
 
 

 

 

 

Piispainkokous 6/2021 

Pöytäkirja 

 

Aika: 13.10.2021 
Paikka: Kirkollishallituksen tiloissa, Karjalankatu 1, 70110 Kuopio 
Läsnä: Arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Arseni, metropoliitta Elia 
Sihteeri:  Rovasti Mikael Sundkvist (Teams) 

 

 

Kokouksen avaaminen 

47 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 15:13. 

 

*** 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

48 

 
Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
*** 

 

Esityslistan hyväksyminen 

49 

 
Päätösesitys: Esityslista hyväksytään esitetyssä muodossa. 
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Päätös: Esityksen mukaan. 

 

*** 

 

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 

50 

 

Päätösesitys: Edellisen kokouksen (26.8.2021) pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

*** 

 
Arkkipiispa Leon esitys 
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Pyhittäjä Johannes Valamolaisen ja pyhän marttyyri ja tunnustaja Johannes 

Sonkajanrantalaisen ikonografia (Liite 1) 

Piispainkokous 5/2021 (26.8.2021) päätti jättää asian pöydälle ja pyytää vielä kahta asiantuntijalausuntoa 
metropoliitta Arsenin piispainkokoukselle 4/2021 (9.6.2021) tuomaan aloitteeseen FT Kari Kotkavaaralta 
ja FT Katariina Hussolta. Kotkavaara ja Husso ovat päättäneet kirjoittaa yhteisen lausunnon. 

 

Päätösesitys: Nyt saapunut lausunto ei tuonut varsinaista uutta keskusteluun. Piispainkokous päättää sen 
takia, että se pidättäytyy antamasta erillistä yleisohjeistusta ikonografisista periaatteista sekä ikonien 
siunaamisesta vaan luottaa kirkon piirissä toimivien ikonimaalareiden harkintakykyyn pysyä ortodoksisen 
tradition puitteissa. 
 

Päätös: Keskusteltuaan asiasta piispainkokous totesi, ettei saapunut lausunto tuonut varsinaista uutta 
keskusteluun ja päätti sen takia, että se pidättäytyy antamasta erillistä yleisohjeistusta ikonografisista 
periaatteista. 

 

*** 

 

Arkkipiispa Leon esitys 
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Vuosittainen palkattaparantajien sekä evankelista Luukas Lääkärin yhteinen juhla 

Konstantinopolin Pyhä Synodi on kokouksessaan 20.–22. heinäkuuta 2021 päättänyt kunnioittaa tieteen 
ihmiskunnan hyväksi tuomaa panosta vuosittaisella pyhien palkattaparantajien ja apostoli- ja evankelista 
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Luukkaan (Lääkärin) muistopäivällä, jota vietetään 17. ja 18.10. lähimmäksi osuvana sunnuntaina. Tänä 
vuonna tätä muistopäivää vietetään sunnuntaina 17. lokakuuta. 
Ainakin Kreikan kirkossa vietetään 20. palkattaparantajien yhteistä juhlaa vuosittain 17.10. Toistaiseksi 
piispainkokouksen tietoon ei ole tullut, että uutta juhlaa varten olisi kirjoitettu omia tekstejä. 

 

Päätösesitys: Piispainkokous päättää juhlan huomioimisesta. 
 

Päätös: Piispainkokous päätti, että juhlaa aletaan viettää vuosittain Suomen ortodoksisessa kirkossa 17. ja 
18.10. lähimmäksi osuvana sunnuntaina; että juhla merkitään jatkossa kalenteriin muodossa 
”Ekumeenisen patriarkan siunaama päivä tieteen ihmiskunnan hyväksi tekemästä työstä”; että tarkemmat 
ohjeet kirjataan vuoden 2023 kirkkokalenterin liturgisiin ohjeisiin; että tästä päätöksestä tiedotetaan 
välittömästi ennen juhlan ensimmäistä viettoa 17.10.2021. 

 

*** 

 

Arkkipiispa Leon esitys 
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Kirkkoherra Timo Tynkkynen esitys koskien pappismarttyyri Hristoforia 
(Varfolomeev) (Liite 2) 

Pappismarttyyri Hristofor (Varfolomeev) esiintyy tällä hetkellä 8.9. päivänä ja nimellä ”Pm. Kristofor” 
ortodoksisessa kalenterissa. Kirkkoherra Timo Tynkkynen esittää, että piispainkokous hyväksyisi hänen 
kirkkoslaavin kielestä kääntämänsä (ja nunna Ksenian ja kanttori Maria Verikovin tarkastamat) 
perusjumalanpalvelustekstit, vahvistaisi pappismarttyyrin nimen kirjoitustavaksi ”Hristofor”, sekä siirtäisi 
hänen muistonsa vietettäväksi 26.8., joka on Venäjän kirkon 28.12.2017 tekemän päätöksen mukainen 
pappismarttyyrin muistopäivä julianisessa kalenterissa. 26.8. sattuu myös olemaan Lappeenrannan kirkon 
vihkimispäivä, kun taas 8.9. on Jumalansynnyttäjän syntymäjuhla. Pappismarttyyri Hristofor asui 
Lappeenrannassa vuosina 1900–1915 hänen isänsä Ioann toimiessa Lappeenrannan seurakunnan 
kirkkoherrana, ja hänen vanhempansa, toinen tyttärensä ja veljensä (Nikolai Valmo) on haudattu 
Lappenrannan hautausmaahan. 

Päätösesitys: Piispainkokous päättää hyväksyä kirkkoherra Timo Tynkkysen kääntämät pappismarttyri 
Hristoforin kunniaksi kirjoitetut jumalanpalvelustekstit; että pappismarttyyrin nimen kirjoitustapa on 
”Pappismarttyyri Hristofor”, että hänen muistopäivänsä siirretään vietettäväksi 26.8. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

*** 

 
Arkkipiispa Leon esitys 

54 

Ehdotus aikuisopetushankkeesta ja siihen liittyvästä koulutuspäivästä Valamossa 
tammikuussa 2022 (Liite 3) 
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Isä Ioannis Lampropoulos, isä Jyrki Penttonen, koordinaattori Eija Honkaselkä sekä opettaja Juha 

Riikonen ovat lähestyneet piispainkokousta kirjeellä, jossa he esittävät ”Katekumeeni- ja 

aikuiskoulutuksen aloittaminen seurakunnissa” -nimisen hankkeen. Hankkeen tarkoitus on kehittää 

seurakuntien katekumeenityötä niin, että vapaaehtoiset ja palkatut työntekijät kokisivat aikuiskasvatuksen 

läheiseksi ydintehtäväksi. Kirjeen allekirjoittavat kutsuvat piispainkokouksen jäsenet osallistumaan 

hankkeen ympärille järjestetyille päiville Valamoon 17.–19.1.2022 sekä suosittamaan seurakunnille, että ne 

lähettäisivät päiville yhden tai kaksi katekumeenityöhön perehtynyttä henkilöä. 

 

Päätösesitys: Jokainen hiippakuntapiispa voi harkintansa mukaan osallistua päiville ja suosittaa 
seurakuntia lähettämään niille aiheeseen perehtyneitä henkilöitä. 
 
 
Piispat keskustelivat hankkeesta, jota he pitivät tärkeänä. 
 

Päätös: Jokainen hiippakuntapiispa voi harkintansa mukaan osallistua päiville ja suosittaa seurakuntia 
lähettämään niille aiheeseen perehtyneitä henkilöitä. Piispat pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan 
osallistumaan tapahtumaan. 

 

*** 

 

Metropoliitta Arsenin esitys 
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Papistoa velvoittavien päätösten koonnista ja uudelleen julkaisemisesta  

 

Päätösesitys: Piispainkokous tutustuu sen vanhempien pöytäkirjojen päätöksiin asian tiimoilta ja päättää 
jatkotoimenpiteistä. 

Päätös: Piispainkokous tutustuu aineistoon ennen seuraavaa kokoustaan, jossa se päättää mistä 
aiemmista päätöksistä on syytä tiedottaa papistolle uudelleen. 

 

*** 

 
Arkkipiispa Leon esitys 
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Keliaakikon ehtoollinen 

Piispainkokous päätti 18.2.2020 (asia 13) pyytää isä Ioannis Lampropoulosta selvittämään, onko Kreikan 
kirkossa otettu kantaa keliaakikkojen kohtaamaan ongelmaan osallistua pyhästä ehtoollisesta, minkä 
jälkeen piispainkokous arvioi, onko syytä pyytää ohjausta Ekumeenisesta patriarkaatista. 

Isä Ioannis on ilmoittanut, ettei Kreikan kirkko ole ottanut asiaan kantaa. Mesogaian metropoliitta 
Nikolaos, joka on bioeetikan asiantuntija, on todennut, että kyse on ennen kaikkea kanonisesta 
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kysymyksestä ja että Suomen piispainkokouksen olisi sen takia käännyttävä Konstantinopolin Pyhän 
Synodin kanonisten kysymysten jaoston puoleen. 

 

Päätösesitys: Arkkipiispa Leo lähettää asiasta kirjeen Konstantinopolin Pyhän Synodin kanonisten 
kysymysten jaostolle. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

*** 

 

Arkkipiispa Leon esitys 
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Kirkon edustajien nimittäminen kansallisiin ja kansainvälisiin työryhmiin 

Piispainkokous toteaa tavan, jolla kirkko nimittää sen edustajat kansallisiin ja kansainvälisiin työryhmiin. 
Piispainkokouksen työjärjestyksessä todetaan, että ”Piispainkokous valitsee kirkon edustajat 
kansainvälisiin ortodoksisiin ja ekumeenisiin kokouksiin sekä kansainvälisiin järjestöihin” (6.4.). 

 

Päätösehdotus: Tapauksissa, joissa tietyn kansallisen kirkollisen työryhmän kokoaminen, tai edustajan 
nimittäminen sellaiseen, on annettu tehtäväksi muulle piispalle kuin arkkipiispalle, tulee kyseisen piispan 
tiedottaa arkkipiispalle työryhmän kokoonpanosta, tai nimitettävästä edustajasta, ennen sen ryhtymistä 
työhön. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

*** 

 

Arkkipiispa Leon esitys 
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Keskustelu illalla toimitettavista liturgioista 

Piispainkokouksen tietoon on tullut, että kysymys illalla toimitettavista liturgioista on askarruttanut 
joitakin seurakuntalaisia, joiden on vaikea päästä kirkkoon aamuisin. Piispainkokous on aikaisemmin 
ottanut kielteisen kannan tähän kysymykseen. Se kuitenkin toteaa, että esimerkiksi Kreikan kirkossa on 
ehtoopalveluksen, aamupalveluksen ja liturgian, tai vain kahden jälkimmäisen, toimittaminen illalla yleistä 
ja että kyse ei silloin ole uuden jumalanpalveluskaavan luomisesta vaan jo olemassa olevien 
jumalanpalvelusten toimittamisesta toisena ajankohtana. 

 

Päätösesitys: Hiippakuntapiispa voi tarvittaessa antaa luvan liturgian toimittamiseen illalla (ehtoo- ja) 
aamupalveluksen jälkeen. Paastosääntö on täten sama kuin ennenpyhittetyjen lahjain liturgian kohdalla, 
eli kuusi tuntia. 

 



 

 

 

 

6 

Piispainkokous keskusteli aikaisemmasta päätöksestään asiasta ja esille tulleista pyynnöistä liittyen illalla 
toimitettavaan liturgiaan. Kun päätösesityksessä mainittu tapa on Suomen ortodoksiselle kirkolle 
verrattain vieras, todettiin tarpeelliseksi saada lisää tietoa päätöksen tueksi. 

 

Päätös: Piispainkokous päätti, että arkkipiispan kanslia laatii piispainkokouksen seuraavaan kokoukseen 
kirjeen, jossa pyydetään lisää tietoa illalla toimitettavista liturgioista Konstantinopolin alaisuudessa 
toimivissa hiippakunnissa sekä tarvittaessa myös Kreikan kirkossa; että piispainkokous päättää kirjeen 
lähettämisestä seuraavassa kokouksessaan. 

 

*** 

 

Muut asiat 

59 

 
Piispat keskustelivat muista ajankohtaisista asioista. 

 

 

*** 

Kokouksen päättäminen 
60 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:55.  

 

 

*** 

 

 

Aika ja paikka alussa mainitut. 

 

 

Puheenjohtaja 

 

 

 

Leo     Mikael Sundkvist 
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Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa   sihteeri 

 

 


