
 

 

Kirkollishallituksen istunto 15.12.2020 
Pöytäkirja 
 
*** 

 
Aika:       15.12.2020 klo 13.00-13.35 
Paikka:        Teams-kokous 
Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Arseni, metropoliitta Elia, 

kirkkoherra Marko Patronen, nunna Elisabet, Anna-Katriina Salmikangas,  
Matti Tolvanen 

Esittelijät: palvelukeskuksen johtaja Hannele Meskus, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala,  
kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen, talouspäällikkö Henna Mynttinen 

 
Sihteeri: Asta Hyttinen 

 
*** 
 
Talouspäällikön esittely 
142 
Suomen ortodoksisen kirkon talouden seuranta 2020 ja koronan 
vaikutukset kirkon ja seurakuntien talouteen 
 
Vuoden 2020 talousarvio on vuoden 2019 kirkolliskokouksen hyväksymä. Kustannuspaikkavastaavalla 
on harkintavalta enintään 10 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin ja kirkollishallituksella on 
kustannuspaikkakohtainen harkintavalta enintään 20 prosentin suuruisiin poikkeamiin.  
  
Suomen ortodoksisen kirkon lokakuun talouden raportointi on tehty, liitteet 142 a-c, EI JULKINEN. 
Lokakuun tuloslaskelman perusteella on syytä arvioida, että kahden kustannuspaikan budjetti tulee 
ylittymään enemmän kuin 10 prosenttia vuonna 2020.  
  

• Keskusrekisterin uuden jäsentietojärjestelmän käyttöönottoprojekti jatkui vuonna 2020. 
Jäsentietojärjestelmä projektin etenemistä ja kustannusarviomuutoksia on käsitelty 
kirkollishallituksessa 19.2.2020. Projektin loppuraportti on toimitettu kirkollishallitukselle 
tiedoksi 30.9.2020. 

• Keskustalon kustannuspaikan tulot tulevat olemaan talousarvioita pienemmät johtuen 
kirkkomuseon vuokranhuojennuksesta sekä vuokrasopimuksen tarkastuksesta. Kirkollishallitus 
on käsitellyt vuokra-asiat istunnossaan 30.9.2020.  

 



 

 

 

Koronan vaikutuksia kirkon ja seurakuntien talouteen ja toimintaan on seurattu aktiivisesti koko 
pandemian ajan. Liitteenä 142d, EI JULKINEN, yhteenveto havainnoista sekä toimenpiteistä, joita 
on tehty pandemian johdosta kirkossa ja seurakunnissa. 
 
Esitys:   
Kirkollishallitus on saanut tiedoksi lokakuun 2020 talouden raportit sekä arvion budjetin ylityksistä. 
Lopulliset kustannukset vuodelta 2020 raportoidaan ensi vuoden alussa ja kirkollishallitus käsittelee ne 
vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä.  
Kirkollishallitus on saanut lisäksi tietoa koronan vaikutuksista kirkon sekä seurakuntien talouteen.  
  
Perustelut:  
Arvioidut kustannuspaikkojen budjetti ylitykset vuodelle 2020 ovat syntyneet järjestelmähankkeesta, 
joka on käyty erikseen läpi kirkollishallituksessa. Keskustalon osalta talousarvion ylitykset ovat 
johtuneet yllättävistä muutoksista, kuten koronapandemian aiheuttamista sulkutoimenpiteistä. Suomen 
ortodoksisen kirkon taloussäännön 19§ mukaan toiminnasta ja taloudesta on annettava tietoja 
kirkollishallituksen kollegiolle. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 

 
Talouspäällikön esittely 
143 
Taseen omassa pääomassa olevien rahastojen purkaminen 
tilinpäätöksessä 
 
Suomen ortodoksisen kirkon taseen oma pääomaa sisältää rahastoja.  Kehittämisrahasto ja 
kiinteistörahasto ovat molemmat perustettu tilikauden ylijäämistä kirkolliskokouksen päätöksellä. 
Kehittämisrahasto on perustettu 2004 ja kiinteistörahasto 2014. Kummankaan rahaston osalta ei ole 
laadittu kirjallisia sääntöjä rahaston käytöstä. Rahastot voidaan tulkita vapaaksi rahastoksi, koska 
rahoitus on tullut kirkon omista pääomista ja omalla päätöksellä, eikä näillä ole olemassa tarkkoja 
sääntöjä. 
 
Sääntöjen puuttuessa rahastoilta, ne eivät ole hyvän eivätkä nykyaikaisen kirjanpitotavan mukaisia. 
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä yllä mainittuja rahastoja on purettu yhteensä 100 000 euroa ja 
tilintarkastuksessa asiasta on myös raportoitu, liitteet 143 a-b, EI JULKINEN. 
 
Esitys: 
Kirkollishallitus vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätökseen kirjatut kehittämis- ja kiinteistörahastojen 
kirjaukset, jotka on tehty rahastoista edellisten tilikausien voittovaroihin. 
Kirkollishallitus päättää purkaa jäljellä olevat kehittämisrahaston 150 606,34 euroa sekä 
kiinteistörahaston 457 076,05 edellisten tilikausien voittovaroihin vuoden 2020 tilinpäätöksessä. 
Kirjauksilla ei ole vaikutusta kirkon tilikauden tulokseen. 
 
Perustelut: 
Kirjanpitolainsäädännössä ei ole vapaita oman pääoman rahastoja koskevia säännöksiä. Asiaa on 
kuitenkin käsitelty viranomaisohjeistuksessa (KILA 1334/1995, 1694/2002), kirjanpitolain esitöissä 



 

 

 

sekä alan ammattikirjallisuudessa: 
- Vapaat rahastot ovat yhteisön hallintoelimen päätöksellä perustettuja oman pääoman eriä. Yhdistyksen 
tilinpäätöksen laadinnasta on vastuussa hallitus, joten päätöksen rahaston perustamisesta tekee yleensä 
hallitus. 
- Vapaiden rahastojen pääomat ovat osa yhteisön vapaata omaa pääomaa, mikä tarkoittaa sitä, että niitä 
vastaavaan varallisuuden käyttöön ei ole olemassa yhteisön ulkopuolisia rajoituksia. Yhteisön 
hallintoelin määrittelee yleensä vapaalle rahastolle käyttösuunnitelman ja voi myös muuttaa tätä 
suunnitelmaa tarvittaessa. Tältä osin vapaiden rahastojen pääomat on kirjanpito-oikeudellisesti 
rinnastettavissa edellisten tilikausien ylijäämiin, joille on yhteisön sisäisellä päätöksenteolla määritelty 
käyttötarkoitus. 
- Siirto vapaaseen rahastoon tai rahastosta kirjataan oman pääoman sisäisenä siirtona tilikauden 
ylijäämistä rahastoon tai toisin päin. Siirto ei rasita yhteisön tulosta vaan se tehdään oman pääoman 
sisällä. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 
Talouspäällikön esittely 
144 
Sijoituskatsaus (EI JULKINEN) 
 
Suomen ortodoksisen kirkon sijoitusten kirjanpito arvo oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä yhteensä 
9 635 801 euroa. Kirjanpidossa sijoitukset arvostetaan hankintahintaan tai tilinpäätöspäivän kurssiin, 
mikäli se on hankintahintaa alempi. 
 
Sijoitukset on hajautettu useampiin eri sijoitusinstrumentteihin ja niiden hoidosta vastaa useat eri 
sijoitustoimintaan perehtyneet kumppanit. Sijoitusten yksityiskohtaiset tiedot, kuten määrä, jakauma ja 
tuotot sekä tulevaisuuden näkymät on käyty tarkemmin läpi liitteissä 144 a-e, EI JULKINEN. 
 
Esitys:   
Kirkollishallitus on saanut sijoituskatsauksen tiedoksi ja keskustelee asiasta. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 
Talouspäällikön esittely 
145 
Avustukset seurakuntien hallinnonmuutoksen sopeuttamiseen 
 
Esteellisyys: nunna Elisabet 
 



 

 

 

Suomen ortodoksisen kirkon hyväksytyssä talousarviossa on varattu 90 000 euroa toiminta-avustuksiin 
seurakuntien sopeuttamistoimiin.  
 
Kirkollishallitus linjasi istunnossaan 4.6.2020 sopeuttamistoimiin varattujen avustusten jakoperusteet. 
Vuonna 2020 avustusta voivat saada vuoden 2021 alusta yhdistyvät seurakunnat. Jokaiselle 
vastaanottavalle seurakunnalle voidaan myöntää arkistoinnin järjestämiseen enintään 5000 euroa ja 
henkilöstön kouluttamiseen ja sopeuttamiseen enintään 6000 euroa.  
 
Avustukset ovat olleet seurakuntien haettavissa kirkon sivuilla 18.6.2020-31.8.2020 ja 1.10.2020 – 
6.11.2020. 
Henkilöstön koulutukseen on aikaisemmin tänä vuonna myönnetty avustusta Joensuun, Kuopion ja 
Lappeenrannan ortodoksisille seurakunnille. Arkistoiden järjestämiseen avustuksia on jo myönnetty 
Kuopion ja Lappeenrannan ortodoksisille seurakunnille.  
 
Avustushakemuksia on tullut kirkollishallitukselle 6.11. mennessä Helsingin ortodoksiselta 
seurakunnalta (21.10.2020), Taipaleen ortodoksiselta seurakunnalta (28.10.2020) ja Tampereen 
ortodoksiselta seurakunnalta (6.11.2020). Helsingin ortodoksinen seurakunta hakee avustusta 
koulutukseen sekä arkistojen järjestelyyn, liite 145a. Taipaleen ortodoksinen seurakunta hakee avustusta 
arkistojen järjestämiseen, liite 145b. Tampereen ortodoksinen seurakunta hakee avustusta sekä 
työyhteisön kouluttamiseen että arkistojen järjestämiseen, liite 145c. 
 
Esitys: 
Seurakunnille hallinnonmuutokseen vuodelle 2020 varattuja avustuksia jaetaan seuraavasti: 
 

 
 
Avustukset maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan ja ne ovat käytettävissä vuoden 2021 loppuun 
asti. 
 
Perustelut: 
Kirkko avustaa seurakuntia hallinnonmuutoksessa talousarvionsa puitteissa. Seurakuntien esittämät 
suunnitelmat avustuksen käytöstä ovat perusteltuja ja asianmukaisia. 
 

Päätös: 

Esityksen mukaan. 

 

Merkitään, että nunna Elisabet ei osallistunut asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon. 

 
*** 
 

 



 

 

 

Talouspäällikön esittely 
146 
Lapin ortodoksisen seurakunnan avustushakemus 
 
Suomen ortodoksisen kirkon hyväksytyssä talousarviossa on varattu 90 000 euroa toiminta-avustuksiin 
seurakuntien sopeuttamistoimiin.  
 
Lapin ortodoksinen seurakunta on lähettänyt kirkollishallitukselle avustushakemuksen 3.11.2020 liite 
146a. Seurakunta anoo kirkon keskusrahastolta 30 000 euron avustusta. 
 
Seurakunnan verotulot ovat laskeneet ja vaikuttanut seurakunnan talouteen negatiivisesti liite 146b, EI 
JULKINEN. 
 
Suomen ortodoksisen kirkon hyväksytyssä talousarviossa on varattu 90 000 euroa toiminta-avustuksiin 
seurakuntien sopeuttamistoimiin. Toiminta-avustuksia on myönnetty yhdistyville seurakunnille 
henkilöstön kouluttamiseen sekä arkistojen järjestämiseen. Hallinnonmuutokseen varattuja toiminta-
avustuksia on talousarviossa vielä jakamatta.  
 
Esitys: 
Kirkollishallitus myöntää Lapin ortodoksiselle seurakunnalle kirkon talousarvion puitteissa jäljellä 
olevista toiminta-avustuksista 25 000 euroa avustusta. 
 
Perustelut: 
Seurakunnan verotulot ovat laskeneet pidemmällä aikavälillä, joka on johtanut seurakunnan 
kassatilanteen heikkenemiseen. Lisäperusteluja liitteenä olevassa hakemuksessa. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 
 
Kiinteistöpäällikön esittely 
147 
Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen 
6.11.2020 7§ vahvistaminen 
 
Kuopion ortodoksinen seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 6.11.2020 tehnyt päätöksen hyväksyä 
Irma Martikaisen ostotarjouksen Pielavedellä sijaitsevasta Ristintuvasta. Liitteet 147 a-c. 
 
Laki ortodoksisesta kirkosta 98§ mukaan seurakunnanvaltuuston päätös on alistettava 
kirkollishallituksen vahvistettavaksi, ennen kuin päätös saadaan panna täytäntöön, jos päätös koskee 
kiinteän omaisuuden myymistä tai kirkollisiin toimituksiin liittyvän irtaimen tavaran luovuttamista. 
 
Esitys: 
Kirkollishallitus vahvistaa Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen 
6.11.2020 7§ Ristintuvan myynti. 
 



 

 

 

Perustelut: 
Jollei alistettu päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka mene viranomaisen toimivaltaa 
ulommaksi tai ole muuten lainvastainen ja jollei se myöskään ole epätarkoituksenmukainen, se on 
vahvistettava. Päätökseen voidaan vahvistettaessa tehdä asiasisältöön vaikuttamattomia oikaisuluonteisia 
korjauksia.  
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 
 
Kiinteistöpäällikön esittely 
148 
Saimaan ortodoksisen seurakunnan peruskorjausavustuksen 
jatkaminen vuoden 2021 loppuun 
 
Saimaan ortodoksiselle seurakunnalle on myönnetty peruskorjausavustusta Mikkelin kirkon 
sadevesijärjestelmän uusimiseen 13.2.2018. Avustuksen käyttötarkoitusta laajennettiin 9.4.2019 
kirkollishallituksen kokouksessa kattamaan kirkon vesijohdon uusimisen. 
 
Seurakunnassa tapahtuneen ikävän palovahingon vuoksi seurakunta haki ja sai kirkollishallitukselta 
luvan käyttää 17 000 euron avustusta myös palovahingon omavastuuosuuteen, mikäli sellaista 
määräytyy.  
 
Seurakunnan avustukselle myönnettiin hakemuksen perusteella vuoden jatkoaikaa 28.11.2019 
istunnossa. Peruskorjausavustusta on käyttämättä 10 960,43 euroa. 
 
Esitys: 
Saimaan ortodoksisen seurakunnan peruskorjausavustukselle myönnetään poikkeuksellisesti jatkoaikaa 
vuoden 2021 loppuun asti. 

 
Perustelut: 
Mikkelin kirkko on kiinteistötyöryhmän esityksessä määritelty alueen yhdeksi pääkirkoista, jota tulee 
jatkossakin ylläpitää kirkon varoin seurakunnan käytössä (toimenpidekategoria 2). Kirkollishallitus on 
ohjeistanut seurakuntia siirtämään investointeja myöhempään ajankohtaan. Seurakunnalle myönnettyä 
peruskorjausavustusta on ollut tarkoitus käyttää Mikkelin kirkon pihan kunnostamiseen ja katkenneen 
vesijohdon uusimiseen. Seurakunta on noudattanut kirkollishallituksen ohjeistusta ja siirtänyt hanketta.  
 
Valitettavasti seurakunta ei ole löytänyt edullista urakoitsijaa ennen maan jäätymistä, joten hanke on 
siirrettävä keväälle 2021. Seurakunnalle myönnettyä peruskorjausavustusta on tämän vuoksi perusteltua 
siirtää vuoden 2021 loppuun. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 



 

 

 

 
Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
149 

Jaakko Vainion oikaisuvaatimus kirkollishallituksen päätöksestä 
30.9.2020 §97 
 
Esteellisyys: metropoliitta Arseni 

 
Vaatimukset: 
Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että kirkollishallituksen tekemässä päätöksessä on asiavirhe, jossa on 
todettu PSHV:n järjestäneen Trifonin praasniekan 22.-25.8.2019 ja vastanneen praasniekan järjestelyistä, 
vaikka tapahtuman on järjestänyt Lapin ortodoksinen seurakunta, joka on vastannut järjestelyistä. Liite 
149. 
 
Lausunto: 
Kirkkopalvelujen koordinaattori katsoo, että esittelyssä on asiavirhe ja esittää tekstin hyväksymistä 
seuraavasti (muutokset alleviivattuna): 
 
Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 
 
Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry:n (PSHV) yhteistyösopimuksen vuoden 2019 
arviointi 
 
Toiminnan tarkastus toteutettiin teams-yhteyksillä 23.5.2019. Mukana oli toiminnanjohtaja Soili 
Penttonen ja kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov. Keskustelu käytiin etukäteen lähetetyn 
kysymysmateriaalin pohjalta. 

Yleistä: PSHV sitoutuu toteuttamaan kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman mukaisia linjauksia 
(2016–2020) järjestötyössään. Veljeskunta sitoutuu myös kirkon diakonia- ja lähetystyön 
kehittämissuunnitelman (2016–2020) esittämiin periaatteisiin. 

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. TT Juha Riikosen kokoama PSHV;n 
Diakonia ja lähetysjulkaisu, ”Kuinka voin auttaa?” ilmestyi elokuussa 2019. Filantropia ja PSHV 
järjestivät ”Luomakunta ja lähimmäinen” seminaarin kaikissa hiippakunnissa. Seminaareissa 
valmisteltiin Ristisaatto-hanketta, jonka koordinointivastuu on PSHV:lla.  

Joensuussa aiotut IX valtakunnalliset kirkkolaulupäivät toteutetaan Ortodoksisten Kanttorien Liiton, 
Ortodoksisen seminaarin, Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian oppiaineryhmän ja Joensuun 
seurakunnan kanssa. Veljeskunnalla on päivien koordinointivastuu. Käytännön valmistelutyö on alkanut 
vuoden 2019 aikana.  

Vuoden 2019 aikana PSHV kartoitti seurakuntien koulutustarpeet, jotka liittyivät vapaaehtoistyöhön, 
paikalliseen diakoniaan ja monikulttuuriseen työhön.  

PSHV järjesti perinteisen Trifonin praasniekan pyhiinvaellusmatkan 22.-25.8.2019. Praasniekka oli 
tavallista juhlavampi, sillä Sevettijärvellä vietettiin 24.8.2019 kolttasaamelaisten uudelleenasuttamisen 70-
vuotisjuhlaa. Matkalle osallistui 44 henkilöä. Matkan hengellinen johtaja oli metropoliitta Arseni.  

Esitys: Kirkollishallitus esittää yhteistyösopimuksen arvioinnin hyväksymistä. Tuki 50 000 euroa 
myönnetään kirkolliskokouksen päättämän budjetin rajoissa.  

Perustelut: Veljeskunta on sitoutunut hoitamaan sekä ”Ristisaatto 2020”-hankkeen sekä 
kirkkolaulupäivien koordinoinnin. Ristisaatto-hanke aktivoi seurakuntalaisia ja edistää yhteisöllisyyttä. 
Kirkkolaulupäivät kokoaa yhteen useita satoja kuorolaisia ja kirkkomusiikista kiinnostuneita.  

PSHV on vastannut Trifonin-praasniekan matkajärjestelyistä. Vapaehtoistyöhön, diakoniaan ja 
maahanmuuttajatyöhön suunnattu kysely antaa koulutuksen järjestäjille tietoa, jota he tarvitsevat 
koulutuksien suunnitteluun.  Juha Riikosen verkkopohjainen materiaali diakoniatyöhön on hyvä 
lisämateriaali vapaaehtoistoimintaan.  

Esitys: 
Kirkollishallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja päättää asian korjatun esittelytekstin mukaisesti. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 
Merkitään, että metropoliitta Arseni ei osallistunut asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon. 

 
*** 
 
Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
150 
Tuula Härkösen oikaisuvaatimus Helsingin hiippakunnan piispan 
25.8.2020 tekemästä päätöksestä Dnro 79/10/20 
 
Vaatimukset 
Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että Helsingin hiippakunnan piispan tekemää päätöstä on oikaistava 
koskien Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatustoimen kanttorin toimen ehdollepanoa. Härkönen 



 

 

 

on hakenut tointa ja katsoo olleensa pätevä ja kelpoisuusehdot täyttävä hakija, mutta häntä ei ole laitettu 
ehdolle piispan päätöksessä. Oikaisuvaatimuksen yksityiskohtaiset perustelut ilmenevät liitteestä 150a, 
EI JULKINEN. 
 
Vastaukset 
Helsingin hiippakunnan piispa on antanut lausunnon oikaisuvaatimukseen, jossa katsotaan, että 
oikaisuvaatimus on jätettävä tutkimatta. Ehdollepanoa koskevaan päätökseen ei voi OrtL 106 §:n mukaan 
hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Päätös on annettu Härköselle tiedoksi 25.8.2020 ja 
oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaika on päättynyt 8.9.2020 ja se on tehty 21.10.2020 eli määräajan 
päättymisen jälkeen. Hakija ei ole ollut kirkon jäsen hakuajan päättyessä ja sen vuoksi hän ei ole ollut 
kelpoinen kanttorin toimeen. Lausunto on liitteenä 150b. 
 
Vastine: 
Oikaisuvaatimuksen tekijä on antanut vastineen hiippakunnan piispan lausuntoon, liite 150c. 
 
Esitys: 
Kirkollishallitus jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta. 
 
Perustelut: 
Hakuajan päätyttyä hiippakunnan piispa suorittaa ehdokasasettelun kanttorin tointa hakeneiden 
henkilöiden osalta OrtL 63 § 1 ja 2 momentin mukaisesti ja päätökseen ei voi hakea muutosta 
oikaisuvaatimuksella OrtL 106 § 1 momentin mukaisesti. Lisäksi oikaisuvaatimus on tehty OrtL 103 §:ssä 
säädetyn määräajan päättymisen jälkeen. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 
Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
151 
Outi Ylisen ym. oikaisuvaatimus Kotkan ortodoksisen seurakunnan 
seurakunnanvaltuuston 4.11.2020 § 5 tekemästä päätöksestä 
 
Vaatimukset 
Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat, että papin vaalia koskeva päätös kumotaan, koska valitulla papilla ei 
ole tarvittavaa kielitaitoa tehtävän hoitamiseen. Oikaisuvaatimuksen yksityiskohtaiset perustelut 
ilmenevät liitteestä 151a. Oikaisuvaatimus on tullut vireille 29.11.2020. 
 
Vastaukset 
Kotkan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvosto on antanut lausunnon oikaisuvaatimukseen, 
jossa katsotaan, että oikaisuvaatimus on jätettävä tutkimatta, koska se on tullut vireille määräajan 
päättymisen jälkeen. Lausunto on liitteenä 151b. 
 
Vastine: 
Oikaisuvaatimuksen tekijöiltä ei ole pyydetty vastinetta lausuntoon, koska se hallintolain 34 §:n 2 
momentin 1) kohdan perusteella on tarpeeton asian ratkaisemiseksi.  
 



 

 

 

Esitys: 
Kirkollishallitus jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta. 
 
Perustelut: 
Seurakunnanvaltuuston tarkastetun pöytäkirjan mukaan määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on 
päättynyt 23.11.2020. Oikaisuvaatimus on tullut vireille 29.11.2020 ja se on tehty OrtL 103 §:ssä säädetyn 
määräajan päättymisen jälkeen. Liite 151c. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 
Palvelukeskuksen johtajan esittely 
152 
Ortodoksisen kirkon edustaja kolttakulttuurisäätiön hallitukseen 
vuosille 2021-2024 
 
Kolttakulttuurisäätiö on perustettu vuonna 2008 tukemaan ja edistämään kolttasaamelaista kulttuuria. 
 
Kolttakulttuurisäätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, 
johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Vähintään viiden jäsenen on oltava saamelaissyntyisiä Suomen 
kansalaisia. Säätiön hallituksessa ovat edustettuina Saamelaismuseosäätiö – Sami Museum, Näätämön ja 
Nellim-Keväjärven kolttien kyläkokoukset, Saamelaiskäräjät, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inarin 
kunta, Ortodoksinen kirkko ja Metsähallitus sekä kolttien luottamusmies puheenjohtajana. Hallitus 
kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
 
Kolttakultturisäätiön hallituskausi vuosille 2017-2020 on päättymässä. Kolttakultturisäätiö pyytää 
nimeämään ortodoksisen kirkon edustajan neljä (4) vuotiselle hallituskaudelle 2021-2024. Liitteet 152 
a-b. 
 
Esitys: 
Kirkollishallitus päättää esittää kolttakulttuurisäätiön hallitukseen ortodoksisen kirkon edustajaksi 
hallituskaudelle 2021-2024 rovasti Rauno Pietarisen ja varalle kirkkoherra Jaakko Vainion. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 
 
Tiedoksi 
153 

a) Kirkon hallinnon uudistukseen ja seurakuntien yhdistymiseen liittyen verohallinnon 

ennakkoratkaisut. Liitteet 153 a-b. 

b) PSHV korjattu sopimus. Liite 153c. 

c) PSHV kirje Aamun Koitto nimen käytöstä. Liite 153d. 



 

 

 

d) Valtionapuhakemus. Liitteet 153 e-l. 

 

Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 
 
Huomionosoitukset 
154 
 
Arkkipiispa Leon myöntämät kunniamerkit: 
 
26.3.2020  
Teresa Töntsi  1. luokan Ritarimerkki 
Risto Vilhunen 1. luokan Ritarimerkki 
(Kirkollishallitus) 
 
1.7.2020  
Reijo Karhapää 1. luokan Mitali (Helsingin ort srk) 
Natalia von Fersen  1. luokan Ritarimerkki (kirkollishallitus)  
 
14.7.2020 
Erkki Lemetyinen 1. luokan Mitali (Lappeenrannan seurakunta)  
 
14.8.2020 
Reijo Jeskanen  1. luokan Ritarimerkki 
(Kirkollishallitus) 
 
17.9.2020  
Marina Kiviranta  1. luokan Mitali (Tampereen seurakunta) 
 
24.9.2020 
Jefim Brodkin  Siunauskirja 
Seija Ikonen  1. luokan Mitali 
(Helsingin ortodoksinen seurakunta) 
 
1.10.2020 
Hannu Rautio  1. Luokan Mitali 
Hannu Pyykkönen. 1. Luokan Ritarimerkki 
(Saimaan ortodoksinen seurakunta)  
 
26.10.2020  
Antti Narmala  Siunauskirja  
Valamon luostari 
 



 

 

 

17.11.2020 
Uspenskin ystävät ry Siunauskirja 
Hanna Kemppi Siunauskirja 
Janie Kantonen Siunauskirja  
Renja Suominen-Kokkonen 1. luokan mitali 
(Helsingin ortodoksinen seurakunta) 
 
Heikki Väänänen  Komentajamerkki 
Mikko Keisu  Komentajamerkki 
Jussi Nuorteva  Komentajamerkki 
Päivi Happonen 1. luokan Ritarimerkki 
 
1. luokan Ritarimerkit ansioituneille kasvattajille 
Helsingin seurakunta: 
Natalia von Fersen 
Mariam Asmaa Abdulridha Jasim 
Tuula Laitinen 
Leena Mikkilä-Huttunen 
Mika Saatsi 
Miia Saatsi  
Marja Seppi-Lasarenko  
Mirja Siidorov-Qvintus 
Helena Tschervinskij 
 
Iisalmen seurakunta: 
Sari Tenhunen 
Päivi Lappalainen 
Hannu Turunen 
 
Ilomantsin seurakunta: 
Pirkko Kareinen 
 
Joensuun seurakunta: 
Susanna Federley 
Julia Hirvonen 
Kirsi Vuomajoki 
Pasi Onatsu 
Paavo Palviainen 
Jyri Sarjasto  
Jarkko Timoskainen 
 
Kajaanin seurakunta: 
Hilkka Komulainen 
 
Kuopion seurakunta: 
Eija Honkaselkä 
Leena Säppi 
 
Nurmeksen seurakunta: 
Marjatta Kontkanen 



 

 

 

 
Rautalammin seurakunta: 
Tarja Jetsonen 

 
Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
155 
 
Esitys: 
Pöytäkirjan tarkastavat Marko Patronen ja Matti Tolvanen. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 

*** 
 

Muut asiat 
156 
Kevään 2021 kirkollishallituksen istuntojen aikataulut 

 

• ke 3.2.2021 klo 13.00 

• ke 3.3.2021 klo 13.00 

• pe 16.4.2021 klo 10.00 

• ke 9.6.2021 klo 13.00 

• ke 25.8.2021 klo 13.00 

• ke 15.9.2021 klo 13.00 

• ke 13.10.2021 klo 13.00 
 

Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 
 
 
 



 

 

 

 
Aika ja paikka alussa mainitut 

Puheenjohtaja 

 
 
 
 
 
 
Leo 
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
 
Marko Patronen   Matti Tolvanen 
 
 
 
 
 
 
Kirkollishallituksen istunnon sihteeri 
 
 
 
 
Jari Rantala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 
Kirkollishallituksen istunnon 15.12.2020 pöytäkirja on tarkastettu sähköpostilla 16.12.2020 ja todettu se 
kokouksen kulun mukaiseksi.  
 
Pöytäkirja on lisätty kirkon nettisivuille 16.12.2020 ja määräaika oikaisuvaatimukselle ja valitukselle 
lasketaan edellä mainitusta päivämäärästä. 

 


