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Kirkollishallituksen istunto 18.1.2022 
Pöytäkirja 

Aika:       18.1.2022 klo 13.00-15.10 
Paikka:        Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio 
Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Arseni, metropoliitta Elia, 

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

Esittelijät: palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala, kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa 
Okulov, vastaava tiedottaja Maria Hattunen 

Muut läsnäolijat: Petteri Nissilä, InHunt Group Oy, asiakohdassa 1 

Sihteeri: Asta Hyttinen 

*** 

Arkkipiispa Leon esittely 
1 
Palvelukeskuksen johtajan valinta 

Palvelukeskuksen johtajan toimi on tullut 1.1.2022 avoimeksi ja toimen täyttämiseksi hakumenettelyn 
suorittamisesta on tehty sopimus InHunt Group Oy:n kanssa. Toimi on ollut haettavana siten, että 
hakuaika on päättynyt 7.12.2021 klo. 16.00. Liite 1 a. 

Hakuajan päättymiseen mennessä on saapunut 15 hakemusta, joista InHunt Group Oy:n edustajat ovat 
esitelleet viisi ehdokasta, joista kolme päätettiin kutsua haastatteluun. Liitteet 1 b-d, EI JULKINEN. 
Haastatteluun ovat kirkon puolelta osallistuneet arkkipiispa Leo, lakimies Jari Rantala, talouspäällikkö 
Henna Mynttinen ja kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov sekä Senior Headhunter Petteri 
Nissilä InHunt Group Oy:n edustajana. Haastattelun tuloksena kaksi ehdokasta päätettiin lähettää 
soveltuvuusarviointiin. Arvioinnin tulosten perusteella ehdokkaat on asetettu esityksestä ilmenevästi 
järjestykseen. Hakijavertailu liitteenä 1 e. 

Esitys: 
Esitän, että palvelukeskuksen johtajan toimeen valitaan yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Kaija Sääski 
Kuopiosta ja varalle diplomi-insinööri Jari Rönkkö Kuopiosta. Molemmat hakijat on kutsuttu 
kuultavaksi kirkollishallituksen istuntoon. 

Perustelut: 
Molemmilla henkilöillä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja he ovat ortodoksisen kirkon jäseniä 
ja täyttävät toimeen vaadittavat kelpoisuusehdot. 
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Kaija Sääski on toiminut pitkään Savonia-ammattikorkeakoulussa erilaisissa johtotehtävissä ja on 
koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden lisensiaatti. Kirkon jäsenyyden lisäksi Sääski toimii Valamon 
opiston johtokunnassa ja kirkkomuseo Riisan hallituksen jäsenenä ja on toiminut Kuopion 
ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvoston jäsenenä. Soveltuvuusarvioinnin tulosten perusteella 
Sääski on kokenut johtaja ja hänellä on paljon hakukriteerien mukaisia vahvuuksia, jotka luovat hyvät 
edellytykset palvelukeskuksen johtajan tehtävässä menestymiselle ja hänet on nähty vahvana 
ehdokkaana tehtävään ja hänen valintaansa suositellaan ilman varauksia. 

Jari Rönkkö on toiminut useissa johtotehtävissä yrityksissä ja toimii tällä hetkellä Olvi Oyj:n 
hankintapäällikkönä. Rönkkö on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja metsätalousinsinööri. Rönkkö ei 
ole toiminut missään kirkon tai seurakunnan hallinnollisissa tehtävissä. Soveltuvuusarvioinnin tulosten 
perusteella Rönkkö on yhteisöllinen toimija, joka pyrkii huomioimaan muita sekä luomaan turvallista ja 
yhteisöllistä toimintakulttuuria. Arvioinnin mukaan edellytykset tehtävän hoitamiseen täyttyvät pääosin 
ja kehittämisalueet huomioiden suositus tehtävään on osin varauksellinen. 

Aikaisempi työkokemus johtamistehtävistä, korkeampi ja paremmin tehtävään soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto, kirkollisten asioiden tuntemus, haastattelussa syntynyt positiivinen käsitys hakijasta 
sekä soveltuvuusarvioinnin tulos huomioon ottaen Kaija Sääski on etusijalla palvelukeskuksen johtajan 
tehtävää täytettäessä ja häntä on pidettävä kokonaisuus huomioiden pätevimpänä henkilönä tehtävään. 

Vastaesitys 
Matti Tolvanen esitti Anna-Katriina Salmikankaan kannattamana, että palvelukeskuksen johtajan 
toimeen valitaan Jari Rönkkö ja varalle Kaija Sääski. 

Perustelut 
Kirkollishallituksen kollegio päättää valita Jari Rönkön hakemusasiakirjoista ilmenevän ja 18.1.2022 
pidetyssä kollegion haastattelussa esiin tulleen perusteella. 

Päätös: 
Vastaesityksen mukaan. 

*** 

Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
2 
Yhteistyösopimus Itä-Suomen yliopiston kanssa ortodoksisesta 
kirkosta annetun lain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamiseksi 
laadittavasta hallituksen esityksestä 

Esteellisyys: Matti Tolvanen 

Vuoden 2021 kirkolliskokouksessa lakivaliokunta esitti, että säädösvalmistelu voidaan toteuttaa 
ostopalveluna kirkollishallituksen valitsemalta yliopistolta, jolla on riittävä säädösvalmistelun osaaminen. 
Säännösvalmistelua tekevän tahon on raportoitava työn edistymisestä lakivaliokunnalle sen määräämällä 
tavalla. Ostopalvelun tarjoajan pitää toimittaa kirkollishallitukselle hyväksyttäväksi 
täytäntöönpanokelpoinen suunnitelma ja kustannusarvio. Valmis raportti tulee esittää viimeistään 
31.8.2022 kirkollishallitukselle. Kirkollishallituksen pitää tehdä säädösmuutoksista vuoden 2022 
kirkolliskokoukselle yksityiskohtainen esitys hallituksen esityksen muodossa.  
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Kirkolliskokous päätti asian lakivaliokunnan esittämässä muodossa. 

Esitys: 
Kirkollishallitus päättää tehdä yhteistyösopimuksen Itä-Suomen yliopiston kanssa, jonka mukaisesti 
yliopisto tekee hallituksen esityksen muodossa tarvittavat ortodoksisesta kirkosta annetun lain ja 
kirkkojärjestyksen muutokset perusteluineen, jotka vuoden 2021 kirkolliskokous päätti toteuttaa. 
Liite 2. 

Työ toteutetaan vuoden 2022 aikana kirkolliskokouksen vahvistaman talousarvion ja siinä myönnetyn 
määrärahan puitteissa ja raportti toimeksiannosta luovutetaan kirkollishallitukselle 31.8.2022 mennessä. 
Toimeksiannon yksityiskohdat ja ehdot sovitaan tarkemmin päätöksen jälkeen laadittavassa 
yhteistyösopimuksessa. 

Perustelut: 
Vuoden 2021 kirkolliskokous päätti toteuttaa kirkon hallinnon uudistukseen liittyvät säädösmuutokset 
siten, että hallituksen esityksen muotoon laadittava raportti hankitaan ostopalveluna säädösvalmisteluun 
erikoistuneelta yliopistolta 31.8.2022 mennessä. 

Aikataulu on erittäin tiukka huomioiden muutosta vaativien säädösten määrä ja erityisesti laatu, jossa 
kanonisten muutosten tarve edellyttää erityisosaamista. Itä-Suomen yliopisto on ainut ortodoksista 
teologista opetusta antava ja tutkimusta tekevä yliopisto Suomessa ja sen vuoksi on 
tarkoituksenmukaista solmia asiassa yhteistyösopimus yliopiston kanssa ilman erillistä kilpailutusta. 
Toimeksiannon yksityiskohdat, tarkempi aikataulu ja kustannukset sovitaan erikseen osapuolten välillä 
laadittavassa sopimuksessa. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

Merkitään, että Matti Tolvanen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 

*** 

Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
3 
Helsingin ortodoksisen seurakunnan oikaisuvaatimus 
kirkollishallituksen päätöksestä 13.10.2021 koskien uskonnonopetus 
avustusten jakamista 

Vaatimukset: 
Helsingin ortodoksinen seurakunta on tehnyt oikaisuvaatimuksen kirkollishallituksen 13.10.2021 
asiakohdassa 87 tekemästä päätöksestä ja vaatinut asian uudelleen käsittelemistä ja uskonnonopetus 
avustusten jakamista oikeudenmukaisin perustein. Liite 3. 

Esitys: 
Kirkollishallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen osittain ja päättää myöntää uskonnonopetus avustusta 
Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle 3.000 euroa käytettäväksi opettajien matkakustannusten 
korvaamiseen vuoden 2021 osalta. Muilta osin oikaisuvaatimus hylätään. 

Perustelut: 
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Vuoden 2021 kirkolliskokouksen vahvistamassa talousarviossa varatut määrärahat uskonnonopetus 
avustuksiin on jaettu kokonaisuudessaan kirkollishallituksen 13.10.2021 tekemällä päätöksellä ja päätös 
on muiden hakijoiden osalta lainvoimainen. Päätöksessä Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle ei ole 
myönnetty avustusta ja tehdyn oikaisuvaatimuksen perusteella kirkollishallitus katsoo, että sen 
myöntämiselle on olemassa perusteet. 
Kirkollishallitus toteaa, että Helsingin seurakunnan talousarviossa ei ole erillistä kustannuspaikkaa 
uskonnonopetuksen kuluihin Opettajien matkalaskuohje on selkeä ja hyvin ohjeistettu. Talousarviosta ei 
kuitenkaan käy selville, miltä momentilta matkalaskut maksetaan. 

Kirkon avustus on haettavissa syksyllä ja avustusta haetaan tulevaa kouluvuotta (syksy-kevät) varten. 
Avustuksen määrän vahvistaa kirkolliskokous ja avustus maksetaan aina jälkikäteen toteutuneita kuluja 
vastaan. Tämän vuoksi hakemuksen liitteenä olevasta talousarviosta tulee ilmetä haetun määrän peruste. 

Vuoden 2021 osalta haetut avustukset ylittävät talousarviossa varatut määrärahat noin kaksinkertaisesti 
ja kaikkien hakijoiden osalta on aikaisemmassa päätöksessä avustus myönnetty vain osittain. 
Kirkollishallitus päättää ylittää talousarvioon varatun määrärahan siinä määrin kuin siihen 
kirkollishallituksella on toimivaltuus ja myöntää avustuksen Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle 
hakemuksen perusteella osittain. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 
*** 

Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 
4 
Työryhmän nimeäminen toimintaohjeen laatimiseksi lapsen 
seksuaalisen hyväksikäytön tai aikuiseen kohdistuvan seksuaalisen 
häirinnän estämiseksi 

Vuoden 2021 kirkolliskokous hyväksyi hallintovaliokunnan mietinnön, joka koski lapsen seksuaalisen 
hyväksikäytön tai aikuisiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän estämiseen tähtäävän toimintaohjeen 
laatimista koko kirkkoa ja sen yhteistyösopimuskumppaneita varten. Työryhmän tehtävänä on laatia 
selkeä toimintaohje, joka olisi käännettävä yleisimmille kielille. Toimintaohje tulee olla myös helposti 
saatavilla. Työryhmän tulee olla riittävän laaja-alainen ja tarvittaessa on kuultava ulkopuolisia 
asiantuntijoita. 
  
Kaikkien kirkon työntekijöiden on perehdyttävä ohjeisiin ja papistolle tulee antaa koulutusta ja 
ohjeistusta, miten hyväksikäyttö- ja häirintäepäilyjä käsitellään rippisalaisuuden piirissä. 
  

Muutettu esitys: 
Kirkollishallitus esittää työryhmään käytännöllisen teologian yliopisto-opettajaa Teemu Toivasta, 
uskonnonopettaja Anna Kasdaglista, opiskelija Lassi Saksaa ja toiminnanjohtaja Maria Kauppilaa. 
Työryhmän koollekutsujana toimii kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov. 
   
Kirkollishallitus hyväksyy toimintaohjeen 30.4.2022 mennessä, jolloin se julkaistaan kirkon ja 
seurakuntien verkkosivuilla. Työryhmän toimintaan ja käännöstyöhön on varattu kirkon talousarviossa 
2000 euroa. 
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Kirkon eri yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden tulee raportoida alueensa piispalle ohjeen 
käyttöönotosta 30.9.2022 mennessä. 
  
Perustelut: 
Enemmistökirkolla on ohjeistus ja tietopaketti seksuaalisesta häirinnästä ja siihen puuttumisesta. 
Ortodoksinen kirkko tarvitsee omat toimintaohjeet koko kirkon sisälle. Haasteellista on erityisesti 
ennaltaehkäisevien toimien pohtiminen. Koulutuksessa voidaan käyttää asiantuntia-apua esim. tutkija 
Margita Geroulin mallia lapsen seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen. Toimintaohjeen laatimisen 
aikataulu on kireä, mutta   työryhmän toimintaa edesauttaa enemmistökirkon materiaali ja OCA:n 
(Orthodox Church in America) sivustolla oleva informaatio aiheesta. 
  
Kirkolliskokouksen mietinnön mukaan ohjeistukseen on sisällytettävä mm: 

1. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön määrittely ja sen tunnistaminen 
2. Aikuisiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän määrittely ja tunnistaminen 
3. Nollatoleranssin toteaminen kirkon sisällä ja mitä toimia väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi 

jokaisessa toimintayksikössä pitää tehdä 
4. Miten epäilyksen syntyessä toimitaan kirkon sisällä ja kenelle mahdollisesta epäilystä ilmoitetaan 

(hiippakunnalliset vastuuhenkilöt, viestintä ulospäin jne.) ja miten ilmoitukset käsitellään 
5. Miten tapauksista viestitään ulospäin (huomioiden asian luottamuksellisuus) ja miten ilmaistaan 

valmius ottaa vastaan ilmoituksia häirinnästä 

Päätös: 
Muutetun esityksen mukaan. 

*** 

Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 
5 
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan avustusanomus 

Esteellisyys: metropoliitta Arseni 

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta (PSHV) anoo 5000 euron toiminta-avustusta vuodelle 2022 
toimintansa uudelleen organisoimiseen. 

Veljeskunta toimintalinjaukset ovat: aikuiskasvatus ja katekumeeni-, perhe-, vapaaehtois- ja diakoniatyö. 
PSHV järjestää eri puolille maata vuonna 2022 ”Kohtaamisen päivä” tapahtumasarjan, joka on 
suunnattu seurakunnan vapaaehtoistyötä tekeville. Veljeskunta järjestää resurssiensa puitteissa 
pyhiinvaelluksia, kursseja ja hengellisiä tapahtumia. Veljeskunta jatkaa yhteistyötä järjestöjen kanssa 
(mm. ortodoksisto-sivusto). PSHV:n toimintalinjaukset ovat sopusoinnussa kirkon tavoite- ja 
toimintasuunnitelman kanssa. 

Veljeskunnalla ei ole tällä hetkellä palkattua työvoimaa. Toimintaa tulee organisoida uudella tavalla 
luottamushenkilöiden voimavaroilla. 

Esitys:  
Kirkollishallitus myöntää PSHV:lle 5000 euron avustuksen toimintansa uudelleen organisoimiseen. 
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Perustelut: 
PSHV yhteistyösopimuksen viimeinen erä (25 000 €) maksettiin vuoden 2021 keväällä, jolloin myös 
toiminnanjohtajan työsuhde päättyi (toukokuu 2021). Järjestön toimintaa on jatkettu sen jälkeen 
hallituksen jäsenten voimin. 
  
Jatkossa (alkaen vuodesta 2023) PSHV voi hakea toiminta-avustusta muiden ns. pienten järjestöjen 
hakuprosessissa, jolloin päätökset tehdään budjetin puitteissa palvelukeskuksen johtajan päätöksellä 
kirkkopalvelujen koordinaattorin esittelystä (alle 5000 euro/järjestö). Avustushakemukset tulevat 
hakuun loppukeväästä, jolloin vuosikokoukset on pidetty. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

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

*** 

Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 
6 
Kirkkopäivät 2023 työryhmän esitys kirkkopäivien uudenlaisista 
järjestelyistä 

Kirkkopäivä 2023 -työryhmä pyytää muutosta 9.6.2021tehtyyn päätökseen koskien kirkkopäivien 
järjestelyjä ja vuoden 2021 kirkolliskokouksen vahvistamien määrärahojen käyttöä. 

Piispainkokous päätti 18.2.2020 kirkkopäivien järjestäjätahoksi PSHV:n, Filantropian ja ONL:n. 
Vetovastuuta hoitaa ONL kirkollishallituksen tuella. Työryhmä kuuli eri tahoja. Kirkollishallitus päätti 
istunnossaan 9.6.2021 juhlaliturgian järjestämisestä Helsingissä, jossa vastuutahona on Helsingin 
ortodoksinen hiippakunta. Juhlapäivän fokuksessa on Tomos-asiakirja. Tampereella järjestettäisiin 
varsinaiset kirkkopäivät, joiden pääteemana olisi sosiaalieettinen asiakirja ”Maailman elämän edestä – 
elämä arjessa ortodoksina”. Kirkkopäivien budjetiksi esitettiin 45 000 euroa vuodelle 2022 ja 95 000 
euroa vuodelle 2023. Marraskuussa 2021 kirkolliskokous myönsi budjettiin 45 000 euron määrärahan 
vuodelle 2022 ja saman summan vuodelle 2023. 

Järjestöt ymmärtävät kirkon taloustilanteen realiteetit ja esittävät yhdeksi mahdollisuudeksi 
kirkkopäivien Tampereelle aiotun tapahtuman korvaamista uudenlaisin järjestelyin; seuraava ehdotus on 
paitsi taloudellisesti, myös tavoittavuuden ja pandemiatilanteen kannalta tarkastelun arvoinen ratkaisu. 

Työryhmän esitys: vuodelle 2022 myönnetty kirkkopäivien määräraha jaetaan seuraavalla tavalla: 

1. Järjestöt teettävät kohtuullisin kuluin graafista materiaalia, mm. logon, vuoden 2023 juhlavuotta 
ja seurakunnallisia, pienempiä Kirkkopäivä-tapahtumia varten, sekä suunnittelevat muutamia 
tapahtumamalleja seurakuntien omien, pienimuotoisten Kirkkopäivä-tapahtumien toteuttamisen 
tueksi (kulut n. 8000 €) 

2. Vuoden 2022 viimeinen Aamun Koitto -lehti on erityinen “Suomen ortodoksinen kirkko 100 
vuotta” -juhlanumero, jota tuetaan n. 25.000 €:lla 
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3. Loppuavustus (n. 12.000 €) jaetaan seurakunnille diakoniatyötä varten, sillä tämä on ”Maailman 
elämän edestä”-asiakirjan mukaista toimintaa, etenkin kun Covid-pandemia vaikuttaa jatkuvan 
edelleen. Tämä voidaan tarvittaessa ja yhdessä sopien siirtää myös seuraavalle vuodelle, esim. 
seurakuntien tapahtumien rahoittamiseen. 

Vuodelle 2023 myönnetty kirkkopäivien määräraha jaetaan seuraavalla tavalla: 

Seurakunnat järjestävät kukin oman tapahtumansa koordinoidusti ja voivat saada esimerkiksi 
1.000–10.000 € avustusta tapahtumalleen, suhteutettuna seurakunnan kokoon ja 
tapahtumatyypin kuluihin. (Käytettävissä oleva raha yhteensä 45 000 €.)  
 
Tämän järjestelyn pohtiminen voi tarvittaessa olla osa vuoden 2022 järjestöjen 
suunnitteluosuutta. Liite 6. 

Esitys:  
Kirkollishallitus esittää, että kirkkopäivien 2023 Helsingin osuus hoidetaan ennalta sovitun päätöksen 
mukaisesti. Tampereelle aiotusta tilaisuudesta luovutaan. 
  
Järjestöt suunnittelevat kirkkopäivämateriaalia ja seurakunnille juhlavuoden toimintamalleja. 
Seurakunnat voivat hakea avustusta paikallisiin kirkkopäivätapahtumiin vuonna 2023. Päätös tehdään 
järjestöjen esityksestä kirkon budjetin puitteissa (yhteensä 45 000 euroa) huomioiden myös seurakunnan 
koko. 

Vuoden 2022 Aamun Koiton juhlanumero julkaistaan normaalia laajempana lisäbudjetin (25 000 €) 
turvin. 

Vuodelle 2022 kirkkopäiville varatusta toiminta-avustuksesta 12 000 € voidaan ohjata ”Maailman 
elämän edestä”-asiakirjan mukaiseen toimintaan. Yleishyödyllisenä diakoniatoimintana avustusta 
voidaan kohdentaa seurakunnassa järjestettävään ruokailuun tai yhteistyötahon kanssa toteutettavaan 
diakoniatapahtumaan. Tapahtumat tulisi toteuttaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
Avustukset jaetaan järjestöjen esityksestä kirkon budjetin puitteissa seurakunnan koko huomioiden. 

Perustelut:  
Pandemian huono ennustettavuus ja kirkkopäiväbudjetin leikkaus pakottaa pohtimaan muita 
vaihtoehtoja kirkkopäivien toteuttamiseen. Tampereella tilojen vuokraus on jo sinänsä iso kustannus. 
Pandemian mahdollinen jatkuminen voi olla este ihmisten liikkumiselle. Paikalliset pienemmät 
tapahtumat saavuttavat suuremman yleisön. Tapahtumia voi markkinoida myös oman seurakunnan 
ulkopuolelle. Ylimääräinen diakoniaruokailu tai diakoniaan liittyvä ekumeeninen tai monikulttuurinen 
tapahtuma saa etenkin pienemmillä paikkakunnilla helposti näkyvyyttä. Helsingin juhlallisuudet voidaan 
hoitaa kuten 2021 on sovittu. 

Päätös: 
Asia pannaan pöydälle. Kirkkopäivä 2023 -työryhmän tulee esittää yksityiskohtainen suunnitelma 
kirkkopäivien järjestämisestä ja toteutuksesta. Asiaa käsitellään maaliskuun 2022 kirkollishallituksen 
istunnossa. 

*** 

Vastaavan tiedottajan esitys 
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7 
Kulttuuriperintöstrategiaa valmistelevan työryhmän perustaminen 

Taustaa:  
Kirkon ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia laadittiin vuosille 2015–2020. Tuovi Haikala ja nunna 
Elisabet tekivät vuoden 2020 kirkolliskokoukselle aloitteen strategian reunaehtojen ja tavoitteiden 
määrittelystä. 

Kirkollishallitus päätti 16.9.2020 esittää kirkolliskokoukselle, että kirkon kulttuuriperintöstrategia 
päivitetään vuonna 2021. Aloitteen käsittely lykkääntyi muiden vuoden 2020 kirkolliskokoukselle 
tehtyjen aloitteiden tapaan vuoden 2021 kirkolliskokoukseen.  

Vuoden 2021 kirkolliskokous päätti, että kirkon kulttuuriperintöstrategian valmistelua varten 
perustetaan työryhmä, jonka tulee ottaa huomioon kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman linjaukset 
sekä kirkollisen kulttuuriperintötyön monialainen kokonaisuus. Talousarvioon varattiin 2000 euroa 
työryhmän työskentelyä varten.  

Esitys:  
Kirkollishallitus perustaa kulttuuriperintöstrategiaa valmistelevan työryhmän, jonka tulee huomioida 
raportissaan 
- keskeiset tavoitteet / visio kulttuuriperintöstrategialle niin aineellisen kuin aineettoman perinnön 

osalta 
- strategiset sidosryhmät ja yhteistyökumppanit eri osa-alueet (esim. musiikki, ikonitaide, tekstiilit, 

rakennustaide, perinteiset tavat ja rituaalit) huomioiden 
- kiinnostavimmat vaihtoehtoiset, ulkopuoliset rahoituslähteet kuten apurahat, projektirahoitus tai 

muut vaihtoehdot 
- sivistysvaliokunnan vuonna 2019 asiaan 8 esittämässä mietinnössä ehdottamien toimenpiteiden 

prioriteettijärjestys ja ajoittaminen seuraavalle strategiakaudelle 2021–2025 ja niiden 
toteutusmahdollisuudet 

Kirkollishallitus päättää, että työryhmään valitaan professori Heikki Hanka (Musiikin, taiteen ja 
kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja, Jyväskylän yliopisto), FT, tiedonhallinnan asiantuntija Sari 
Hirvonen, FT, intendentti Katariina Husso ja TT, yliopistotutkija Maria Takala-Roszczenko sekä TM, 
Ortodoksisen seminaarin johtaja Mikko Sidoroff.  

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa työryhmään nimeämiselle. Työryhmän on luovutettava 
raporttinsa kirkollishallitukselle 31.8.2022 mennessä. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Huomionosoitukset 
8 

Arkkipiispa Leon myöntämät kunniamerkit: 

27.12.2021 

!
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Aila Malmivuori, PKR 1. lk. mitali  
Aarre Saukkonen, PKR 1. lk. mitali  
Meeri Jolkkonen, PKR 1. lk. mitali  

Metropoliitta Arseni myöntämät siunauskirjat: 

19.11.2021 

Zinayida Bezvenyuk 

20.12.2021 

Pirjo Kinnunen 
Veijo Parviainen 
Eulalia Tuure 
Pirjo Raittila  
Kaija Romppainen 
Milja Sairanen  
Annukka Mattila 
Kari Ahonen 

Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Tiedoksi 
9 

1. Selvitys erityisavustuksesta nuorten kesätyöllistämiseen. Liite 9 a. 
2. Ortodoksisto-hankkeen loppuraportti. Liite 9 b. 
3. Helsingin hiippakunnan toimintakertomus vuodelta 2021 ja toimintasuunnitelma 2022.  

Liitteet 9 c-d. 
4. Kuopion ja Karjalan hiippakunnan toimintakertomus vuodelta 2021 ja toimintasuunnitelma 

2022. Liitteet 9 e-f. 
5. Oulun hiippakunnan toimintakertomus vuodelta 2021 ja toimintasuunnitelma 2022.  

Liitteet 9 g-h. 
6. EOAK/3453/2020 päätös ortodoksisen kirkon palvelukeskuksen lakimiehen menettely.  

Liite 9 i. 
7. EOAK/3451/2020 päätös ortodoksisen kirkon kirkkoherran menettely. Liite 9 j. 
8. EOAK/8366/2020 päätös ortodoksisen kirkon piispainkokouksen hallintomenettely.  

Liite 9 k. 
9. Vuoden 2021 kirkolliskokouksen päätöksiin liittyvät toimenpiteet. Liite 9 l. 
10. Jäsentilasto 2021. Liite 9 m. 

Esitys: 

!
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Merkitään tiedoksi. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Pöytäkirjan tarkastajat 
10 

Esitys: 
Pöytäkirjan tarkastavat metropoliitta Arseni ja Anna-Katriina Salmikangas. Asiakohdan 5 osalta 
pöytäkirjan tarkastavat Marko Patronen ja Anna-Katriina Salmikangas. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Aika ja paikka alussa mainitut 
Puheenjohtaja 

Leo 
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa 

!
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Pöytäkirjan tarkastajat 

Metropoliitta Arseni   Anna-Katriina Salmikangas 

Marko Patronen 

Kirkollishallituksen istunnon sihteeri 

Jari Rantala 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Kirkollishallituksen istunnon 18.1.2022 pöytäkirja on tarkastettu sähköpostilla 26.1.2022 ja todettu se 
kokouksen kulun mukaiseksi.  

Pöytäkirja on lisätty kirkon nettisivuille 26.1.2022 ja määräaika oikaisuvaatimukselle ja valitukselle 
lasketaan edellä mainitusta päivämäärästä. 
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