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Kirkollishallituksen istunto 9.6.2021 
Pöytäkirja 

Aika:       9.6.2021 klo 13.00-14.20 
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, 
talouspäällikkö Henna Mynttinen, kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov, 
kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen 

Sihteeri: Asta Hyttinen 

*** 

Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 
31 
Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry:n (PSHV) 
yhteistyösopimuksen vuoden 2020 ja 2021 arviointi 

Esteellisyys: metropoliitta Arseni 

Toiminnan tarkastus toteutettiin Teams-yhteyksillä 19.5.2021. Mukana oli toiminnanjohtaja Soili 
Penttonen, ma. vapaaehtoistyönohjaaja Eija Honkaselkä ja kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa 
Okulov. Keskustelu käytiin etukäteen lähetetyn kysymysmateriaalin pohjalta. Vuoden 2021 osalta 
yhteistyösopimusta tarkastellaan kesäkuun alkuun saakka, jolloin toiminnanjohtajan työsopimus päättyy. 
  
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 2020 ovat: Metropoliitta 
Arseni (pj), isä Ioannis Lampropoulos (varapj), Kalevi Kyyrönen, Tuula Jokiranta, Leena Lomu, Anneli 
Hujanen ja isä Reijo Marjamaa. 

Järjestöllä on yksi päätoiminen työntekijä (toukokuu loppuun 2021saakka). Henkilöstökuluissa on 
myöskin Aamun Koiton suoriteperusteinen päätoimittaja. Hallinto- ja henkilöstökulut ovat noin puolet 
budjetista. Hallintokuluista suurimman osuuden muodostaa Aamun Koiton postitus (2020). 
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Järjestön jäsenmäärä laskutusten perusteella vuonna 2020 on noin 1300. Alaosastoja on 77, joista 52 
tiistaiseuraa, 14 kuoroa, 9 ikonipiiriä ja 2 ortodoksiakerhoa. Puolet toimintapiireistä sijaitsee Kuopion ja 
Karjalan hiippakunnan alueella. Toimintapiireistä 13 ei ilmoittanut tietojaan. 
     
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. 

Koronavuosien 2020–2021 aikana alaosastovierailuja oli vaihtelevasti koronarajoituksista riippuen. 
yhtään valtakunnallista tai alueellista tapahtumaa ei järjestetty, ei perinteistä Trifonin pyhiinvaellusta eikä 
myöskään vuosijuhlia. Myös järjestön vastuulla ollut Ristisaatto 2020-hanke peruttiin koronaepidemian 
vuoksi. Ristisaattoon liittyvää nettisivustoa hyödynnetään liittämällä ne kirkon Kasvatus- ja koulutus 
portaaliin, johon kirkollishallitus siirsi hankkeeseen varatut 10 000 euroa. 

Huhtikuussa 2020 veljeskunta lähetti kyselyn seurakuntiin kartoittaakseen diakoniatyön muotoja 
koronaepidemian aikana. Kyselyyn vastasi 7 seurakuntaa. Vastauksista ilmeni kasvava avuntarve, mutta 
vielä silloin seurakunnilla oli valmiudet reagoida tilanteeseen. 

Vuonna 2020 Joensuussa pidettävien IX valtakunnallisten kirkkolaulupäivien koordinointivastuu oli 
Veljeskunnalla. Päivät tuli toteuttaa Ortodoksisten Kanttorien Liiton, Ortodoksisen seminaarin, Itä-
Suomen yliopiston ortodoksisen teologian oppiaineryhmän ja Joensuun seurakunnan kanssa. Päiville 
ilmoittautui 500 henkilöä, mutta kirkkolaulupäivät peruutettiin epidemian vuoksi. Toiminnanjohtajan 
tehtäväksi jäi kaikkien sopimusten ja varausten peruuttaminen ja irtisanominen. 

Toukokuussa 2021 kirkkolaulupäivät toteutettiin pääosin striimausten kautta, vuoden 2020 ohjelmaa 
muokaten. Päivien aikana oli jo ennakkoon etäluentoja. Päivien aikana kuultiin useita kuoroesityksiä ja 
striimattuja jumalanpalveluksia. 

Veljeskunta on tehnyt yhteistyötä Agricola-opintojärjestön kanssa. Etenkin ikonipiirit ovat hakeneet 
avustuksia opintojärjestöltä (16 000 euroa 2020). 

Korona-aika on lisännyt kokouksia, joita toiminnanjohtaja on käynyt etenkin järjestöjen kanssa. Järjestöt 
ideoivat yhdessä ”Parasta kirkossa kampanjan”, joka toteutettiin verkon välityksellä. Vuoden 2020 
aikana Veljeskunta on jatkanut uuden strategian ja sääntöuudistuksen valmistelua. Veljeskunnan taloutta 
heikensi merkittävästi Aamun Koitto-lehden lakkauttaminen. Sen vuoksi Veljeskunta joutuu luopumaan 
palkatusta työntekijästään. 

Esitys: 
Kirkollishallitus esittää yhteistyösopimuksen arvioinnin hyväksymistä vuodelta 2020–2021. Tuki 50 000 
euroa (2020) ja 25 000 euroa (2021) myönnetään kirkolliskokouksen päättämän budjetin rajoissa. 

Perustelut: 
Koronaepidemian vuoksi työntekemisen tapa muuttui, joten lähes kaikki kontaktitapaamiset ja 
tapahtumat on pitänyt perua. Uudessa tilanteessa yhteistyötä järjestöjen välillä jatkettiin Teams-
yhteyksien kautta. Aikaa vapautui matkustamisesta, kokousten määrä kasvoi ja toimintaa siirtyi 
verkkoon. 
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Veljeskunnan järjestelyvastuulla ollut ”Ristisaatto 2020”-hanke peruttiin. Siihen liittyvä verkkosivusto jäi 
toimimaan. Kirkkolaulupäivät peruttiin vuodelta 2020 ja tapahtuma jouduttiin toteuttamaan valtaosin 
verkossa 2021. Kirkkolaulupäivät kokosivat yhteen useita satoja kuorolaisia ja kirkkomusiikista 
kiinnostuneita pääosin verkon kautta. Rajattu joukko osallistui kirkkolaulupäiville Joensuussa. Järjestelyt 
sujuivat ja tapahtuma onnistui hyvin. 
   
PSHV Veljeskunnan toimintasuunnitelma 2020–2021. Liite 31 a. 
PSHV Toimintakertomus 2019-2020. Liite 31 b. 
PSHV Budjetti 2019–2020. Liite 31 c.  
PSHV Budjetti 2020–2021. Liite 31 d. 
PSHV Vuosikokousaineisto 2020. Liite 31 e. 
PSHV Ylimääräinen kokous 2021. Liite 31 f. 
PSHV Tapahtumat 2020–2021. Liite 31 g. 
PSHV Strategia 2020. Liite 31 h. 
PSHV Vahvistetut säännöt. Liite 31 i. 
PSHV Seurakuntien diakoniaa koronaepidemian aikana. Liite 31 j. 
PSHV Yhteistoiminnan arvioinnin ennakkokysymykset. Liite 31 k. 

Päätös:  
Esityksen mukaan. 

*** 

Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 
32 
Vuoden 2023 valtakunnalliset kirkkopäivät 

Esteellisyys: Marko Patronen 

Vuonna 2023 Suomen ortodoksisen kirkon autonomian myöntämisestä tulee kuluneeksi 100-vuotta. 
Merkkivuotta vietetään monin tavoin, myös järjestämällä valtakunnalliset kirkkopäivät. 
Piispainkokouksen 2/2020 lähettämän toimituskirjan mukaan kirkkopäivien valmisteluista vastaavat 
järjestöt Filantropia ry, Ortodoksisten Nuorten Liitto ry ja PSHV ry kirkollishallituksen tuella. 
Vetovastuu on Ortodoksisten Nuorten Liitolla. Kirkollishallituksen päätöksen mukaan 3.5.2016 
kirkkopäivät tulee järjestää Oulun hiippakunnan alueella.  
Tapahtuman alustava suunnittelu alkoi 1.6.2020, jolloin ONL:n toiminnanjohtaja Maria Kauppilan 
koolle kutsuma suunnitteluryhmä aloitti työskentelynsä. Suunnitteluryhmään ovat kuuluneet 
toiminnanjohtaja Maria Kauppila (ONL ry), toiminnanjohtaja Riina Nguyen (Filantropia ry, 
toiminnanjohtaja Soili Penttonen, (keväästä 2021 alkaen kirkkoherra Ioannis Lampropoulos) (PSHV 
ry), kirkkoherra Marko Patronen, pastori Tuukka Rantanen, hiippakuntasihteeri Artturi Hirvonen, 
arkkipiispan teologinen sihteeri Jelisei Heikkilä, kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov, 
projektipäällikkö Minna Rasku (Filantropia), järjestösihteeri Annakaisa Onatsu (ONL ry), 
järjestösihteeri Ari Koponen (ONL ry). Lisäksi työryhmä on kuullut kirkkoherra Aleksej Sjöbergia sekä 
vastaavaa tiedottajaa Maria Hattusta. 

Toukokuussa 2021 järjestöjen edustajat ja osa työryhmästä konsultoi myös palvelukeskuksen johtaja 
Hannele Meskusta muun muassa budjettiin liittyvistä kysymyksistä.  
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Tapahtuman toteutuksessa otetaan huomioon kestävä kehitys, saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja 
yhteisöllisyys. Tapahtuman pääkohderyhmä on ortodoksisen kirkon jäsenet, mutta kirkkopäiville 
toivotetaan tervetulleeksi kaikki tapahtumasta kiinnostuneet. Kirkkopäivien ohjelmaa on mahdollista 
seurata myös etäyhteyksien kautta. Tämä edellyttää laajaa ja avointa markkinointia.  
Päiville odotetaan 1 000–1 500 kävijää. Etäosallistujien määrällinen tavoite on noin kaksi tuhatta. 

Työryhmässä on esitetty vuoden 2023 toukokuuta kirkkopäivien järjestämien ajankohdaksi. 
Kirkkopäivien paikaksi sopivia ovat sekä Oulu että Tampere. Samana vuonna on myös Viron 
autonomian 100-vuotisjuhla. Juhlien läheisyyden ja logistiikan vuoksi, juhlaliturgian pitopaikaksi nousi 
myös Helsinki. Viron juhlien ajankohta on vielä avoinna.  

Kirkkopäivät juhlistavat autonomian juhlavuoden pääteemana ”Maailman elämän edestä- elämä arjessa 
ortodoksina”. Tämä teema tulisi olla koko vuoden ajan erilaisten seurakunnallisten ja järjestöjen 
tapahtumien fokuksessa juhlittaessa satavuotista autonomiaa. Liite 32 a. 

Esitys:  
Kirkollishallitus esittää juhlaliturgian järjestämistä Helsingissä mahdollisimman lähellä varsinaisia 
kirkkopäiviä, jotka järjestetään Tampereella 5.-7.5.2023. Helsingin juhlan fokuksessa on Tomos-
asiakirja. Helsingin tapahtuman järjestelyvastuu on Helsingin ortodoksisella hiippakunnalla. 

Kirkollishallitus esittää autonomian juhlavuoden ja kirkkopäivien pääteemaksi patriarkaatin 
sosiaaliseettisen asiakirjan ”Maailman elämän edestä- elämä arjessa ortodoksina” otsikkoa.  

Kirkkopäivien budjetiksi esitetään 45.000 euroa vuodelle 2022, jolla palkataan tapahtumakoordinaattori 
ja 95.000 euroa vuodelle 2023. Liite 32 b. 

Budjetin osalta esitys lähetetään kirkolliskokouksen talousvaliokunnalle.  

Perustelut:  
Viron kirkon autonomiajuhla on myös vuonna 2023 ja patriarkan toivotaan voivan osallistua sekä 
Suomen että Viron juhlaan. Arkkipiispan kanslia on ollut yhteydessä Viron kirkkoon ja ajatus juhlien 
liittämisestä ajallisesti lähekkäin on saanut positiivista vastakaikua.  Mikäli patriarkka osallistuu vielä 
kirkkopäivien juhlallisuuksiin, siirtymisen Helsingistä voi järjestää junalla (oma vaunu) vihreän 
patriarkan periaatteiden mukaisesti, jos tapahtuma on Tampereella.  

Kirkkopäivien teemat pyrkivät tuomaan esille ajankohtaisia asioita. ”Maailman elämän edestä- elämä 
arjessa ortodoksina” on ajankohtainen, moderneja elämän realiteetteja esiintuova asiakirja, jossa 
tarkastellaan muun muassa ilmastokriisiä, halpatyövoimaa ja monikulttuurisuutta ortodoksisesta 
kontekstista käsin. Keskustelu ei vaadi omasta ydinsanomasta luopumista. Ekumeenisen patriarkaatin 
asiakirjan jalkauttaminen on tarpeellista ja se luonnistuu hyvin juhlavuoteen kytkettynä.  

Oulu on hiippakunnan keskuspaikka ja ikkuna pohjoiseen ortodoksisuuteen. Seurakunnalla on hyvät 
ekumeeniset suhteet ja Oulun seurakunta on hankkeelle myönteinen. Edelliset kirkkopäivät olivat 
Joensuussa ja Lappeenrannassa, molemmat Suomen itäreunalla. Oulun hiippakunnan kaupungeista 
Tampereen sijainti on parempi ajatellen ortodoksista väestön keskittymää. Väkimäärän osallistumista 
helpottaa hyvät kulkuyhteydet. Tampereen seurakunta on kasvava ja monikulttuurinen, lapsiperheitä 
huomioiva.  

Toimikunta on pohtinut kirkkopäivien ohjelmaa ja toimintamalleja eri seurakuntiin. Juhlavuoden 
pilkkominen useaan tapahtumaan saavuttaa enemmän ihmisiä.  
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Käytännön järjestelyissä on paljon yhteydenottoja, tilojen vuokrausta, turvallisuusasioiden 
huomioimista, ateriajärjestelyt, talkoolaisten ohjaus jne. joten järjestöjen ja työryhmän lisäksi tarvitaan 
tapahtumakoordinaattoria työpanosta. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Talouspäällikön esittely 
33 
Yhtenäinen taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelumalli 
ortodoksisille seurakunnille 

Vuoden 2017 kirkolliskokous päätti, että kaikki erityisosaamista vaativat hallinnon asiantuntijapalvelut 
kuten, talous-, laki-, sihteeri- ja assistenttipalvelut, keskusrekisteripalvelut, kiinteistöpalvelut sekä 
tietohallinto- ja viestintäpalvelut keskitetään. 

Taloustoimisto on tuottanut taloushallinnon ja palkanlaskennan palveluja ortodoksiselle seurakunnille 
sopimuksen mukaan vuodesta 2012 lähtien. Vuonna 2016 kaikista 22 ortodoksisesta seurakunnasta 
taloustoimiston palkka-asiakkaita oli 18 ja muita taloushallinnonpalveluja tuotettiin 16 seurakunnalle. 
Vuonna 2021 taloustoimisto palvelee kaikkia ortodoksisia seurakuntia. Taloustoimiston palveluja on 
seurakunnille tuotettu sopimuksen mukaan ja ne ovat olleet kokonaan seurakunnilta laskutettavia 
palveluja. Taloushallinnonpalvelut on verottajan ohjeiden mukaan katsottu liiketoiminnaksi, joten 
laskutus seurakunnilta on ollut arvonlisäverollista. 

Tammikuussa 2021 verottajalta haettiin ennakkoratkaisua hallintopalvelujen keskittämisen 
arvonlisäverokohteluun. Päätös saatiin toukokuussa 2021. Keskitetyt hallintopalvelut voivat sisältyä 
jatkossa seurakuntien keskusrahastomaksuun ja niistä ei tarvitse veloittaa arvonlisäveroa. 

Taloustoimisto jatkaa työtä yhtenäisten palvelujen ja yhteisten prosessien kehittämisessä. Tavoitteena on 
yhtenäiset palvelut ja prosessit kaikille seurakunnille. Taloustoimiston seurakunnille tuottamien 
palvelujen nykytilanne on kartoitettu kevään 2021 aikana. Kuvaus nykytilasta on liitteenä 33 a.  

Taloustoimiston palvelut jaetaan jatkossa peruspalveluihin ja lisäpalveluihin. Peruspalvelut rahoitetaan 
kirkon valtionavulla ja keskusrahastomaksulla. Lisäpalvelut ovat palveluja, joita tuotetaan vain osalle 
seurakuntia tai jotka eivät ole pelkästään taloushallinnon tai palkanlaskennan palvelua, esimerkiksi 
vuokraustoimintaan liittyvät palvelut ovat lisäpalvelua. Lisäpalveluista veloitetaan seurakuntia myös 
jatkossa. Lisäksi seurakuntia veloitetaan, mikäli he haluavat toimia muista seurakunnista poikkeavasti ja 
tästä aiheutuu lisätyötä. Lisäpalvelua ovat myös erikseen pyydetyt palvelut, kuten esimerkiksi 
ylimääräinen palkka-ajo asiakkaasta johtuvista syistä. 

Esitys:  
Kirkollishallitus vahvistaa liitteissä esitetyn mallin seurakunnille keskitetysti tuotettavista 
taloushallinnon- ja palkanlaskennan peruspalveluista, erillisveloitettavista lisäpalveluista ja yhteisistä 
käytännöistä. Liitteet 33 a-b. Lisäksi kirkollishallitus edellyttää seurakuntia noudattamaan yhtenäisiä ja 
sovittuja käytäntöjä aikatauluissa, aineiston toimittamisessa ja muissa yhteisesti taloustoimiston kanssa 
sovituissa asioissa. 
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Uusi palvelumalli astuu voimaan heinäkuun alusta 2021, niin että heinäkuun taloushallinon- ja 
palkanlaskennan peruspalveluista ei laskuteta seurakuntia. Kesäkuulta tehtävä kirjanpito, palkat ja 
reskontra laskutetaan aikaisemman käytännön mukaan, laskutus arvioidaan tehtävän näiden osalta 
heinä- elokuussa. Taloustoimisto pitää peruspalvelumallista yhteistyöpalaverit seurakuntien kanssa 
loppuvuoden aikana.  

Perustelut:  
Asiantuntijapalvelujen yhtenäistäminen ei poista päätösvaltaa eikä vastuuta seurakunnista. Yhtenäisillä 
asiantuntijapalveluilla tuotetaan seurakunnille laadukasta, oikea aikaista ja keskenään vertailukelpoista 
tietoa. Yhtenäisillä käytännöillä vähennetään päällekkäisiä työvaiheita ja pyritään karsimaan ylimääräistä 
työtä aiheuttavia tapoja ja käyttämään resursseja tehokkaasti. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Talouspäällikön esittely 
34 
Valamon luostarin vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja 
talouden seuranta  
 
Kirkollishallitus on esittänyt useaan otteeseen huolensa Valamon luostarin taloudesta. Viimeisen viiden 
vuoden aikana talouden tervehdyttämiseksi on edellytetty luostarilta toimenpiteitä. 

Valamon luostari toimitti tilinpäätöksen vuodelta 2020 kirkollishallitukselle 14.4.2021. Valamon 
tilinpäätös on tilintarkastettu ja siitä on annettu tilintarkastuskertomus 1.4.2021.  

Tilinpäätös on alijäämäinen -157 421,56 euroa (vuonna 2019 alijäämä oli -19 325,29 euroa). Luostarin  
toiminnan- ja varainhankinnan tuotot olivat yhteensä vuonna 2020 noin 3 miljoonaa euroa ( vuonna 
2019 ne olivat noin 4,3 miljoonaa euroa). Koronapandemia vaikutti merkittävästi luostarin tuottoihin, 
osittain tätä kompensoivat saadut ylimääräiset avustukset. Saadut avustukset olivat vuonna 2020 noin 
150 000 euroa suuremmat kuin vuonna 2019.  Valamon opisto sai ylimääräistä valtionapua 186 000 
euroa ja toiminnanrajoituksia ja työllistämistä kompensoitiin luostarille yhteensä 30 551 euroa.  

Luostarin toiminnan- ja varainhankinnan kulut olivat vuonna 2020 noin 3,1 miljoonaa euroa (vuonna 
2019 ne olivat noin 4,3 miljoonaa euroa). Henkilöstökulut laskivat noin 400 000 euroa ja muut kulut 
laskivat noin 700 000 euroa. Valamon luostarissa oli yhteistoimintaneuvottelut keväällä 2020. 
Henkilöstöä oli vuonna 2019 keskimäärin 43 henkilöä, kun vuonna 2020 keskimääräinen henkilöstön 
määrä oli 29.  

Luostari on ottanut tilikaudella rahalaitoslainaa 560 000 euroa. Kesän matkailusesonki on luostarin 
taloudelle merkittävä ja tilinpäätöksen mukaan luostarin johtokunta seuraa tilannetta aktiivisesti ja 
tarvittaessa mukauttaa toimintoja. 

Valamon luostarin tilinpäätös 2020. Liite 34 a. 
Valamon talouden kehitys. Liite 34 b, EI JULKINEN. 
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Esitys:  
Kirkollishallitus vahvistaa Valamon luostarin tilinpäätöksen vuodelta 2020, mutta edellyttää edelleen 
toimenpiteitä talouden tervehdyttämiseksi. Valamoa pyydetään lähettämään kuukausittaiset tulos- ja 
taseraportit kirkollishallitukselle. Lisäksi luostarin on toimitettava taloussäännön mukainen vuoden 2021 
talousarvio ja mahdolliset seuraaville vuosille laaditut talousarviot kirkollishallitukselle.  

Perustelut: 
Luostarin ohjesäännön 32 §:n mukaan kirkollishallitus vahvistaa luostarin tilinpäätöksen 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Talouspäällikön esittely 
35 
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän kesätyöntekijöiden 
palkkaamiseen tarkoitetun avustuksen jakaminen seurakunnille 

Esteellisyys: Matti Tolvanen, Marko Patronen, Anna-Katriina Salmikangas 
 
Helmikuussa 2021 opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytiin keskustelua nuorten työllistämisestä ja 
selvitettiin, miten korona vaikutti seurakuntien tarjoamiin kesätyöpaikkoihin vuonna 2020. Selvityksen 
mukaan kesällä 2019 seurakunnat ja kirkko työllistävät yhteensä 333 15-29-vuotiasta, vastaava luku oli 
kesällä 2020 131 työllistettyä. 

Eduskunta päätti keväällä 2021 lisätalousarviossaan varata rahaa nuorten kesätyöllistämiseen. 
Ortodoksisen kirkon oli mahdollista hakea avustusta enintään 20 000 euroa. Hakemus ministeriöön 
lähetettiin 19.4.2021. Opetusministeriö myönsi erityisavustuksen 20 000 euroa kesätyöntekijöiden 
palkkaamiseen 27.4.2021. Myönnetyllä avustuksella on tarkoitus tukea uskonnollisten yhdyskuntien 
mahdollisuuksia lisätä erityisesti nuorten työpaikkoja kesällä 2021. Avustus on osa hallituksen 
toimenpidekokonaisuutta koronatilanteen lapsille ja nuorille aiheuttamien haittojen lieventämiseksi. 
Ministeriön myöntämää avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien henkilöiden palkoista ja 
palkkioista aiheutuviin kustannuksiin 500 euroa/henkilö. Avustuksen saaja voi halutessaan siirtää 
saamaansa avustusta osittain tai kokonaan käytettäväksi paikallisyhteisöilleen. Avustuksen siirrosta on 
tehtävä sopimus avustuksen saajan ja avustuksen käyttäjän välillä opetus- ja kulttuuriministeriössä 
laaditulla sopimusmallipohjalla. 

Avustuksesta on tiedotettu kirkon tiedotteessa sekä kirkon internet sivuilla www.ort.fi ja myös samalla 
kun palvelukeskuksesta on oltu yhteydessä seurakuntiin. Avustukset ovat olleet seurakuntien haettavissa 
30.4.-26.5.2021 välisenä aikana. Hakemuksia tuli yhteensä 11 kappaletta, joista yksi saapui hakuajan 
umpeuduttua ja yksi hakemus tuli järjestöltä. Liitteet 35 a-k. 

Avustushakemukset nuorten kesätyöntekijöiden 
palkkaukseen

!
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Esitys:  
Avustuksesta 18 000 euroa jaetaan edelleen seurakunnille. Kirkon keskushallinto- ja palvelukeskus 
sitoutuvat työllistämään vähintään neljä avustusehdot täyttävää nuorta kesällä 2021, ja varaa käyttöönsä 
avustuksesta 2000 euroa. Seurakunnille suunnattu avustus jaetaan seuraavasti: 

hakija
hakemus 
saapunut määrä

haettava 
avustus

1
Kaakkois-Suomen ortodoksinen 
seurakunta 5.5.2021 6 3000

2 Oulun ortodoksinen seurakunta 7.5.2021 2 1000

3 Joensuun ortodoksinen seurakunta 10.5.2021 9 4500

4 Taipaleen ortodoksinen seurakunta 10.5.2021 4 2000

5 Jyväskylän ortodoksinen seurakunta 14.5.2021 3 1500

6 Lapin ortodoksinen seurakunta 21.5.2021 5 2500

7 Helsingin ortodoksinen seurakunta 21.5.2021 10 5000

8 Tampereen ortodoksinen seurakunta 24.5.2021 1 500

9 ONL ry 25.5.2021 6 3000

1
0 Turun ortodoksinen seurakunta 26.5.2021 2 1000

1
1 Kuopion ortodoksinen seurakunta 27.5.2021 3 1500

51 25500

Esitys avustusten jaosta

hakija määrä
jaettava 
avustus €

1
Kaakkois-Suomen ortodoksinen 
seurakunta 6 3000

2 Oulun ortodoksinen seurakunta 2 1000

3 Joensuun ortodoksinen seurakunta 6 3000

4 Taipaleen ortodoksinen seurakunta 4 2000

5 Jyväskylän ortodoksinen seurakunta 3 1500

6 Lapin ortodoksinen seurakunta 5 2500

7 Helsingin ortodoksinen seurakunta 7 3500

8 Tampereen ortodoksinen seurakunta 1 500

1
0 Turun ortodoksinen seurakunta 2 1000

!
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Perustelut: 
Kirkolle myönnettyä avustusta jaetaan ensisijaisesti ortodoksisille seurakunnille, joiden hakemus tuli 
määräaikaan 26.5.2021 mennessä. Kuudelle nuorelle tai sitä vähemmän hakeneille seurakunnille avustus 
jaetaan hakemuksen mukaan täysimääräisenä. Helsingin ja Joensuun seurakuntien osalta avustusta ei 
jaeta hakemuksen mukaan vaan kummankin osalta myönnetään avustusta 1500 euroa haettua 
vähemmän. Kaikkien avustuksensaajien osuus kokonaisavustuksesta on alle 20 prosenttia. Hakemuksia 
saapui kiitettävästi ja seurakunnat työllistävät nuoria ympäri Suomen. Nuoria palkataan seurakunnissa 
kirkon oppaiksi, erilaisiin leiritehtäviin, hautausmaiden ja puutarhojen hoitoon, diakoniatehtäviin sekä 
toimistotöihin. 
  
Erityisen ilahduttavaa oli, että Taipaleen ortodoksinen seurakunta työllistää tulevana kesänä yhteensä 
17 nuorta erilaisiin tehtäviin. Aktiivisella nuorten työllistämisellä voidaan tehdä nuorille tutuksi 
seurakuntien työtä ja saada nuoria helpommin opiskelemaan seurakuntien tehtäviin. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Talouspäällikön esittely 
36 
Kuopion, Jyväskylän ja Saimaan ortodoksisten seurakuntien alueilla 
työskentelevän maahanmuuttajatyöhön kohdistetun papin toimen 
rahoitus 

Esteellisyys: Anna-Katriina Salmikangas 
 
Vuoden 2016 kirkolliskokous päätti avustaa Kuopion, Iisalmen, Jyväskylän ja Saimaan alueilla 
työskentelevän maahanmuuttajatyöhön kohdistetun papin palkkauksessa Kuopion ortodoksista 
seurakuntaa vuosina 2017-2019. Avustusta myönnettiin 50 000 euroa/vuosi. Tehtävä täytettiin vuoden 
2018 alkupuolella, jolloin avustusta maksettiin Kuopion seurakunnalle vuosina 2018-2020. Tätä ennen 
vastaavaa maahanmuuttajatyöhän kohdistettua avustusta maksettiin Lahden seurakunnalle, 
maahanmuuttajatyö kohdistui myös muiden lähiseurakuntien alueille.  

Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion ja Saimaan seurakunnat tekivät aloitteen kesällä 2020 kirkolliskokoukselle 
jatkorahoituksen saamiseksi maahanmuuttajatyöhön vuosille 2021-2023. Kirkollishallitus käsitteli 
aloitteen istunnossa 16.9.2020 ja päätti lähettää aloitteen kirkolliskokouksen talousvaliokunnan 
käsiteltäväksi talousarvion yhteydessä.  

Vuoden 2020 kirkolliskokous kokoontui Korona-pandemiasta johtuen virtuaalisesti. Kirkollishallitus 
päätti istunnossaan 14.10.2020 kirkolliskokouksen asialuettelosta. Kirkollishallitukselle saapuneet 
aloitteet eivät olleet mukana päätetyssä asialuettelossa. 19.11.2020 kirkollishallitus päätti, että 
huhtikuussa 2021 pidetään ylimääräinen kirkolliskokous Valamossa ja siellä käsitellään 
virtuaalikokouksessa käsittelemättä jääneet asiat. Koko Suomen epidemiatilanne oli keväällä huono ja 
ylimääräistä kirkolliskokousta ei voitu järjestää suunnitelmien mukaan. Kirkollishallitus päätti 3.3.2021 
kumota aikaisemman päätöksen ylimääräisen kirkolliskokouksen järjestämisestä.   

36 18000

!
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Vuoden 2020 kirkolliskokouksen käsittelemässä ja hyväksymässä talousarviossa maahanmuuttajatyöhön 
ja Kuopion ortodoksisen seurakunnan venäjänkielisen papin rahoitukseen varattiin avustuksina vuodelle 
2021 25 000 euroa.  

Kuopion, Jyväskylän ja Saimaan ortodoksiset seurakunnat lähettivät kirkollishallitukselle 26.5.2021 
anomuksen korvata venäjänkielisen papin palkkakulut täysimääräisinä siihen asti kunnes kirkolliskokous 
on käsitellyt asiasta vuonna 2020 tehdyn aloitteen. Liite 36. 

Kirkon talousarviossa on muuhun maahanmuuttajatyöhön varattu 20 000 euroa. Summalla on 
aikaisemmin avustettu seurakunnissa tehtyjä maahanmuuttajaprojekteja, leirejä, tapahtumia tai kerhoja. 
Avustukset on jaettu ja päätetty tulleiden hakemusten mukaan. Pandemiasta johtuen kokoontumiset ja 
tapahtumien järjestäminen ei ole onnistunut vuonna 2021.  

Esitys:  
Kirkollishallitus myöntää talousarvion puitteissa muista maahanmuuttajatyöhön vuodelle 2021 
varatuista avustuksista 10  000 euroa lisäavustusta Kuopion seurakunnalle maahanmuuttajatyöhön 
kohdistetun papin palkkakustannuksiin vuodelle 2021. 

Perustelut: 
Koronasta johtuen maahanmuuttajille suunnattujen tapahtumien ja leirien yms. järjestäminen ei ole ollut 
mahdollista, joten osa muuhun maahanmuuttajatyöhön varatuista avustusrahoista voidaan käyttää 
esitetyn hakemuksen mukaan. Maahanmuuttajatyöhön suuntautunut Kuopion ortodoksisen 
seurakunnan pappi työskentelee myös Jyväskylän ja Saimaan ortodoksisten seurakuntien alueella. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Kiinteistöpäällikön esittely 
37 
Stefanoskoti sr. säätiön avustushakemus  

Stefanoskoti sr. säätiö (y-tunnus 0222621-4) on jättänyt Ortodoksisen kirkon kirkollishallitukselle/ 
keskusrahastolle hakemuksen Helsingin ortodoksisen seurakunnan itäisellä toiminta-alueella toimivan 
kappelin ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen kustannuksista. Hakemuksen määrä on 40 000-50 000 
euroa. Liite 37. 

Kappeli sijaitsee Stefanoskoti sr. säätiön asuntolan yhteydessä ja on Helsingin seurakunnan 
säännöllisessä käytössä. Kappeli on rakennettu kellariin, jossa on aikaisemmin sijainnut askartelutila. 
Askartelutilan ilmanvaihto on mitoitettu vain kahdeksalle henkilölle. Mikäli ilmanvaihtojärjestelmä 
rakennetaan nykyisten rakentamismääräysten mukaiseksi, tilaisuuksiin voidaan ottaa jopa 60 henkilöä. 
Hakemus on seurakunnan ydintoimintaa palveleva, mutta hakijana ja tilan omistajana on Stefanoskoti sr. 
säätiö. 

Esitys:  
Kirkollishallitus ei myönnä Stefanoskoti sr. säätiölle avustusta kappelin ilmanvaihdon korjaamiseen. 

Perustelut: 

!
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Stefanoskoti sr. säätiö ei ole Suomen ortodoksisen kirkon valtionapupäätöksen (OKM/46/720/2020) 
perusteella avustettavissa valtionavusta. Kirkollishallituksella on mahdollisuus avustaa Stefanoskoti sr. 
saatiötä vain seurakunnilta keskusrahastomaksuilla kerättävistä määrärahoista, kuten 
peruskorjausavustuksista. Kirkollishallitus on 13.2.2018 istunnossaan linjannut, että 
peruskorjausavustuksia kohdennetaan ensisijaisesti kirkkojen ja muiden kirkollisten rakennusten 
peruskorjaamiseen. Säätiön omistuksessa oleva kappeli sijaitsee vanhusten palvelutalon kellarissa osana 
isompaa kokonaisuutta. Kyseessä on enemmän seurakuntataloon kuin kirkolliseen rakennukseen 
verrattavissa oleva rakennus. 

Kirkollishallitus voi ottaa hakemuksen uudelleen käsittelyyn 13.10.2021 istunnossa, mikäli 
peruskorjausavustuksen määrärahaa ei ole ennen sitä täysimääräisesti jaettu. 

Seurakuntien käytössä olevien kirkon ulkopuolisten toimijoiden omistamien tilojen osalta 
kiinteistötyöryhmä on esityksessään todennut, että seurakuntien olisi hyvä vähentää 
kiinteistöomaisuuttaan myös ydintoimintaan kuuluvien pyhäkköjen osalta. Kirkolliskokouksen olisi 
tehtävä linjanveto keskusrahastomaksujen käyttämisestä kirkon ulkopuolisten toimijoiden omistamien 
tilojen korjaushankkeiden avustamisen reunaehdoista. 

Päätös: 
Kirkollishallitus ei myönnä Stefanoskoti sr. säätiölle avustusta kappelin ilmanvaihdon korjaamiseen. 

Perustelut: 
Stefanoskoti sr. säätiö ei ole Suomen ortodoksisen kirkon valtionapupäätöksen (OKM/46/720/2020) 
perusteella avustettavissa valtionavusta. Kirkollishallituksella on mahdollisuus avustaa Stefanoskoti sr. 
saatiötä vain seurakunnilta keskusrahastomaksuilla kerättävistä määrärahoista, kuten 
peruskorjausavustuksista. Kirkollishallitus on 13.2.2018 istunnossaan linjannut, että 
peruskorjausavustuksia kohdennetaan ensisijaisesti kirkkojen ja muiden kirkollisten rakennusten 
peruskorjaamiseen. Säätiön omistuksessa oleva kappeli sijaitsee vanhusten palvelutalon kellarissa osana 
isompaa kokonaisuutta. Kyseessä on enemmän seurakuntataloon kuin kirkolliseen rakennukseen 
verrattavissa oleva rakennus. 

Seurakuntien käytössä olevien kirkon ulkopuolisten toimijoiden omistamien tilojen osalta 
kiinteistötyöryhmä on esityksessään todennut, että seurakuntien olisi hyvä vähentää 
kiinteistöomaisuuttaan myös ydintoimintaan kuuluvien pyhäkköjen osalta. Kirkolliskokouksen olisi 
tehtävä linjanveto keskusrahastomaksujen käyttämisestä kirkon ulkopuolisten toimijoiden omistamien 
tilojen korjaushankkeiden avustamisen reunaehdoista. 

*** 

Kiinteistöpäällikön esittely 
38 
Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 
päätöksen 19.5.2021 9 § vahvistaminen 

Taipaleen ortodoksinen seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.5.2021 tehnyt päätöksen 
Taipaleentien varrella sijaitsevasta seurakunnan omistamasta Pappila II tilaan (426-410-42-36) 
kuuluvasta 1480 m2 määräalan myynnistä 3 500 euron hintaan. Liite 38. 
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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 Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen 
19.5.2021 9 § Määräalan 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.  

Kyseinen määräala on kahden erillisen määräalan välissä sijaitseva pieni asuinrakentamiseen soveltuva 
määräala. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 
  
*** 

Kiinteistöpäällikön esittely 
39 
Palvelukeskuksen digitaalisten tietovarastojen virtualisointi 

Palvelukeskukseen vuonna 2014 hankittujen tietovarastopalvelimien leasing sopimus päättyy 2021 
vuoden lopussa. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus optiovuoteen. Uusien fyysisten palvelimien sijasta 
palvelukeskuksen johtoryhmä esittää digitaalisen tietovaraston siirtämistä kilpailutuksen perusteella 
valittavalle palveluntuottajalle. Digitaalisen tietovaraston etäkäyttö tulee samassa yhteydessä 
mahdolliseksi kaikista internetyhteyden omaavista etätyötiloista. Tietovarasto pidetään Suomessa 
vallitsevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Hankkeelle on esitetty talousarviossa 20 000 euron 
määräraha kustannuspaikalla 201 keskusrekisteri. Liite 39. 

Ensimmäisenä toteutetaan talousarvion mukaisesti kirkonkirja-palvelimen siirto, toisena vaiheena 
sähköisen asiakirja-arkisto-ohjelmiston (Therefore) siirto ja kolmannessa vaiheessa vuoden loppuun 
mennessä koko henkilökunnan käytössä olevien sähköisten tietovarastojen ja toimintojen siirto. Uusi 
tietovarasto olisi käytössä suunnitelman mukaisesti vuoden 2022 alusta alkaen. Vanhat palvelimet jäävät 
palvelukeskukseen varajärjestelmäksi, kunnes leasingsopimus päättyy. Sopimukseen sisältyy 
tietoturvallinen tietojen ja laitteistojen hävittäminen. 

Palvelinmuutokset ovat ensimmäinen askel kohti modernia digitaalista toimintaympäristöä. 
Vanhanaikaisesta kirkkoverkosta pyritään siirtymään seurakunnittain kohti modernia 
verkkopalveluratkaisua. Hankintojen kilpailuttaminen toteutetaan hankintalain mukaisesti esimerkiksi 
osallistumalla Hanselin verkkopalvelujen yhteishankintaan. 

Esitys: 
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Kirkollishallitus päättää, että palvelukeskukseen ei hankita uusia fyysisiä palvelimia, vaan digitaalinen 
tietovarasto siirretään kokonaisuudessaan vuoden 2021 loppuun mennessä ulkopuoliselle 
palveluntarjoajalle. Tietovarasto pidetään tietoturvasyistä Suomen rajojen sisäpuolella.  

Kirkkoverkosta luopumisen reunaehtojen selvittäminen aloitetaan ja muutoksen kustannukset 
selvitetään ennen vuoden 2022 talousarvion vahvistamista.  

Palvelukeskuksen johtaja valtuutetaan kilpailuttamaan asiaan liittyvät hankinnat ja allekirjoittamaan 
sopimukset vahvistetun talousarvion puitteissa. 

Perustelut:  
Tietovarastopalvelimien hankintakustannukset olivat 2014 vuonna yhteensä n. 15 000 euroa. 
Palvelintila ei sovellu tämän päivän tietovarastotilaksi eikä palvelukeskuksella ole tarvetta fyysiselle  
palvelimelle. Päinvastoin palvelukeskuksella on tarve mahdollistaa etätyön tekeminen. 
Digitaalisten tietovarastojen siirto pilvipalveluun on ensimmäinen askel kohti muuntojoustavaa 
modernia palvelukeskusta. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Palvelukeskuksen johtajan esittely 
40 
Aamun Koitto 

Aamun Koiton toimitusneuvosto on 12.5.2021 lähettänyt kirjeen kirkollishallitukselle Suomen 
ortodoksisen kirkon yhteisen lehden budjetin tarkistamiseksi ja työntekijäresurssien kiireelliseksi 
lisäämiseksi. Liite 40. 

Esitys: 
Kirkollishallitus päättää, että Aamun Koitto lehden printtilehti julkaistaan kesäkuussa 16 sivuisena 
runkolehtenä ja 8 sivuisena hiippakuntaliitteenä Kuopion ja Karjalan sekä Oulun hiippakunnissa ja sen 
budjetti tarjouksen perusteella on 40.000 euroa arvonlisäverollisena ja lehden painosmäärä on 42.000 
kappaletta. Syksyllä ilmestyvät kaksi printtilehteä kilpailutetaan erikseen ja niiden julkaisemisesta 
kirkollishallitus päättää elokuun 2021 istunnossa. 
  
Kirkollishallitus päättää, että yhteisen lehden toteuttamiseen varattu talousresurssi vahvistetaan 
vuosittain kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti ja lehden päätoimittajan tehtävänä on toteuttaa 
toiminta myönnetyn resurssin puitteissa. 

Kirkollishallitus päättää, että vastaavan tiedottajan työpanoksesta 50% ja venäjänkielisen tiedottajan 
työpanoksesta 25% suunnataan jatkossa Aamun Koittoon selkiyttämällä ort.fi -sivuston roolia selkeästi 
tiedotuksellisena kanavana ja ohjaamalla valtaosa tiedottajan sisällöntuotantokapasiteetista jatkossa 
Aamun Koiton verkko- ja printtilehtiin. 

Perustelut: 
Kirkolliskokous päätti vuonna 2017 keskittää asiantuntijapalvelut. Tämän linjauksen perusteella 
kirkollishallitus päätti17.4.2018 siirtyä kirkon yhteisen lehteen vuoden 2021 alusta alkaen. Vuoden 2019 
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kirkolliskokouksessa varattiin syksystä 2020 alkaen määrärahat lehden julkaisemiseen liittyvien 
alustavien tehtävien hoitamiseen. 
Kirkollishallitus asetti 25.11.2019 työryhmän selvittämään uuteen koko kirkkokunnan lehteen 
siirtymistä. Työryhmän raportti esitettiin 19.2.2020 kirkollishallituksen kokouksessa. Raportin mukaan 
yhteinen lehti korvaa nykyiset hiippakunta- ja seurakuntalehdet. Lehti on kirkon sisäinen lehti, joka 
palvelee ensisijaiesti kirkon opetuksen, kasvatuksen sekä ajantasaisen tiedottamisen välineenä. Lehti ei 
suoranaisesti palvele kirkon ulkopuolisia tahoja, mutta se on myös kirkon kuva ja ääni maailmalle. 

Työryhmä esitti, että lehti ilmestyisi kuusi kertaa vuodessa 36-sivuisena 42000 kappaleen painoksella. 
Työryhmä ehdotti, että kokopäivätoimisen päätoimittajan lisäksi palkattaisiin 50 % toimitussihteeri ja 
kirkon molempien tiedottajien työpanoksesta ohjattaisiin 20 % lehden toimittamiseen. 

Yhteiseen lehteen siirtymisellä edellytettiin olevan myös kustannussäästöjä. Arvioitu säästö työryhmän 
mukaan oli hieman alle 150000 € ja esittelijänä toimineen vastaavan tiedottajan mukaan n. 100000 € 
vuositasolla. 

Syksyllä 2020 jouduttiin tarkastelemaan lehtihankkeen kustannusvaikutuksia. 

Lehden suunnitteluryhmässä olivat metropoliitta Arseni, kirkkoherra Markku Salminen, kirkkoherra 
Marko Patronen, vastaava tiedottaja Maria Hattunen, venäjänkielinen tiedottaja Vladimir Sokratilin, 
sihteerinä kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov ja puheenjohtajana palvelukeskuksen johtaja 
Hannele Meskus. 

Kirkollishallitus päätti 20.10.2020 työryhmän esityksen pohjalta, että lehti ilmestyisi kuusi kertaa 
vuodessa 24-sivuisena tabloid-lehtenä, joka sisältää hiippakuntasivut. Vuonna 2021 lehti ilmestyisi 
kolme kertaa. Todettakoon, että päätös esittää ko. suunnitelma kirkollishallitukselle oli täysin 
yksimielinen, eikä kukaan esittänyt työryhmässä asiaan eriävää mielipidettä. 
Yhteiselle Aamun Koitto lehdelle palkattiin päätoimittaja (KH 15.12.2020). Sovittiin, että kirkon 
tiedottajien työpanosta suunnataan lehden toimittamiseen alkuvaiheessa 2 x 25%, eli yhteensä 50% 
työosuudella. Palvelukeskuksen johtajan luvalla lisäksi on ollut koko kevään vastaavalla tiedottajalla lupa 
auttaa ja tukea päätoimittajaa lehden syntyprosessissa. 

Palvelukeskuksen johtajalle on alusta alkaen ollut selvää, että kirkko siirtyy osittain, jopa pääosin 
digikanavien käyttöön, tästä esimerkkinä digi- Aamun koitto, joka on osoittautunut erittäin 
onnistuneeksi formaatiksi. Lisäksi on selvää, että painettu lehti on välttämättömyys, jota ilman osa 
kirkon jäsenistä jää kaiken opetuksen ja tiedottamisen ulkopuolelle. 

Kirkollishallituksen lokakuussa 2020 tekemästä päätöksestä poiketen Aamun Koittoa keväällä 2021 oli 
aloitettu suunnittelemaan edelleen 32 sivuisena runkolehtenä ja 8 sivuisin hiippakuntaliittein, mikä 
laajuus selvisi vasta kilpailutuksen yhteydessä. Tarjous saatiin vain yhdeltä painotalolta, mikä todettiin 
liian isoksi lehtikokonaisuudeksi ja kustannusvaikutuksiltaan liian kalliiksi. Edellisen seurauksena ko. 
hankinta keskeytettiin palvelukeskuksen johtajan päätöksellä. Lehti oli myös liian raskas työmäärältään 
toteutettavaksi kohdennetulla henkilökuntaresurssilla. 

Uusi kilpailutus tehtiin vuoden 2021 ensimmäisen printtilehden ja hiippakuntaliitteiden osalta. Nyt 
runkolehden sivumääräksi asetettiin 16 ja hiippakuntaliitteiden 8 sivua.  Uusi päätös tarvitaan asiassa eli 
rahat eivät riitä ja aikataulu vaatii pikaisen uuden päätöksen asiassa. Helsingin seurakunnan 
hiippakuntaliite kesäkuulta toteutetaan osana vielä ilmestyvää Ortodoksi viestiä. 

Palvelukeskuksen johtaja on tietoinen lehden toimittamisen haasteista erityisesti käynnistämisvaiheessa, 
ja ymmärtää, että yllättäviä kuluja saattaa tulla. Toisaalta palvelukeskuksen johtaja on velvollinen 
edellyttämään yhteisen lehden toimittamisen osalta samanlaista budjettikuria kuin kaikelta muultakin  

!



!  15

kirkon toiminnalta. Palvelukeskuksen resurssit ovat rajalliset ja ne on käytettävä kustannustehokkaasti. 
Uusia taloudellisia resursseja ei ole vuodelle 2021 näköpiirissä, joten ainoa mahdollisuus lisätä resursseja 
olisi tehdä siirtoja eri toimintojen välillä, mikä ei ole mahdollista toimialueiden palvelukyvyn 
varmistamiseksi. On parempi aloittaa hieman vaatimattomammin ja myöhemmin ylläpitovaiheessa 
voimavarojen mahdollisesti salliessa laajentaa toimintaa, kuin joutua ajamaan alas aloitetun laadukkaan 
työn sen osoittautuessa taloudellisesti liian raskaaksi ylläpitää. 
  
Palvelukeskuksen johtaja pitää aloitettua lehtihanketta erittäin merkittävänä kirkon tulevaisuuden 
kannalta ja seuraa sen etenemistä ja resursseja. Koko kirkko saa uusien digiviestintäkanavien 
käyttöönotolla ja yhteisen painetun lehden myötä kirkon koko viestintäkenttä muuttuu merkitsevästi. 
Tiedotus ei pysy entisellään. 

Koko kirkon viestintä on päätetty tarkastella kokonaisuutena ja on tehtävä linjaukset ja niiden 
perusteella tarpeelliset ratkaisut viestinnän kehittämiseksi. Tätä työtä ei voi sisällyttää toimitusneuvoston 
tai nyt viestinnässä työskentelevien vastuulle, joskin heidän asiantuntemuksensa on merkittävä panos 
tälle työlle. Olemassa olevien kirkon viestintäkanavien ja uusien ratkaisujen välinen suhde tulee 
selkeyttää. Tätä varten on palvelukeskuksen johtajan päätöksellä ja kirkollishallituksen 
myötävaikutuksella on käynnistymässä viestinnän ohjausryhmän toiminta sekä 
viestintäverkostotoiminta. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Tiedoksi 
41 

a) Lausuntopyyntö Opetushallituksen ohjeista, liite 41 a. 
b) Diakoniaprojekti, liitteet 41 b1-b2. 
c) Tilintarkastuskertomukset, liitteet 41 c1-c3. 
d) Valtionavustuksen käytön raportti, liite 41 d, EI JULKINEN. 
e) Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu ALV:a koskien, liite 41 e. 
f) Päätös Tuula Härkönen, liite 41 f. 
g) Muutoksen tiekartta, liite 41 g. 

Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 
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Huomionosoitukset 
42 

Arkkipiispa Leon myöntämät kunniamerkit: 

23.5.2021 

Maria Kauppila  1. luokan Mitali 
Raisa Lindroos   1. luokan Mitali 
Riina Nguyen   1. luokan Mitali 
Annakaisa Onatsu  1. luokan Mitali 
Minna Rasku   1. luokan Mitali 

30.5.2021 

Matti Jyrkinen  1. luokan Ritarimerkki 
Timo Ruottinen  1. luokan Ritarimerkki 

Metropoliitta Arsenin 23.3.2021 myöntämät siunauskirjat: 

Seija Iltola 
Elina Lehmuskoski 
Ulla Niemelä 
Juhani Partanen 
Markus Pelli 
Taina Ruoho 
Elsi Takala 
Sakari Tolvanen 
Teppo Vanhanarkaus 
Risto Hänninen 
Jouko ja Marketta Kärki (yhteinen siunauskirja) 
Ritva Oksanen 

Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Pöytäkirjan tarkastajat 
43 
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Esitys: 
Pöytäkirjan tarkastavat metropoliitta Elia ja nunna Elisabet. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Aika ja paikka alussa mainitut 
Puheenjohtaja 
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Leo 
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Metropoliitta Elia   nunna Elisabet 

Kirkollishallituksen istunnon sihteeri 

Jari Rantala 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Kirkollishallituksen istunnon 9.6.2021 pöytäkirja on tarkastettu sähköpostilla 11.6.2021 ja todettu se 
kokouksen kulun mukaiseksi.  
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Pöytäkirja on lisätty kirkon nettisivuille 11.6.2021 ja määräaika oikaisuvaatimukselle ja valitukselle 
lasketaan edellä mainitusta päivämäärästä. 
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