ja siksi tehtäviä katsottiin
tarkoituksenmukaisesti yhdistää. Hallinnon uudistuksen ohjausryhmä on antanut väliraportin
toiminnastaan vuoden 2019 kirkolliskokoukselle.
Vuonna 2020 ohjausryhmän toiminnan keskipiste on kirkon strategian valmistelu seuraavalle kaudelle
vuosille 2021-2025.
Kirkollishallituksen päätökset 29.1.2019 ja 19.2.2020.
Tavoite- ja toimintasuunnitelma (Strategia) 2021-2025, Liitteet 117 a-b.
Esitys:
Kirkollishallitus lähettää tavoite- ja toimintasuunnitelman (Strategia) 2021-2025 vuoden 2020
kirkolliskokouksen sivistysvaliokunnalle.
Perustelut:
Ohjausryhmän tehtävänä oli valmistella Kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma 2021-2025. Aikaisempi
kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmakausi päättyy 2020 ja uusi suunnitelma on tarkoitus vahvistaa
vuoden 2020 kirkolliskokouksessa niin, että uusi kausi voi alkaa 1.1.2021.
Päätös:
Esityksen mukaan.

***

Palvelukeskuksen johtajan esittely
118
Kirkon palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arviointi
Kirkolliskokous 25.-28.11.2019 teki päätöksen Kirkon palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan
arvioinnista sen 5. täysistunnossa 27.11.2019 hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti.
Kirkolliskokous edellytti, että arviointi aloitetaan huhtikuun loppuun mennessä ja sen on oltava valmis
käsiteltäväksi kirkolliskokouksessa 2020.
Kirkolliskokous sai kokoukselleen 22.4.2020 kaksi tarjousta Kirkon palvelukeskuksen nykymuotoisen
toiminnan arvioinnista. Kirkollishallitus päätti valita palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan
arvioinnin suorittajaksi QL Partners Oy:n. Kirkollishallituksen päätös 22.4.2020.
Palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arvioinnin raportti. Liite 118 a-b.
Esitys:
Kirkollishallitus lähettää Kirkon palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arvioinnin raportin
vuoden 2020 kirkolliskokouksen hallintovaliokunnalle.
Perustelut:
Kirkon palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arvioinnin johtopäätökset perustuvat QL
Partnersin Oy:n suorittamaan perusteelliseen analyysiin. Vaikka kyseessä on Palvelukeskuksen
toiminnan arviointi, sitä ei voi tehdä tarkastelematta kirkon johtamista, talous- ja muita palveluita sekä
toiminnan ohjausta ja kontrollia kokonaisuutena. Raportin pohjana on varsin kattava selvitys.
QL Partners Oy on tehnyt arvioinnin toimeksiantonsa puitteissa.
Päätös:
Asian käsittely siirretään myöhemmin pidettävään ylimääräiseen kirkolliskokoukseen.

***
Kirkollishallituksen lakimiesjäsenen esittely
119
Muutoksia palvelukeskuksen johtajan ja lakimiehen
kelpoisuusvaatimuksiin ja lakimiehen tehtävien hoitoon
Esteellisyys: Hannele Meskus, Jari Rantala
Nunna Elisabet on tehnyt aloitteen muutoksiksi palvelukeskuksen johtajan ja lakimiehen
kelpoisuusvaatimuksiin ja lakimiehen tehtävien hoitoon, liite 119.
Esitys:
Kirkollishallitus esittää, että kirkolliskokous päättää määrätä kirkollishallituksen selvitettäväksi, onko
aihetta muuttaa palvelukeskuksen johtajan ja lakimiehen kelpoisuusehtoja sekä säätää lakimiehen

tehtävien hoidosta ja työoikeudellisesta asemasta voimassa olevasta sääntelystä poikkeavasti.
Kirkollishallitus lähettää aloitteen kirkolliskokouksen lakivaliokunnan käsiteltäväksi.
Perustelut:
Palvelukeskuksen toiminnan arviointi on vielä kesken. Tämän vuoden kirkolliskokous saa
käsiteltäväkseen arviointiraportin. Palvelukeskuksen johtajan ja lakimiehen kelpoisuusehtoihin sekä
lakimiehen tehtävien organisointiin ja työoikeudelliseen asemaan on tarkoituksenmukaista ottaa kantaa
vasta sitten, kun palvelukeskuksen toiminnan arviointi on saatu valmiiksi. Aloitteessa esitettyjä
säädösmuutoksia on valmisteltava monipuolisesti sekä työoikeuden että kanonisen oikeuden
näkökulmasta. Säädösmuutosten tarpeellisuutta ei ole mahdollista riittävästi punnita ja mahdollisesti
esitettävien muutosten lakiteknistä muotoilua valmistella vielä vuoden 2020 kirkolliskokoukseen.
Vuoden 2020 kirkolliskokouksessa on jo poikkeavien kokousjärjestelyjen takia perusteltua päättää vain
sellaisista säädösmuutoksista, jota ovat välttämättömiä seurakuntajaon muutoksen toteuttamiseksi.
Kirkollishallituksen on syytä valmistella aloitteessa tarkoitettu asia perusteellisesti niin, että vuoden 2021
kirkolliskokous voi päättää, antaako aloite aihetta muuttaa voimassa olevaa sääntelyä.
Päätös:
Asian käsittely siirretään myöhemmin pidettävään ylimääräiseen kirkolliskokoukseen.
Merkitään, että Hannele Meskus ja Jari Rantala eivät osallistuneet asian käsittelyyn, eikä
päätöksentekoon.

***
Palvelukeskuksen johtajan esittely
120
Kirkolliskokousaloite kirkon digiviestinnän kehittämiseksi
Arkkimandriitta Sergein, Anna-Katriina Salmikankaan ja Mikko Sidoroffin kirkolliskokousaloite kirkon
digiviestinnän kehittämiseksi
Kirkolliskokousaloitteessa esitetään, että kirkolliskokous varaa talousarvioon tarvittavan määrärahan
digiviestinnän ammattilaisen palkkaamiseen. Aloitteella tähdätään kirkon digitaalisen viestinnän
kehittämiseen, liite 120.
Esitys:
Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että kirkolle määritellään vuoden 2021 kuluessa
verkostomaisella yhteistyöllä eri viestintätoimijoiden kanssa sekä kirkon strategiaan että kirkon uuteen
viestintästrategiaan pohjautuva digiviestintästrategia. Kirkollishallitus lähettää aloitteen
sivistysvaliokunnan käsiteltäväksi.
Perustelut:
Aloite on kokonaisuutena kannatettava ja asiantuntevasti perusteltu. Sekä hiippakunnat, seurakunnat
että kirkon järjestöt ja erilaiset työryhmät ovat toteuttaneet viime vuosina useita digiviestintään liittyviä
hankkeita ja tarve tämän toiminnan kehittämiselle on selvästi olemassa. Kirkon viestintäpalvelujen
keskittäminen on kuitenkin päätetty aloittaa vuonna 2021 korvaamalla nykyiset hiippakunta- ja
seurakuntalehdet yhdellä kirkon kustantamalla julkaisulla. Verkkolehti aloittaa toimintansa tammikuussa

ja printtilehti kesäkuussa 2021. Vuoden 2021 talousarviossa on tarkoituksenmukaista varautua ensin
näiden hankkeiden toteutukseen.
Päätös:
Esityksen mukaan.

***
Palvelukeskuksen johtajan esittely
121
Yhteiseen lehteen siirtyminen vuonna 2021
Osana kirkon tukipalveluiden keskittämistä nykyisistä seurakunta- ja hiippakuntalehdistä on päätetty
siirtyä koko kirkon yhteiseen julkaisuun. Asiaa valmistellut lehtityöryhmä antoi raporttinsa
kirkollishallitukselle helmikuussa 2020. Liite 121a.
Koronaepidemian aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden vuoksi hankkeen edistämiseen otettiin
keväällä aikalisä. Kuluneen syksyn aikana asiaa valmisteltaessa on keskitytty erityisesti hankkeen
kustannusvaikutuksiin. Tavoitteeksi on asetettu, että siirtymä vähentää seurakuntien printtiviestinnästä
aiheutuvia kuluja. Yhteisen lehden kustannukset katetaan keskusrahastomaksulla. Uuden printti- ja
verkkolehtikustannusten osalta tavoitteena on, että kustannusarvio ei ylitä 250 000 euroa, mikä on noin
200 000 euroa edullisempi kuin erillisten lehtien toimittaminen.
Uuden julkaisun reunaehtoja on kartoittanut palvelukeskuksen johtaja Hannele Meskuksen johdolla
työryhmä, johon ovat kuuluneet Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni, kirkkoherra Markku
Salminen, kirkkoherra Marko Patronen, kasvatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov, kirkon
venäjänkielinen tiedottaja Vladimir Sokratilin ja vastaava tiedottaja Maria Hattunen.
Täsmennetty esitys:
Yhteinen kirkon kustantama lehti aloittaa ort.fi -sivustolle sijoitettavana jatkuvasti päivittyvänä
verkkolehtenä vuoden 2021 tammikuussa. Lehdelle on ehdotettu kahta nimeä: ORTODOKSI ja
AAMUN KOITTO. Lehden nimestä päättää kirkollishallitus.
Ensimmäinen printtilehti ilmestyy kesäkuussa 2021. Lehti on 24-sivuinen tabloid, joka sisältää
hiippakuntakohtaiset liitesivut. Lehti ilmestyy kuusi (6) kertaa vuodessa – vuonna 2021 kolmesti.
Printtilehti tulee olemaan luettavissa myös näköislehtenä.
Kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen valtuutetaan kilpailuttamaan printtilehden painoon, taittotyöhön ja
jakeluun liittyvät palvelut julkisten hankintojen kilpailutusjärjestelmässä. Verkkolehden tekninen alusta
on teetetty jo aiemmin lehtihankkeen valmisteluvaiheessa.
Uudelle julkaisulle rekrytoidaan välittömästi kokoaikainen päätoimittaja, joka vastaa verkkolehden
käynnistämisestä ja sisällöntuotannosta. Päätoimittaja vastaa yhdessä lehden toimitusneuvoston kanssa
myös printtilehden suunnitteluprosessin läpiviennistä ja uuden julkaisun sisältösuunnittelusta. Lehden
sisällöntuotannossa ja muissa lehden tuottamiseen liittyvissä tehtävissä päätoimittajaa avustavat kirkon
vastaava tiedottaja ja venäjänkielinen tiedottaja ja heidän työnkuvaa koskevat neuvottelut käydään
myöhemmin. Liite 121b.

Ennen uuden julkaisun ilmestymistä tiedottaminen kirkon jäsenille varmistetaan siten, että olemassa
olevista lehdistä Ortodoksiviesti ilmestyy tammikuussa, Paimensanomat ilmestyy maaliskuussa ja
Aamun Koitto ilmestynee kerran kevään 2021 aikana.
Kirkollishallitus päätti, että uuden yhteisen lehden nimeksi tulee Aamun Koitto.
Päätös:
Täsmennetyn esityksen mukaan.

***
Palvelukeskuksen lakimiehen esittely
122
Kirkolliskokouksen asettaman lakityöryhmän esitys ortodoksisesta
kirkosta annetun lain ja kirkkojärjestyksen säännösten muutoksista
Lakityöryhmä on saanut valmiiksi yksimielisen esityksensä lain ja kirkkojärjestyksen säännösten
muuttamisesta. Muutosehdotukset perustuvat kirkolliskokouksen 27.11.2018 päätökseen, jossa on
annettu toimeksianto lakityöryhmälle voimassa olevan säädöspohjan uudistamiseksi.
Lakityöryhmän esitykset lain ja kirkkojärjestyksen säännösten muutoksista perusteluineen ovat liitteissä
122 a-b.
Täsmennetty esitys:
Kirkollishallitus lähettää lakityöryhmän esityksen kirkolliskokouksen lakivaliokunnan käsiteltäväksi siltä
osin kun seurakuntien vuoden 2021 alusta voimaan tuleva hallinnonuudistus edellyttää säädösten
muuttamista kirkkojärjestyksen osalta.
Lisäksi kirkollishallitus pyytää laintarkastuskunnalta lausunnon kirkkojärjestyksen muutosesityksistä,
joka lähetetään lakivaliokunnan käsiteltäväksi. Kirkollishallitus toteaa, että tämän asian lisäksi
asialuettelon asiakohdat 8-10 (aloitteet, palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arviointi ja
apulaispiispan vaalin toimittaminen) siirretään käsiteltäväksi myöhemmin pidettävään ylimääräiseen
kirkolliskokoukseen.
Perustelut:
Lainkohdat: OrtL 20§, 23§ ja Kj 41§, 45§.
Päätös:
Täsmennetyn esityksen mukaisesti.

***

Palvelukeskuksen lakimiehen esittely
123
Helena Mehtosen oikaisuvaatimus Nurmeksen ortodoksisen
seurakunnan seurakunnanneuvoston päätöksestä 5.5.2020 §3
Vaatimukset:
Nurmeksen ortodoksinen seurakunta on päättänyt sijoittaa yhteismetsäosuuden myynnistä saadut varat
UB Pohjoismaiset liikekiinteistöt -nimiseen rahastoon. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että
seurakunnanneuvoston päätös kumotaan, koska se on seurakunnan taloussäännön 12 §:n ja
kirkkojärjestyksen 111 §:n vastainen ja kyseessä on riskisijoitus. Liite 123a.
Lausunnot:
Seurakunnanneuvosto lausunnossaan katsoo, että varojen sijoitus ei ole julkinen hankinta, eikä
kilpailutusta koskevien säännösten alainen ja tämän vuoksi päätös ei ole taloussäännön 12 §:n vastainen.
Lausunnossa katsotaan, että kyseessä ei ole riskisijoitus, vaan tarkoitus on turvata pitkäaikaisella
sijoituksella seurakunnan varat ja saada niille kohtuullinen tuotto kirkkojärjestyksen 111 §:n
edellyttämällä tavalla. Liite 123b.
Vastineet:
Seurakunnanneuvoston lausuntoon ei ole pyydetty vastinetta oikaisuvaatimuksen tekijältä sen vuoksi,
että oikaisuvaatimuksessa ei ole yhteystietoja ja vastineen pyytäminen asiassa ei ole muutoinkaan
tarpeen asian ratkaisemiseksi.
Esitys:
Kirkollishallitus hylkää oikaisuvaatimuksen.
Perustelut:
Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 99 §:n mukaan seurakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä
oikaisuvaatimuksen kirkollishallitukselle laillisuusperusteella ja tarkoituksenmukaisuusperusteella vain
alistettavasta päätöksestä. OrtL:n 102 § 1 momentin mukaisesti oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, jonka
oikeuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä seurakunnan jäsen. OrtL 93 §:n mukaan
seurakunnan viranomaisen menettelyyn hallintoasioissa sovelletaan myös hallintolakia. Hallintolain 34
§:ssä säädetään asianosaisen kuulemisesta.
Oikaisuvaatimuksen tekijä on Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan ja sen seurakunnanneuvoston
jäsen ja sen vuoksi hänellä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus asiassa.
Seurakunnanneuvoston päätös koskee seurakunnan omistaman omaisuuden myynnistä saatujen varojen
sijoittamista, eikä päätöstä tarvitse alistaa kirkollishallituksen vahvistettavaksi. Päätös on tehty
seurakunnanneuvoston toimivallan rajoissa, eikä päätös näin ollen ole lainvastainen. Varojen
sijoittamista koskevaan päätökseen ei sovelleta julkisia hankintoja koskevia säännöksiä. Tämän vuoksi
oikaisuvaatimus hylätään.
Päätös:
Esityksen mukaan.

***

Palvelukeskuksen lakimiehen esittely
124
Jefim Brodkinin ym. oikaisuvaatimus Helsingin ortodoksisen
seurakunnan seurakunnanneuvoston päätöksestä 4.6.2020 §9
Esteellisyys: nunna Elisabet
Vaatimukset:
Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että seurakunnanneuvosto on toiminut seurakunnanvaltuuston
päätösten vastaisesti rajatessaan Unioninkatu 39:ssä sijaitsevan kiinteistön tulevaisuutta koskevasta
selvitystyöstä pois myyntivaihtoehdon, vaikka seurakunnanvaltuusto on edellyttänyt
seurakunnanneuvostolta perusteellisen selvityksen tekemistä eri vaihtoehdoista.
Lisäksi oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä oikaisuvaatimuksen
käsittelyn ajaksi. Liite 124a.
Lausunnot:
Seurakunnanneuvosto lausunnossaan katsoo, että se on toiminut seurakunnanvaltuuston päätösten
edellyttämällä tavalla ja päättänyt hankkia lisäselvityksiä kiinteistön korjausvaihtoehdon osalta. Liite
124b.
Vastineet:
Seurakunnanneuvoston lausuntoon annetussa vastineessa uudistetaan vaatimus, jonka mukaisesti
seurakunnanneuvosto on toiminut seurakunnanvaltuuston päätösten vastaisesti hankkiessaan selvityksiä
seurakunnan omistaman kiinteistön tulevaisuuteen vaikuttavista seikoista vain korjausvaihtoehdon
osalta. Liite 124c.
Esitys:
Kirkollishallitus hylkää oikaisuvaatimuksen.
Perustelut:
Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 99 §:n mukaan seurakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä
oikaisuvaatimuksen kirkollishallitukselle laillisuusperusteella ja tarkoituksenmukaisuusperusteella vain
alistettavasta päätöksestä. OrtL:n 102 § 1 momentin mukaisesti oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, jonka
oikeuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä seurakunnan jäsen. OrtL 93 §:n mukaan
seurakunnan viranomaisen menettelyyn hallintoasioissa sovelletaan myös hallintolakia. Hallintolain 34
§:ssä säädetään asianosaisen kuulemisesta.
Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat Helsingin ortodoksisen seurakunnan ja sen seurakunnanvaltuuston
jäseniä ja sen vuoksi heillä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus asiassa. Asianosaisia on kuultu
oikaisuvaatimuksen johdosta puolin ja toisin.
Seurakunnanneuvoston päätös koskee seurakunnan omistaman kiinteistön tulevaisuuden selvittämistä,
jota koskien seurakunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen. Päätöksessä ei ole kyse omaisuuden myynnistä
tai muusta toimenpiteestä, jonka vuoksi päätös pitäisi alistaa kirkollishallituksen vahvistettavaksi. Päätös
on tehty seurakunnanneuvoston toimivallan rajoissa, kun siinä on päätetty seurakunnanvaltuuston

tekemän päätöksen täytäntöönpanoon liittyvistä asioista. Päätös ei näin ollen ole lainvastainen ja tämän
vuoksi oikaisuvaatimus hylätään, eikä päätöksen täytäntöönpanoa kielletä.
Päätös:
Esityksen mukaan.
Merkitään, että nunna Elisabet ei osallistunut asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon.

***
Palvelukeskuksen lakimiehen esittely
125
Kirkkoherra Markku Salmisen oikaisuvaatimus Helsingin ortodoksisen
seurakunnan seurakunnanneuvoston 26.3.2020 §19 ja 6.4.2020 §7
päätöksistä sekä vaatimus seurakunnanneuvoston päätösten
täytäntöönpanokiellosta
Esteellisyys: nunna Elisabet
Vaatimukset
Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra on tehnyt oikaisuvaatimuksen seurakunnanneuvoston
26.3.2020 §19 ja 6.4.2020 §7 tekemistä päätöksistä ja vaatinut päätösten kumoamista, koska päätökset
on tehty seurakunnanneuvoston työjärjestyksen 7§:n vastaisesti asiakohdassa muut asiat. Lisäksi
oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että kokouksen pöytäkirjan tarkastamiseen on osallistunut esteellinen
seurakunnanneuvoston jäsen.
Oikaisuvaatimuksessa viitataan 13.2.2020 pidetyn seurakunnanneuvoston kokoukseen ja mahdollisesti
tapahtuneeseen vaitiolovelvollisuuden rikkomiseen, mutta kyseisen kokouksen päätökset eivät ole
oikaisuvaatimuksen kohteena. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan myös päätösten täytäntöönpanon
kieltämistä siihen saakka kunnes kirkollishallitus on ratkaissut asian. Liitteet 125 a-d.
Lausunnot
Seurakunnanneuvosto lausunnossaan katsoo, että oikaisuvaatimus on jätettävä tutkimatta, koska
kyseessä on ollut asian valmistelu, eikä lopullinen päätöksenteko ja sen vuoksi päätökseen ei voi hakea
muutosta oikaisuvaatimuksella, eikä valittamalla. Lisäksi lausunnossa vaaditaan väliaikaisen
täytäntöönpanokiellon kumoamista ja katsotaan, että vaatimusta vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta ei
voida tutkia kun se ei kuulu kirkollishallituksen toimivaltaan.
Toissijaisesti seurakunnanneuvosto katsoo, että se on toiminut asiassa toimivaltansa puitteissa ja
seurakunnan edunvalvojana OrtL:n 59 §:n mukaisesti. Lisäksi lausunnossa todetaan, että kokouksen
pöytäkirja voidaan tarkastaa uudelleen asiakohdan 12 osalta, jonka tarkastamiseen on osallistunut
esteellinen jäsen. Liite 125e.
Vastineet:
Seurakunnanneuvoston antamaan lausuntoon annetussa vastineessa katsotaan, että kyse on
seurakunnanneuvoston työjärjestyksen 7 §:n noudattamatta jättämisestä ja sen osalta lausunnossa ei ole

vastattu vaatimukseen. Vastineessa katsotaan, että asioiden valmistelu kuuluu OrtL:n 59 §:n mukaisesti
ensisijaisesti kirkkoherralle. Liite 125f.
Välitoimet:
Kirkollishallitus on päättänyt kieltää Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvoston
26.3.2020 §19 ja 6.4.2020 §7 tekemien päätösten täytäntöönpanon siihen saakka kunnes kirkollishallitus
on ratkaissut asian. Päätökseen ei voi erikseen hakea muutosta valittamalla OrtL:n 101 §:n mukaisesti.
Esitys:
Kirkollishallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja kumoaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan
seurakunnanneuvoston päätökset 26.3.2020 §19 ja 6.4.2020 §7 osalta ja samalla kumoaa aikaisemmin
annetun väliaikaisen täytäntöönpanokiellon.
Kirkollishallitus toteaa, että tehdyt päätökset on kirjattava pöytäkirjaan yksiselitteisesti ja selvästi.
Asiakohta muut asiat ei ole tarkoitettu asiasisältöisten päätösten tekemistä varten, vaan keskusteluasioita
varten. Pöytäkirjasta ei yksiselitteisesti ilmene, onko asiakohdissa tehty päätös, vai onko kyseessä
päätökseen liittyvä valmisteleva keskustelu.
Kirkollishallitus toteaa, että seurakunnanneuvoston 26.3.2020 kokouksen pöytäkirja on tarkastettava
uudelleen asiakohdan 12 osalta, jossa tarkastajana on toiminut esteellinen henkilö.
Kirkollishallitus ei tutki vaatimusta salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sen vuoksi, että asia ei ole
oikaisuvaatimuksen kohteena, eikä asia muutenkaan kuulu kirkollishallituksen toimivaltaan, vaan
poliisiviranomaisille.
Perustelut:
Seurakunnanneuvoston pöytäkirjojen perusteella jää epäselväksi, mitä oikaisuvaatimuksen kohteena
olevien asiakohtien osalta on päätetty, vai onko kyseessä ollut asioiden valmisteluun liittyvä keskustelu.
Tältä osin seurakunnanneuvoston tulee noudattaa mitä työjärjestyksen 7 §:ssä on säädetty asioiden
käsittelemisestä kohdassa muut asiat. Pöytäkirjaan merkittyjen asiakohtien epäselvyyden vuoksi kyseiset
asiakohdat kumotaan.
Pöytäkirjan tarkastajana ei voi toimia esteellinen henkilö ja hänen tilalleen on tarkastajaksi kyseisen
asiakohdan osalta valittava esteetön henkilö.
Kirkollishallitus voi kieltää oikaisuvaatimuksen kohteena olevien päätösten täytäntöönpanon, mikäli
täytäntöönpano voi vaarantaa muutoksenhaun merkityksen OrtL:n 105 §:n mukaisesti. Päätökseen ei
voi hakea erikseen muutosta, vaan muutosta voi hakea valittamalla hallinto-oikeuteen pääasian ratkaisun
yhteydessä.
Päätös:
Esityksen mukaan.
Merkitään, että nunna Elisabet ei osallistunut asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon.

***

Palvelukeskuksen lakimiehen esittely
126
Kirkkoherra Markku Salmisen ja rovasti Mikael Sundkvistin
oikaisuvaatimus Helsingin ortodoksisen seurakunnan
seurakunnanneuvoston 26.3.2020 §8 ja §13 päätöksistä sekä vaatimus
seurakunnanneuvoston päätösten täytäntöönpanokiellosta
Esteellisyys: nunna Elisabet
Vaatimukset
Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra ja seurakunnan pappi ovat tehneet oikaisuvaatimuksen
seurakunnanneuvoston 26.3.2020 §8 ja §13 tekemistä päätöksistä ja vaatinut päätösten oikeudellista
arviointia ja asian palauttamista, koska päätökset on tehty seurakunnanneuvoston työjärjestyksen 5§:n
vastaisesti. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan myös päätösten täytäntöönpanon kieltämistä siihen saakka
kunnes kirkollishallitus on ratkaissut asian. Liitteet 126 a-b.
Lausunnot
Seurakunnanneuvosto lausunnossaan katsoo, että oikaisuvaatimus on jätettävä tutkimatta, koska
kyseessä on ollut asian valmistelu, eikä lopullinen päätöksenteko ja sen vuoksi päätökseen ei voi hakea
muutosta oikaisuvaatimuksella, eikä valittamalla. Lisäksi lausunnossa vaaditaan, että
täytäntöönpanokieltoa ei määrätä.
Toissijaisesti seurakunnanneuvosto katsoo, että se on toiminut asiassa toimivaltansa puitteissa ja
seurakunnan edunvalvojana OrtL:n 59 §:n mukaisesti. Liite 126c.
Vastineet:
Seurakunnanneuvoston antamaan lausuntoon annetussa vastineessa katsotaan, että neuvosto päättää
seurakunnan hallintoon ja taloudenhoitoon liittyvistä asioista, mutta asioiden valmistelu kuuluu OrtL:n
59 §:n mukaisesti ensisijaisesti kirkkoherralle ja muille johtaville toimenhaltijoille. Liite 126d.
Esitys:
Kirkollishallitus hyväksyy osittain oikaisuvaatimuksen ja kumoaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan
seurakunnanneuvoston päätöksen 26.3.2020 §8 osalta ja hylkää vaatimuksen päätöksen kumoamisesta
13 §:n ja täytäntöönpanokiellon määräämisen osalta.
Perustelut:
OrtL:n 61 §:n mukaisesti kirkkoherra toimii seurakunnan esimiehenä ja johtaa seurakunnan hallintoa,
taloudenhoitoa ja muuta toimintaa ja toimii seurakunnanneuvoston puheenjohtajana. Asioiden
valmistelu seurakunnanneuvostolle tapahtuu kirkkoherran toimesta ja johdolla, ellei kirkkoherra ole
jonkin yksittäisen asian osalta esteellinen.
Seurakunnanneuvosto on päättänyt 8 §:ssä siirtää valmisteluvastuun johtosäännön ja työjärjestyksen
arviointia ja päivittämistarpeita koskien seurakunnanneuvoston varapuheenjohtajalle ilman laillista
perustetta. Työjärjestyksen määräyksillä ei voida syrjäyttää kirkkoherralle lain perusteella kuuluvaa
asemaa asioiden valmistelijana ja siitä vastuussa olevana toimenhaltijana. Liite 126e.

Seurakunnanneuvosto on 13 §:ssä päättänyt kutsua koolle kiinteistölautakunnan yhteiseen
neuvonpitoon keskustelemaan eri vaihtoehdoista Unioninkatu 39:ssä sijaitsevan kiinteistön
tulevaisuudesta, vaikka puheenjohtaja oli esittänyt seurakunnanvaltuuston 20.12.2019 tekemän
päätöksen merkitsemistä tiedoksi.
Seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt palauttaa kiinteistön tulevaisuutta koskevan asian
seurakunnanneuvostolle toimenpiteisiin ryhtymistä varten ja seurakunnanneuvosto on asian esittelystä
poiketen voinut toimivaltansa puitteissa tehdä päätöksen yhteisen kokouksen koollekutsumisesta.
Tämän vuoksi oikaisuvaatimus tältä osin hylätään.
Kirkollishallitus voi kieltää oikaisuvaatimuksen kohteena olevien päätösten täytäntöönpanon, mikäli
täytäntöönpano voi vaarantaa muutoksenhaun merkityksen OrtL:n 105 §:n mukaisesti. Päätökseen ei
voi hakea erikseen muutosta, vaan muutosta voi hakea valittamalla hallinto-oikeuteen pääasian ratkaisun
yhteydessä.
Päätös:
Esityksen mukaan.
Merkitään, että nunna Elisabet ei osallistunut asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon.

***
Palvelukeskuksen lakimiehen esittely
127
Kristiina Aminoffin, Juha Lampisen ja Kristiina Mendeksen
oikaisuvaatimus Helsingin ortodoksisen seurakunnan
seurakunnanneuvoston 26.3.2020 §19 ja 6.4.2020 §7 päätöksistä
Esteellisyys: nunna Elisabet
Vaatimukset
Helsingin ortodoksisen seurakunnan kolme toimenhaltijaa ovat tehneet oikaisuvaatimuksen
seurakunnanneuvoston 26.3.2020 §19 ja 6.4.2020 §7 tekemistä päätöksistä ja vaatineet päätösten
poistamista, koska päätökset on tehty asiakohdassa muut asiat, eikä asianosaisia ole kuultu asiassa.
Liitteet 127 a-c.
Lausunnot
Seurakunnanneuvosto lausunnossaan katsoo, että oikaisuvaatimus on jätettävä tutkimatta, koska
kyseessä on ollut asian valmistelu, eikä lopullinen päätöksenteko ja sen vuoksi päätökseen ei voi hakea
muutosta oikaisuvaatimuksella, eikä valittamalla.
Toissijaisesti seurakunnanneuvosto katsoo, että se on toiminut asiassa toimivaltansa puitteissa ja
seurakunnan edunvalvojana OrtL:n 59 §:n mukaisesti. Liite 127d.
Vastineet:
Seurakunnanneuvoston antamaan lausuntoon annetussa vastineessa katsotaan, että kyse on
seurakunnanneuvoston päätöksestä, jossa se ”kehotti” ja myöhemmässä kokouksessa teki

itseoikaisupäätöksen. Vastineessa katsotaan, että lausunnossa ei ole vastattu oikaisuvaatimukseen. Liite
127e.
Esitys:
Kirkollishallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja kumoaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan
seurakunnanneuvoston päätökset asiakohtien 26.3.2020 §19 ja 6.4.2020 §7 osalta.
Kirkollishallitus toteaa, että tehdyt päätökset on kirjattava pöytäkirjaan yksiselitteisesti ja selvästi.
Asiakohta muut asiat ei ole tarkoitettu asiasisältöisten päätösten tekemistä varten, vaan keskusteluasioita
varten. Pöytäkirjasta ei yksiselitteisesti ilmene, onko asiakohdissa tehty päätös, vai onko kyseessä
päätökseen liittyvä valmisteleva keskustelu.
Perustelut:
Seurakunnanneuvoston pöytäkirjojen perusteella jää epäselväksi, mitä oikaisuvaatimuksen kohteena
olevien asiakohtien osalta on päätetty, vai onko kyseessä ollut asioiden valmisteluun liittyvä keskustelu.
Tältä osin seurakunnanneuvoston tulee noudattaa mitä työjärjestyksen 7 §:ssä on säädetty asioiden
käsittelemisestä kohdassa muut asiat. Pöytäkirjaan merkittyjen asiakohtien epäselvyyden vuoksi kyseiset
asiakohdat kumotaan. Liite 127f.
Päätös:
Esityksen mukaan.
Merkitään, että nunna Elisabet ei osallistunut asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon.

***
Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely
128
Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry:n (PSHV)
yhteistyösopimus
Esteellisyys: metropoliitta Arseni
Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunnan yhteistyösopimus päättyy 2020. Uusi sopimus tehdään
vuodelle 2021.
PSHV sitoutuu toteuttamaan kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman mukaisia linjauksia
järjestötyössään myös tulevalla strategiakaudella.
Veljeskunta toteuttaa kirkon yhteistyösopimuksen mukaisia toimintoja vuonna 2021 seuraavasti:
PSHV:lla on ”Ristisaatto 2020”-hankkeen koordinointivastuu. Hankkeen valmistelu on aloitettu jo
vuonna 2019. Vuoden 2020 hanketta ei voitu toteuttaa koronaviruksen vuoksi. ”Ristisaatto 2020”hanke siirtyy vuodelle 2021.
Joensuussa 2020 pidettävät IX valtakunnalliset kirkkolaulupäivät siirtyvät kuten Ristisaatto-hankekin
vuodelle 2021. Ne toteutetaan yhteistyössä Ortodoksisten Kanttorien Liiton, Joensuun seminaarin, ItäSuomen yliopiston ortodoksisen teologian oppiaineryhmän ja Joensuun ortodoksisen seurakunnan

kanssa. Veljeskunnalla on päivien koordinointivastuu (hallinto, talous ja käytännön toteutus). Päivien
eteen on jo tehty valmistelutyötä, mutta toteutus tapahtuu 2021. Molemmat edellä mainitut tapahtumat
ovat avoimia kaikille.
Veljeskunta toteuttaa diakonia- ja vapaaehtoistoimintaa alaosastojensa kautta. PSHV tukee alaosastoja
koulutuksilla ja antamalla vertaistukea eri foorumeilla. Veljeskunta on mukana järjestämässä koulutuksia
yhdessä Filantropian, ONL:n ja Valamon opiston kanssa. Vuoden 2021 alussa on tarkoitus järjestää
tiistaiseurojen hengelliset päivät uusien seurakuntien alueilla.
Kirkon katekumeenitoimintaa PSHV haluaa tukea tekemällä oman opetussuunnitelman ns.
aikuiskripareille ja seuraavassa vaiheessa toteuttamalla opetusta. Myöhemmin järjestö kokoaa
aikuisoppimateriaalia joko PSHV omille sivuille tai kirkon sivujen yhteyteen. Liite 128a.
Kuopion- ja Karjalan hiippakunnan kanssa yhteistyönä julkaiseman Aamun Koitto-lehden viimeinen
numero ilmestyy 2020 vuoden lopulla. Tämä aiheuttaa Veljeskunnan taloudelle suuria vaikeuksia, liite
128b. Veljeskunta hakee 50 000 euron vuosittaista avustusta kirkon talousarvioin puitteissa liite 128c.
Esitys:
Kirkollishallitus päättää myöntää Veljeskunnalle 25 000 euroa jo sovittujen toimintojen toteuttamiseen.
Perustelut:
Veljeskunnalla on vastuullaan koko kirkkoa koskevista- ja ennakkoon sovituista hankkeista ”Ristisaatto
2020” ja Kirkkolaulupäivät.
Uusien seurakuntien alueella pidettävät tiistaiseurojen hengelliset päivät mahdollistavat
vuorovaikutteisen kanssakäymisen. Katekumeeneille tarkoitettu aikuiskripari on toimintamuoto, jota
hyvin toteutettu opetussuunnitelma tukee.
Veljeskunnan talouden tasapainottamiseksi kirkon tulisi myöntää sille 80 000 euron vuosittaisin tuki.
Järjestön tehtäviä ja asemaa kirkossa tulisi tarkastella siitä näkökulmasta. Jos tukea ei ole mahdollista
nostaa, järjestön toiminnan uudelleen organisoimista tulisi pohtia.
Päätös:
Esityksen mukaan.
Merkitään, että metropoliitta Arseni ei osallistunut asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon.

***
Talouspäällikön esittely
129
Jatkoaika hakemus ristisaattohankkeen määrärahalle
Esteellisyys: metropoliitta Arseni
Vuoden 2018 kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti kirkon talousarviossa on ollut varattuna
määrärahat ristisaattohankkeen toteuttamiseen vuosina 2019-2020. Hankkeen toteuttamisesta vastaavat
järjestöt ja se aloitettiin suunnitelman mukaisesti vuonna 2019. Osa määrärahasta myös maksettiin

vuonna 2019. Keväällä 2020 koronapandemia pysäytti myös ristisaattohankkeen, koska
massatapahtumien järjestämistä rajoitettiin.
PSHV ry ja Filantropia ry ovat lähettäneet kirkollishallitukselle 9.10.2020 anomuksen, että hankkeen
käyttämättömistä määrärahoista 10 000 euroa, voitaisiin käyttää vuoden 2021 aikana, ristisaattojen
järjestämiseen ja niitä tukevaan toimintaan.
Esitys:
Kirkollishallitus myöntää ristisaattohankkeeseen kohdistetulle määrärahan (10 000 euroa) käytölle
jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun.
Perustelut:
Ristisaatot ovat hieno osa ortodoksista perinnettä ja niiden avulla tuodaan ihmisiä mukaan seurakuntien
toimintaan. Hankkeella tavoitellaan positiivista vaikutusta myös seurakuntien yhdistyessä ja eri
seurakuntalaisten kohdatessa toisiaan. Lisää perusteluja liitteessä 129.
Päätös:
Esityksen mukaan.
Merkitään, että metropoliitta Arseni ei osallistunut asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon.

***
Palvelukeskuksen johtajan esittely
130
Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkkomuseon
säätiön välisen yhteistoimintasopimuksen toteutumisen arviointi
Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön tehtävänä on Suomen ortodoksisen kirkon aineellisen,
aineettoman ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentaminen, säilyttäminen, hoitaminen ja esilläpito.
Kirkkomuseo tekee toiminnallaan tunnetuksi ortodoksisuutta ja historian ymmärrystä sekä vahvistaa
kirkon myönteistä julkisuuskuvaa.
Yhteistoimintasopimuksen (vv. 2018- 2022) mukaisesti yhteistoimintasopimuksen toteutumista
tarkastellaan vuosittain toteutettavassa arviointikeskustelussa toukokuun loppuun mennessä.
sopimuksen mukaan kirkollishallitukselle toimitetaan raportin lisäksi säätiön virallinen
toimintakertomus ja tilinpäätös, liitteet 130 a-b.
I arviointikeskustelu käytiin 28.5.2020. Toukokuun loppuun mennessä toimitettavat asiakirjat (raportti,
toimintakertomus, tilinpäätös) oli toimitettuna 27.5.2020.
II arviointikeskustelu pidettiin 6.10.2010, jolloin arvioinnin kohteena on tilikausi 2019.
Esitys:
Kirkollishallitus hyväksyy esitetyn yhteistoimintasopimuksen toteutumisesta kertovan raportin.
Perustelut:
Säätiö on kuluneen toimintakauden aikana panostanut taloutensa tasapainottamiseen ulkopuolisilla
avustuksilla ja toimintatuotoilla sekä toteuttanut yt- neuvottelut. Vuonna 2019 Opetus- ja
kulttuuriministeriö hyväksyi kirkkomuseon valtionosuuden piiriin (museolaki 314/2019).

Päätös:
Esityksen mukaan.

***
Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely
131
Uskonnonopetusavustukset vuodelle 2020
Esteellisyys: Marko Patronen
Uskonnonopetuksen avustamiseen on varattu 58 000 euroa. Avustuksia on haettu seuraavasti:

Seurakunta
Helsinki
Lappi
Oulu
Rautalampi
Saimaa
Vaasa
Yhteensä

Avustusta haettu 2020
30 000
7 500
3 000
10 000
28 350
16 000
94 850

Myönnetty 2019 Myönnetty 2018
8 000
8 000 (ei nostettu)
11 300
9 000
700
2 000
7 500
9 000
16 000
9 000
14 500
12 000

Opetuksen jatkuvuuden turvaaminen on tärkeää. Ortodoksisen uskonnon opettaja kohtaa koko
ikäluokan ja on eräissä kunnissa ainoa henkilö, joka ”edustaa lapsille seurakuntaa”. Siksi koulun
opetustyötä tulee tukea. Ortodoksinen opettaja kohtaa enemmän oppilaita, kuin mitä ko. ikäluokassa on
jäseniä seurakuntien rekisterissä. Uskonnonopetus voidaan nähdä osana maahanmuuttajatyötä ja
kotoutusta.
Seurakuntien hakemukset
Helsinki: Helsingin seurakunnan alueella osa ortodoksisista oppilaista on vaarassa jäädä opetuksen
ulkopuolelle, koska opetuksen järjestäjä (kunta/yksityiskoulu/ruotsinkielinen sektori) ei ole velvollinen
maksamaan kilometrikorvauksia. Helsingin ortodoksinen seurakunta ei ole budjetoinut
kilometrikorvauksia opettajille.
Lappi: Maantieteellisesti laaja alue. 2020 osa opetuksesta järjestetään verkkoyhteyksien kautta, joten
säästöjä syntyy.
Oulu: Oulu hakee 500 euroa koululaispalvelusten kustannuksiin Meri-Lapin alueella ja 2 500 euroa
opetuksen järjestämiseen ko. alueella.
Rautalampi: Opettajien matkalaskuihin ja opetuskuluihin.
Saimaa: Seurakunnan alueella on 20 pientä kuntaa, joissa ei täyty ns. kolmen sääntö ja sekä opetus- että
matkakulut maksaa seurakunta. Seurakunta haluaa kohdella tasapuolisesti kaikkia alueensa oppilaita.
Vaasa: Opetusryhmät ovat pieniä ja kaukana toisistaan. Avustusta haetaan sekä matka- että
palkkakuluihin.

Esitys:

Seurakunta 2020
Helsinki
8 000
Lappi
7 000
Oulu
2 000
Rautalampi
9 000
Saimaa
17 000
Vaasa
15 000
Yhteensä
58 000
Kirkollishallitus pitää tärkeänä, että uskonnonopetus kouluissa turvataan. Avustusten
myöntämisperusteina ovat uskonnonopetusmenot, seurakunnan maksuvalmius, aikaisemmat avustukset
ja uskonnonopetusjärjestelyt seurakunnan alueella.
Helsingin ortodoksisen seurakunnan tulisi varmistaa opettajien matkakuluja myös omassa budjetissaan.
Vain sillä voidaan taata opetusjärjestelyt.
Kirkollishallitus kiinnittää huomiota siihen, että seurakuntien ei pidä maksaa kuitenkaan kunnille
kuuluvia velvoitteita. Uskonnonopetusjärjestelyjä pitää tarkastella seurakunnan alueella kokonaisuutena
ja pyrkiä koordinoimaan opetus niin, ettei turhia matkakuluja synny. Tämä edellyttää yhteistyötä
koulujen kanssa, sillä opetus on kuntien vastuulla.
Myös osittaista verkko-opetusta tulee harkita alueilla, jossa välimatkat ovat pitkiä. Lapin alueella
kustannuksiin on saatu säästöä tietotekniikan avulla. Etäyhteydet ovat toimiva ratkaisu etenkin
vanhempien oppilaiden kohdalla, mikäli kontaktiopetus on vaikea- tai liian kallis ratkaisu.
Edellä esitetyt summat ovat enimmäismääriä, maksatus tapahtuu toteutuneiden kulujen mukaan.
Päätös:
Esityksen mukaan.
Merkitään, että Marko Patronen ei osallistunut asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon.

***
Tiedoksi
132

a) Virtuaalikirkkohanke, väliraportti, liite 132.

Esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.

***

Huomionosoitukset
133
Metropoliitta Arsenin 1.10.2020 myöntämät siunauskirjat:
Martti Tapani Kuha
Esko Kaikkonen
Kari Tiittanen
Päivi Grönlund
Esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.

***
Pöytäkirjan tarkastajat
134
Esitys:
Pöytäkirjan tarkastavat metropoliitta Elia ja Anna-Katriina Salmikangas.
Päätös:
Esityksen mukaan.

***

Muut asiat
135
Kirkollishallituksen keskustelu
Ajankohtaiset asiat
1.
2.
3.
4.

***

Kirkolliskokouksen järjestelyyn liittyvät asiat
Piispojen matka patriarkaattiin
Hiippakuntien sihteerijärjestelyt
Viestinnän henkilöjärjestelyt

Aika ja paikka alussa mainitut
Puheenjohtaja

Leo
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa

Pöytäkirjan tarkastajat

Metropoliitta Elia

Kirkollishallituksen istunnon sihteeri

Jari Rantala

Anna-Katriina Salmikangas

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kirkollishallituksen istunnon 20.10.2020 pöytäkirja on tarkastettu sähköpostilla 22.10.2020 ja todettu se
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirja on lisätty kirkon nettisivuille 22.10.2020 ja määräaika oikaisuvaatimukselle ja valitukselle
lasketaan edellä mainitusta päivämäärästä.

