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Kirkollishallituksen istunto 21.4.2021 
Pöytäkirja 

Aika:       21.4.2021 klo 13.00-13:55 
Paikka:        Teams-kokous 
Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Arseni, metropoliitta Elia, 

kirkkoherra Marko Patronen, nunna Elisabet, Anna-Katriina Salmikangas,  
Heikki Piiroinen 

Esittelijät: palvelukeskuksen johtaja Hannele Meskus, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala, 
vastaava tiedottaja Maria Hattunen, talouspäällikkö Henna Mynttinen, 
kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov, kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen 

Sihteeri: Asta Hyttinen 

Este: Matti Tolvanen 

*** 

Arkkipiispa Leon esittely 
16 
Kreikankielisen käännöksen lähettäminen Konstantinopolin 
patriarkalle 

Esitys: 
Konstantinopolin patriarkka Bartolomeos on pyytänyt Suomen ortodoksista kirkkoa toimittamaan 
voimassa olevan ortodoksisesta kirkosta annetun lain ja kirkkojärjestyksen sekä kirkollishallituksen ja 
piispainkokouksen työjärjestysten käännökset kreikan kielellä. Käännöksiä valmistellut työryhmä on 
saanut työnsä päätökseen ja tämän vuoksi kirkollishallitus päättää lähettää pyydetyt käännökset 
patriarkalle. Liite 16. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Vastaavan tiedottajan esittely 
17 
Kirkkomusiikin kehittämiseen myönnettävät avustukset 
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Suomen ortodoksisen kirkon keskusrahaston talousarvioon on tehty kirkolliskokouksen päätöksellä 
vuosittainen 10 000 euron varaus kirkkomusiikin kehittämiseen osoitettuja avustuksia varten. 
Avustusten ensisijaisia kohteita ovat kirkon piirissä toimivien kuorojen (seurakuntakuorot sekä 
yhdistyspohjaiset kuorot) kehittämisprojektit (esim. koulutus, uusien sävellysten tilaaminen, konsertit, 
kuorojen yhteistyöprojektit) ja työskentelymahdollisuuksien turvaaminen. Avustus ei ole matka-
apuraha.  

Tänä keväänä avustukset julistettiin haettavaksi 15.1. ja hakuaika päättyi 1.3.2021. Hakemuksia saapui 
määräaikaan mennessä neljä ja niiden yhteissumma oli 20 000 euroa. Liitteet 17 a-d. 

Saapuneet hakemukset:  
Teologian yo Petri Vanninen: sävellystyöhön ja konserttikokonaisuuteen 1 500 € 
Kamarikuoro Krysostomos: taiteellisen toiminnan tueksi 3 500 € 
Ortodoksinen kamarikuoroyhdistys ry: työskentelymahdollisuuksien turvaamiseen 5 000 € 
Pyhän Kolminaisuuden Kirkon Kuoro: Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoslaavin- ja 
venäjänkielisen perinteen tallentamiseen (dokumenttiprojekti) 10 000 €  

Hakemuksista ovat antaneet lausuntonsa kirkkomusiikin asiantuntijoina kuullut kirkkomusiikin 
professorin tehtäviä hoitava yliopistotutkija Maria Takala-Roszczenko ja Ortodoksisen seminaarin 
opettaja, dir.cant. Petri Nykänen. Liite 17 e. 

Esitys: 
Kirkollishallitus jakaa avustuksena yhteensä 7 750 euroa seuraavasti: 
Petri Vanninen 250 €  
Kamarikuoro Krysostomos 3 500 € 
Ortodoksinen kamarikuoroyhdistys ry. 4 000 € 

Perustelut: 
Petri Vannisen teos ei ole tilaustyö, joten se ei täytä hakukuulutuksen määritelmää kuorojen 
kehittämisprojektista. Uuden musiikin sävellystyö hyvässä ohjauksessa on kuitenkin kannustamisen 
arvoista, joten Vanniselle myönnetään hankkeen edistämiseen 250 euroa. 

Kamarikuoro Krysostomoksen erityisansio on uuden ortodoksisesta perinteestä nousevan musiikin 
esiin tuominen. Tasokas kuoro hakee nytkin tukea harjoitus- ja konserttiperiodien tuotantoihin ja 
sävellystilauksiin: suunnitelmissa on uuden teoksen kantaesitys vuonna 2022. Korona-aika on 
vaikeuttanut kuoron normaalia tulonhankintaa, joten sille myönnetään 3 500 euroa vuoden 2021 
toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Kuoroa on tuettu viimeksi keskusrahaston varoista vuonna 2019. 

Yhdistyspohjaisella Ortodoksisella kamarikuorolla on selkeästi kirkollinen toimintaprofiili: 
valtakunnallisesti toimiva kuoro laulaa harjoitusperiodeillaan ahkerasti jumalanpalveluksissa ja edustaa 
suomalaista kirkkolaulua myös maailmalla. Kuoro hakee avustusta harjoitusleirien järjestämiseen, 
konserttikulujen kattamiseen ja pääsiäislevyn tuotantokustannuksiin. Korona-aika on verottanut myös 
tämän kuoron tuloja. Lisäksi kuoroa pitkään taloudellisesti kannatellut levymyynti vähenee musiikin 
siirtyessä verkossa kuunneltavaksi. Kuoron toiminnan jatkuvuutta tuetaan 4 000 eurolla. Avustus 
myönnetään haettua pienempänä, sillä äänitetuotannon tukeminen ei kuulu avustuksen ensisijaisiin 
myöntämisperusteisiin.  

Pyhän Kolminaisuuden Kirkon Kuoro on hakijoista ainoa seurakuntakuoro. Sen hanke (historiallisen 
muistitiedon ja venäjänkielisen seurakunnan jäsenistön perinteiden dokumentointi) ei kuitenkaan 
kohdistu kirkkomusiikin kehittämiseen, joten siihen ei myönnetä avustusta. Hanketta suositellaan 
käynnistettäväksi ammattitutkijoiden avulla ja muualta haettavien avustusten turvin. 
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Päätös: 
Kirkollishallitus päätti, että Petri Vanniselle ei anneta 250 € suuruista avustusta, koska hakemus ei 
täyttänyt haettavan avustuksen myöntämiselle asetettuja ehtoja ja muilta osin päätös tehtiin esityksen 
mukaan.  
 
*** 
 
Talouspäällikön esittely 
18 
Konevitsan luostarin ja Petsamon luostarin asiakkuuden siirtäminen 
Suomen ortodoksisen kirkon asiakkuuden alle Nordeassa (EI 
JULKINEN) 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Talouspäällikön esittely 
19 
Suomen ortodoksisen kirkon tilinpäätös 2020 

Vuoden 2020 talousarvion loppusummaksi oli arvioitu 60 000 euroa alijäämää. Tilinpäätöksen ylijäämä 
oli 251  369,25 euroa (2019, 175  707,63 euroa) ja taseen loppusumma 17  219  664,48 euroa (2019, 
16 963 681,77 euroa). 

Keskusrahaston hoidossa oleville rahastoille on kirjattu 1,5 prosentin tuotto vuonna 2020. 

Kirkon toimintatuotot olivat 2 972 186,04 (2019 3 011 39,76) euroa, ne ovat laskeneet 1,3 prosenttia 
edelliseen vuoteen verrattuna (2019 +4,9 prosenttia). Vuoden 2020 osalta toimintatuottoihin ja 
toimintakuluihin vaikutti voimakkaasti koronapandemia. Henkilöstökulut 2  144  280,19 euroa ovat 
pysyneet samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna (2019 2 144 344,24 euroa).  
Toimintakulut ovat yhteensä 5 084 815,16 euroa (2019 5 519 978,56) ja ne ovat 8,6 prosenttia (2019 + 
3,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisenä tilikautena. Valtionavustus oli 2  579  000 euroa (2019 
2 543 000) euroa.  
Eläkekassan kulut ovat 1  081  710,80 euroa (2019 1  066  729,26) euroa ja ne ovat kasvaneet 1,4 
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (2019 -3,6 prosenttia). Sijoitustoiminnan tulos oli 69  184,27 
euroa, edellisenä vuonna tulos oli (2019 447 112,56 euroa). Sijoitustoiminnan tuotot olivat 345 344,43 
euroa (2019 530 514,48 euroa)  ja sijoitustoiminnan menot olivat 276 160,16 euroa ja vuonna (2019 
83 401,92 euroa).  
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Taloussäännön mukaan sitovuustaso on kustannuspaikka. Talousarvion toteutumisesta on selvitys 
tilinpäätöksessä sekä kustannuspaikkakohtaisessa raportissa. Liitteet 19 a ja 19 b-c, EI JULKINEN. 

Esitys: 
Tilikaudelta 2021 esitetään kirjattavaksi keskusrahaston hoidossa oleville rahastoille 1,5 % tuotto. 
Kirkollishallitus allekirjoittaa kirkon keskusrahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen. Tilinpäätöksen 
ylijäämä on 251 369,25 euroa, jota esitetään kirjattavaksi edellisten tilikausien ylijäämä tilille. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 
*** 

Talouspäällikön esittely 
20 
Petsamon luostarin tilinpäätös vuodelta 2020  
 
Petsamon luostari omistaa neljä vuokrahuoneistoa Kuopiossa. Luostarin tulot ja kulut muodostuvat 
huoneistoista. Tilikaudella ei ole aktivoituja remonttikuluja. Luostarilla on tuottoja yhteensä 23 162,94 
(2019, 23 702,85) euroa ja kuluja 11 714,50 (2019, 9 574,01) euroa. Tilinpäätöksen ylijäämä on 
11 448,44 (2019 14 128,84) euroa ja taseen loppusumma 317 679,90 (2019, 306 231,46) euroa. Liite 20. 

Esitys: 
Kirkollishallitus allekirjoittaa Petsamon luostarin vuoden 2020 tilinpäätöksen sähköisesti. 
Tilinpäätöksen ylijäämä 11 448,44 kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä tilille. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Talouspäällikön esittely 
21  
Konevitsan luostarin tilinpäätös vuodelta 2020 

Konevitsan luostarin omaisuus koostuu rahastoista, jotka kirjapidossa kirjataan hankintahintaan tai sitä 
alempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon. Luostarilla ei ole tuottoja tilikaudella 2020. (2019 5,36 
euroa). Kuluja oli 418,35 (2019 245,81) euroa. Tilinpäätöksen alijäämä on 429,05 euroa (2019 -240,45) 
ja taseen loppusumma 60 169,20 (2019 60 098,25) euroa. Liite 21. 

Esitys:  
Kirkollishallitus allekirjoittaa Konevitsan luostarin vuoden 2020 tilinpäätöksen sähköisesti. 
Tilinpäätöksen alijäämä 429,05 kirjataan edellisten tilikausien alijäämä tilille. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 
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*** 

Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 
22 
Ortodoksisen kasvatuksen ja opetuksen portaalin rakentaminen 

Esteellisyys: metropoliitta Arseni 

Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallituksen kehitysavustusrahoituksella luotiin Ortodoksinen 
virtuaalikirkko, jossa on sekä 3D-pelitekniikkaa hyödyntävä mobiilisovellus että hankkeen 
loppuvaiheessa rakennettu Virtuaalikirkko-verkkosivusto. Sen tarkoituksena oli tuoda kirkkotila ja 
kirkollinen verkko-opetus kaikkien ulottuville.  

Covid-19-pandemian aikana digitaalisen aineiston tarve on ilmeinen. Virtuaalikirkon verkkosivustolla 
lähdettiin vastaamaan tähän tarpeeseen. Pilottimateriaaliksi luotiin monimuotokristinoppikoulun 
aineisto ja sivustolla on myös kirkon piirissä tuotettuja podcasteja. Sivustolle luotiin myös valmiudet 
tietoturvalliseen chat-toimintoon ja netissä lähetettävien jumalanpalvelusten ja videoiden linkittämiseen. 
Hanketta toteutettiin ja ideoitiin pääosin talkootyönä, kirkon tuki kohdistui sivuston koodaukseen. 
Linkki verkkosivustoon: https://ort.fi/virtuaalikirkko/ 

Kolme kirkon suurta järjestöä, neljä seurakuntaa, Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian osasto, 
ortodoksinen seminaari, Valamon opisto ja muutama muu taho ovat allekirjoittaneet hakemuksen, jossa 
he esittävät kirkon kasvatuksen ja opetuksen portaalin rakentamista, esimerkiksi edellä mainittua 
ortodoksista virtuaalikirkon laajentaen.  
 
Ortodoksisen kasvatuksen ja opetuksen portaali on verkossa toimiva, eri toimijat ja osallistujat yhteen 
kokoava, helposti saavutettava ja osin vuorovaikutteinen alusta. Se kokoaa hajallaan olevaa sisältöä, lisää 
kirkon saavutettavuutta sekä sen kautta voidaan tukea ja kehittää kirkon opetustarjontaa ja 
digiviestintää.  
 
Portaalin rakentaminen vaatii pitkäjänteistä (2–5 v) kehittämistä. ONL ry ja Filantropia ry ovat 
lupautuneet koordinoimaan valmistelu- ja kehittämistyötä. Rahoitusta tarvitaan ostolaskuihin esim. 
loogisen navigoinnin suunnitteluun, verkkopedagogin konsultointiin, grafiikkaan ja sisällön tuotantoon.  

Työryhmä ehdottaa myös kirkon palvelukeskuksen vapaaehtoistyön ohjaajan työpanoksesta osaa 
käytettäväksi hankkeeseen sekä osa-aikaisen työntekijän palkkaamista jatkossa opetuksen portaalin 
ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen. Työryhmän tekemästä ajatuskartasta voi nähdä hankkeen 
monipuolisuuden. Liitteet 22 a-b. 

Esitys: 
Kirkollishallitus esittää, että ONL ry ja Filantropia ry koordinoivat virtuaalikirkon kehittämistä kirkon 
kasvatus ja koulutusportaaliksi. Taloudelliset resurssit vuodelle 2021 ohjataan Ristisaatto 2020 
-hankerahoista (10 000 euroa) sisäisenä kustannuspaikkasiirtona budjetin rajoissa, koska pandemian 
vuoksi ristisaattohanke ei toteudu suunnitellusti. Tulokset raportoidaan ja esitetään vuoden 2021 
kirkolliskokoukselle. 

Kirkollishallitus esittää lisäksi, että kasvatuksen ja koulutuksen portaalin jatkon pohtiminen siirretään 
vuoden 2021 kirkolliskokoukselle käsiteltäväksi kirkon digiviestintää koskevan aloitteen yhteydessä.   
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Perustelut:  
Digitaaliselle aineistolle on yhä enemmän tarvetta. Pandemia-aika muutti kokous- ja koulutuskäytäntöjä 
ja etätyö eri aloilla on tullut jäädäkseen. Suomen ortodoksisen kirkon jäsenet ja seurakunnat ovat 
levittäytyneet hajalleen ympäri maata. Kuitenkin lähes jokaisessa perheessä on internetyhteys ja jokin 
verkossa toimiva laite, joten on mielekästä ja ajankohtaista lähteä kehittämään keskitettyä kirkollisen 
opetuksen kanavaa. 

Portaalin tavoitteena on tukea kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman toteutumista ja rakentaa 
yhteisöllisesti toimien kutsuvaa ja kukoistavaa kirkkoa ja tehdä kirkon opetusta saavutettavaksi verkon 
kautta. 
 
Portaalille ei ole budjetoitu varoja vuodelle 2021. Pandemia esti Ristisaatto-hankkeen toteuttamisen 
vuonna 2020. Kirkollishallitus myönsi istunnossaan 20.10.2020 jatkoaikaa ristisaattohankkeelle vuodelle 
2021, liite 22 c. Tautitilanne on edelleen hankala ja PSHV:n hankkeesta vastaavan henkilön työsuhde 
epävarma, joten on järkevää käyttää varat koko kirkkoa hyödyttävän portaalihankkeen käynnistämiseen. 

Tällä hetkellä kaikki materiaalitarjonta on hajallaan eri sivustoilla ja alustoilla. Portaalissa voi yhdestä ja 
samasta paikasta siirtyä tutkimaan esimerkiksi Valamon opiston koulutustarjontaa tai etsiä koulun 
uskonnonopetukseen liittyviä tehtäviä. Virtuaalikirkon chat-sivulla voi päivystää pappi tai 
uskonnonopettaja. Digitaalisuus on tullut jäädäkseen ja se palvelee laajasti eri-ikäisiä ortodokseja ja 
kirkosta kiinnostuneita. Myös kirkon omien opintojen digitaalinen materiaali voidaan sijoittaa portaaliin, 
sitten kun sen toimivuus on varmistettu. Liite 22 d.  
 
Arvo sinällään on myös se, että portaalia rakentavat sekä työntekijät että vapaaehtoiset yhdessä. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

Merkitään, että metropoliitta Arseni ei osallistunut asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon. 

*** 

Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 
23 
Kirkon keskusrahaston ja Johannes Mureen-rahaston apurahat 

Kirkollishallitus on varannut kirkon keskusrahastosta 20 000 euroa jaettavaksi apurahoina teologisiin 
jatko-opintoihin, ensisijaisesti opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille.  

Johannes Mureen rahastosta jaettavana oli 5 500 euroa kirkon toimeen opiskeleville lahjakkaille 
opiskelijoille (2 §, säännöt 9.8.1993). Rahastosta voidaan tukea myös Suomen Asutusmuseon toimintaa 
ja sitä koskevaa tutkimusta (sääntöihin tehty lisäys 24.11.2014). 

Määräaikaan 22.3.2021 mennessä tuli kaksi hakemusta kirkon keskusrahastoon. Mureen apurahaan ei 
tullut yhtään hakemusta. 

Määräaikaan saapuneet apurahahakemukset: 
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1. TM, FM Tuuli Lukkala hakee 20 000 euroa kirkkomusiikin äänimaisemaan liittyvän 
väitöskirjan tekoon. Suosittelijana Maria Takala-Roszczenko.  

2. TM, Sami Fyrqvist hakee 20 000 euroa Suomen ortodoksisen kirkon papiston pappeuskuvan 
tutkimiseen väitöskirjatyönä. Suosittelijana on apul.professori Pekka Metso, yliopiston lehtori 
Esko Ryökäs ja emeritus yliopiston lehtori Jarmo Hakkarainen. 

Esitys: 
TM, FM Tuuli Lukkala    20 000 euroa 

Perustelut:  
TM, FM Tuuli Lukkala on tehnyt kirkkomusiikin piiriin kuuluvaa artikkeli väitöskirjatyötään 
määrätietoisesti jo usean vuoden ajan. Lukkala on pysynyt suunnitellussa aikataulussa ja hänen 
opintosuorituksensa ovat erinomaiset. 

Lukkalalle myönnettiin kirkon keskusrahastosta 3 000 euroa vuonna 2020. Hänellä ei ole kuluvalle 
vuodelle apurahahakemuksia muille rahoittajille. Väitöskirjan valmistumisajankohdaksi on suunniteltu 
syksy 2022. Lukkala on hakijoista se, joka täyttää ensisijaiset kriteerit. 

TM Sami Fyrqvistin tutkimus käsittelee suomalaisen papiston itseymmärrystä kulttuurisen ja sosiaalisen 
kohtaamisen tohtoriohjelmassa. Aihepiiri on mielenkiintoinen, eikä sitä ole aiemmin tutkittu. Fyrqvistin 
tutkimus on alkuvaiheessa, joten hän ei täytä keskusrahaston apurahan ensisijaista kriteeriä. Alkuvaiheen 
tutkimukset voivat saada rahoitusta, mikäli loppuvaiheen väitöskirjantekijöitä ei ole hakijoina. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Kiinteistöpäällikön esittely 
24 
Peruskorjausavustukset 

Esteellisyys: Marko Patronen ja Anna-Katriina Salmikangas 

Esitys:  
Peruskorjausavustukset vuodelle 2021 jaetaan seuraavasti: 
  

Peruskorjausavustushakemukset:                           

Kaakkois-Suomen seurakunta, Haminan kirkon julkisivurappausten korjauksiin 5 000

Lapin seurakunta, Rovaniemen kirkon paloilmoitinjärjestelmän uusimiseen, 
Sevettijärven hautausmaan aidan maalaamiseen sekä 5 rakennuksen 
sähkötarkastuksiin

13 000

Jyväskylän seurakunta, Jyväskylän kirkon katon, kellotapulin ja räystäslautojen korjaus 20 000

Joensuun seurakunta, Sikrenvaaran leirikeskuksen sähköpääkeskus ja syöttökaapeli 7 000

Oulun seurakunta, Kemin kirkon vesikatteen uusimisen suunnitteluvaiheeseen 4 000
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Peruskorjausavustukset ovat tilitettävissä seurakuntiin vuoden 2022 loppuun asti. Tilitykset tehdään 
tositteita tai hankkeisiin osoitettuja avoimia laskuja vastaan. Peruskorjausavustettavien hankkeiden 
maksatuksen viivästyessä voi kirkon kiinteistöpäällikkö myöntää harkintansa mukaan vielä yhden 
vuoden jatkoajan. Seurakuntien tulee hakea jatkoaikaa kirjallisesti vuoden 2022 loppuun mennessä. 
Hakemuksen perusteella kiinteistöpäällikkö tekee asiasta päätöksen.  

Myöhemmin jaettavaksi jäävä 26 000 euroa kohdennetaan kiinteistöpäällikölle 6.9.2021 mennessä 
esitettyjen hakemusten perusteella kiireelliseen tai muutoin merkittävään kirkkorakennuksen 
korjaushankkeeseen. Asiasta tehdään päätös viimeistään 15.9.2021 pidettävässä kirkollishallituksen 
istunnossa. 

Perustelut: 
Kirkon kiinteistöpäällikkö on arvioinut hankkeiden tarkoituksenmukaisuuden ja toteutuskelpoisuuden 
sekä kiireellisyyden koko kirkon kiinteistötilanne huomioiden. Esityksessä on otettu huomioon 
seurakuntien kokonaistilanne sekä tarkoituksenmukaisen kiinteistönpidon, että seurakuntajaon 
uudistuksen näkökulmasta.  

Avustuksia pyritään jakamaan hakemusten kesken mahdollisimman tasapuolisesti. Liitteenä olevassa 
taulukossa on esitetty hankkeittain laskettu avustusprosentti verrattuna hankkeiden kustannusarvioihin. 
Laskennassa on myös otettu huomioon seurakuntien aikaisemmin saamat avustukset. 
Liitteet 24 a-l. 

Kirkollishallitus on 13.2.2018 istunnossaan linjannut, että peruskorjausavustuksia kohdennetaan 
ensisijaisesti kirkkojen ja muiden kirkollisten rakennusten peruskorjaamiseen. Tänä vuonna määrärahat 
riittävät avustamaan myös Sikrenvaaran leirikeskuksen sähkösaneerausta. 

Peruskorjausavustuksiin on varattu talousarviossa 200 000 euroa, josta esityksen mukaan jää 
myöhemmin jaettavaksi 26 000 euroa.  

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

Merkitään, että Marko Patronen ja Anna-Katriina Salmikangas eivät osallistuneet asian käsittelyyn, eikä 
päätöksentekoon. 

Oulun seurakunta, Vihannin rukoushuoneen korjaustoimenpiteisiin 20 000

Kuopion seurakunta, Pielaveden kirkon ulkomaalaukseen 20 000

Helsingin seurakunta, Hämeenlinnan kirkon peruskorjaukseen 30 000

Helsingin seurakunta, Pyhän kolminaisuuden kirkon yläpohjan korjausten suunnittelu 10 000

Helsinki, Uspenskin katedraalin sähkösaneeraus 15 000

Helsinki, Uspenskin katedraalin tukimuurin korjaukseen 15 000

Helsinki, Pyhän kolminaisuuden kirkon sähkö-, iv- ja julkisivukorjausten 
suunnitteluun

15 000

YHTEENSÄ 174 000

Jää jaettavaksi myöhemmin (15.9.2021 istuntoon) 26 000
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*** 

Kiinteistöpäällikön esittely 

25 

Konservointi- ja kiiltokultausavustukset 

Esteellisyys: Heikki Piiroinen 

Esitys:  
Konservointi- ja kiiltokultausavustukset vuodelle 2021 jaetaan seuraavasti: 

Kirkon konservaattori Antti Narmala on antanut lausunnon konservointiavustuksista. Liite 25 a. 

Kiiltokultaus- ja konservointiavustukset ovat tilitettävissä seurakuntiin vuoden 2022 loppuun asti. 
Tilitykset tehdään tositteita tai hankkeisiin osoitettuja avoimia laskuja vastaan. Liite 25 b-h. 

Myöhemmin jaettavaksi jäävä 8 500 euroa kohdennetaan kiinteistöpäällikölle esitettyjen hakemusten 
perusteella. Asiasta tehdään päätös viimeistään 15.9.2021 pidettävässä kirkollishallituksen istunnossa. 

Perustelut: 
Keskusrahaston talousarviossa on vuodelle 2021 varattu konservointi- ja kiiltokultausavustuksiin 
yhteensä 70 000 euron suuruinen määräraha. Esityksen mukaan määrärahasta jää myöhemmin 
jaettavaksi 8 500 euroa. 

Konservointi- ja kiiltokultausavustushakemukset:                      

Kaakkois-Suomen seurakunta, Haminan kirkon ikonostaasin ikonin konservointiin 2 000

Joensuun seurakunta, Sonkajanrannan kirkon kahden ikonin konservointi ja 
ikonostaasin kultauksen kuntoarvio

6 830

Kuopion seurakunta, kirkkoesineiden inventointi osana hallinnonuudistusta 20 000

Helsingin seurakunta, Hämeenlinnan kirkon ikonostaasin ja ikonien puhdistus 15 000

Helsingin seurakunta, Uspenskin katedraalin ikonostaasin konservointi  15 000

Taipaleen seurakunta, Viinijärven kirkon ikonostaasin kahden ikonin konservointi 2 670

YHTEENSÄ 61 500

Jää jaettavaksi myöhemmin (15.9.2021 istuntoon) 8 500
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Esityksessä on huomioitu kirkon konservaattori Antti Narmalan yksityiskohtainen lausunto ja esitykset 
konservointiavustuksista. Lausunnosta poiketen kaikki avustukset on esitetty tuettaviksi täysimääräisesti.  

Päätös: 
Kirkollishallitus päätti, että Kuopion ortodoksisen seurakunnan hakemus kirkkoesineiden 
inventoinnista osana hallinnonuudistusta pannaan pöydälle ja asiaan hankitaan lisäselvitystä. Muilta osin 
esityksen mukaan. 

Merkitään, että Heikki Piiroinen ei osallistunut asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon. 

*** 

Palvelukeskuksen johtajan esittely 
26 
Säätiön hallituksen täydentäminen  
 
Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön sääntöjen mukaisesti Suomen ortodoksinen 
kirkollishallitus valitsee säätiön hallituksen jäsenet ja täydentää säätiön hallitusta tämän esityksestä. 
Tällä hetkellä hallitukseen kuuluu neljä jäsentä. Vuonna 2021 hallituksessa ei ole erovuoroisia jäseniä. 
Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö esittää, että kirkollishallitus täydentää säätiön hallitusta 
seuraavilla henkilöillä: yrityspalvelujohtaja Kaija Sääski ja hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen. 

Esitys: 
Kirkollishallitus päättää täydentää Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön hallitusta seuraavilla 
henkilöillä yrityspalvelujohtaja Kaija Sääski ja hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Palvelukeskuksen johtajan esittely 
27 
Jäsenen nimeämispyyntö: Saamelaisten totuus- ja sovintokomission 
seurantaryhmä 

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti työtä Saamelaisten totuus- ja sovintokomission 
perustamiseksi jatketaan nykyisellä hallituskaudella. 
Saamelaisten totuus- ja sovintokomission tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä 
syrjintää sekä oikeuksien loukkauksia ja selvittää, miten ne vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä 
nykyisessä tilanteessa. Tarkoituksena on myös edistää vuoropuhelua saamelaisten ja Suomen valtion 
välillä sekä saamelaisten keskuudessa. Totuus- ja sovintoprosessi pyrkii lisäämään tietoisuutta 
saamelaisista Suomen alkuperäiskansana. 

Komission asettaa valtioneuvosto tiiviissä yhteistyössä Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen 
kanssa. Komissiossa on viisi komissaaria. Komissaareista kaksi valitaan valtioneuvoston esityksestä ja, 
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kaksi Saamelaiskäräjien esityksestä ja yksi Kolttien kyläkokouksen esityksestä. Komissio pyritään 
asettamaan keväällä 2021. Totuus- ja sovintokomission tulee laatia työstään raportti, joka sisältää myös 
toimenpide-ehdotuksia. 

Totuus- ja sovintokomission tueksi perustetaan seurantaryhmä. Seurantaryhmä työskentelee siihen 
saakka, kunnes Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työ päättyy. 

Valtioneuvoston kanslia pyytää eduskunnassa edustettuina olevilta puolueilta, Saamelaiskäräjiltä, 
Kolttien kyläkokoukselta, evankelisluterilaiselta kirkolta ja ortodoksiselta kirkolta jäsenesitykset 
ehdokkaaksi seurantaryhmään (jäsen ja varajäsen). 

Tasa-arvolain (15.4.2005/232) 4 a §:n mukaisesti jäsenistöön tulee valita tasapuolisesti naisia ja miehiä. 
Mahdollisuuksien mukaan pyydetään nimeämään sekä nais- että miesehdokas. 

Esitys: 
Kirkollishallitus päättää esittää Saamelaisten totuus- ja sovintokomission seurantaryhmään ortodoksisen 
kirkon edustajaksi kirkkoherra Jaakko Vainion ja varajäseneksi kanttori Anneli Pietarisen. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Tiedoksi 
28 

a) Muutoksen tiekartta, YT-asiat, liite 28 a. 
b) Länsi-Suomen syyttäjäalueen erikoissyyttäjän päätös syyttämättä jättämisestä koskien Kari 

Leinoa, Jari Saarta, Jens Samelinia, Ville Kiiveriä ja Matti Wallgrenia sekä Vaasan ortodoksista 
seurakuntaa, liite 28 b. 

c) Lintulan luostarin tilinpäätös 2020, liite 28 c.  
d) Skiitan tilinpäätös 2020, liite 28 d. 
e) Lausunto työ- ja elinkeino ministeriölle, selonteko kotoutumisen edistämisen 

uudistamistarpeista, liite 28 e. 

Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Huomionosoitukset 
29 

Arkkipiispa Leon myöntämät kunniamerkit: 
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23.3.2021 

Marianna Flinckenberg-Gluschkoff   1. luokan Ritarimerkki 
Lisa Hovinheimo  1. luokan Ritarimerkki 
Teuvo Laitila   1. luokan Ritarimerkki 
Igumenia Mikaela  1. luokan Ritarimerkki 
Mirja Paulo   1. luokan Ritarimerkki 

Päätös:  
Merkitään tiedoksi. 

*** 

Pöytäkirjan tarkastajat 
30 

Esitys: 
Pöytäkirjan tarkastavat metropoliitta Arseni ja nunna Elisabet. Asiakohdan 22 osalta pöytäkirjan 
tarkastavat metropoliitta Elia ja nunna Elisabet. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Aika ja paikka alussa mainitut 
Puheenjohtaja 

Leo 
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa 

Pöytäkirjan tarkastajat 
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Metropoliitta Arseni   nunna Elisabet 

Metropoliitta Elia 

Kirkollishallituksen istunnon sihteeri 

Jari Rantala 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Kirkollishallituksen istunnon 21.4.2021 pöytäkirja on tarkastettu sähköpostilla 27.4.2021 ja todettu se 
kokouksen kulun mukaiseksi.  

Pöytäkirja on lisätty kirkon nettisivuille 27.4.2021 ja määräaika oikaisuvaatimukselle ja valitukselle 
lasketaan edellä mainitusta päivämäärästä. 
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