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Kirkollishallituksen lausuntopyyntö seurakunnan neuvostoilta ja luostarien johtokunnilta 
piispainkokouksen esityksestä ja hiippakuntien piispojen esityksistä koskien hiippakuntarajo-
jen muutosta ja seurakuntien yhdistymistä.  

 

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvoston lausunto uusista hiippakuntarajoista 

Helsingin seurakunnan neuvosto yhtyy piispainkokouksen 15.6.2018 antamaan lausuntoon 

hiippakuntarajojen muuttamisesta siten, että 1.1.2020 alkaen Helsingin hiippakuntaan kuu-

luisivat nykyiset Helsingin, Turun, Hämeenlinnan, Lahden, Lappeenrannan, Kotkan ja Ha-

minan seurakunnat; Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan nykyiset Jyväskylän, Saimaan, Tai-

paleen, Rautalammin, Nurmeksen, Joensuun, Ilomantsin, Iisalmen ja Kuopion seurakunnat;  

Oulun hiippakuntaan nykyiset Tampereen, Vaasan, Kajaanin, Oulun ja Lapin seurakunnat. 

 

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvoston lausunto uusista seurakuntarajoista 

Helsingin seurakunnan neuvosto yhtyy arkkipiispa Leon esitykseen  

Helsingin hiippakunnan seurakuntien yhdistymisistä siten, että 1.1.2020 alkaen hiippakun-

nassa toimisi kolme seurakuntaa: itäinen seurakunta (nykyiset Kotkan ja Haminan seura-

kunnat liitetään Lappeenrannan seurakuntaan); läntinen seurakunta (nykyiset Hämeen-

linnan ja Lahden seurakunnat liitetään Turun seurakuntaan); Helsingin seurakunta (py-

syy sellaisena, kuin se nyt on); 

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan seurakuntien yhdistymisistä siten, että 1.1.2020 alkaen 

hiippakunnassa toimisi kaksi seurakuntaa: itäinen seurakunta (nykyiset Ilomantsin, Nur-

meksen ja Taipaleen seurakunnat liitetään Joensuun seurakuntaan); läntinen seurakunta 

(nykyiset Iisalmen, Jyväskylän, Rautalammin ja Saimaan seurakunnat liitetään Kuopion 

seurakuntaan); 

sekä metropoliitta Elian esitykseen  

Oulun hiippakunnan seurakuntien yhdistymisestä siten, että 1.1.2020 hiippakunnassa toi-

misi kaksi seurakuntaa: eteläinen seurakunta (nykyinen Vaasan seurakunta liitetään 

Tampereen seurakuntaan, edellyttäen, että kirkolliskokous päättää sellaisista hiippakun-

tien uusista rajoista, joissa Tampereen seurakunta siirtyy Oulun hiippakuntaan); pohjoi-

nen seurakunta (nykyiset Kajaanin ja Lapin seurakunnat liitetään Oulun seurakuntaan). 
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Seurakunnanneuvosto haluaa myös lausua seuraavaa: 

1. Uusien seurakuntien nimiä tulee harkita huolella. Yksi vaihtoehto on, yleisortodoksi-

seen perinteeseen liittyen, käyttää pyhäkön nimeä osana uuden seurakunnan nimeä 

(esim. ”Joensuun Pyhän Nikolaoksen ja Pohjois-Karjalan seurakunta”). Samaten mah-

dollisten kappeliseurakuntien nimissä (”Ilomantsin Pyhän Elian kappeliseurakunta”, 

jne.). 

2. Siirtyminen isompiin seurakuntiin, jotka usein toimivat varsin laajoilla alueilla, haas-

taa tarkistamaan ja kehittämään toimintakulttuuriamme sellaiseksi, että kirkollisko-

kouksen linjaus vuodelta 2017 voi toteutua: ”[…] resurssien ja huomion suuntaaminen 

hengelliseen perustyöhön. Vastuu toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta on pai-

kallistasolla […] (Asia 9. Lakityöryhmän raportin jatkovalmistelu). Riippumatta siitä 

järjestäytyykö paikallinen yhteisö kappeliseurakunnaksi tai ”toimintakeskukseksi” tu-

lee seurakunnan taata konkreettiset puitteet toiminnan suunnittelulle ja toteutuk-

selle paikallisesti. Paikallinen vastuunkanto on edellytys paikallistasolla hyvin toimi-

valle yhteisölle. 

3. Varsinkin aiemmin itsenäisten seurakuntien alueille voidaan tarvittaessa muodostaa 

kappeliseurakuntia. 

4. Sisäisen talouslaskennan kehittäminen on erityisen tärkeää päätöksenteon oikeiden 

perusteiden sekä päätöksenteon läpinäkyvyyden kannalta. Raportointi tukee toimin-

nan suunnittelun ja toteutuksen edellytyksiä paikallistasolla. 

5. Uusien seurakuntien valtuustojen vaalissa tulee huomioida vaalialueet. Uusia seura-

kuntia on ohjattava huomioimaan, että riittävä edustuksellisuus muissakin luotta-

muselimissä tukee hyvää hallintotapaa. 

6. Kirkollishallituksen on aktiivisesti seurattava muutosprosessia ja tuettava niitä kei-

noja, joilla seurakunnat vastaavat keskitetyn seurakuntahallinnon ja paikallisen vas-

tuunkannon muodostamaan haasteeseen. On tiedostettava, että kyse on uuden toi-

mintakulttuurin löytämisen prosessista, joka ei pääty 1.1.2020. 

7. Viestinnän tulee toimia kiinteänä osana johtamisjärjestelmää. Muutoshankkeessa 

viestintä on myös tärkeä ohjaamisen väline. Sidosryhmät tulee huomioida hankkeen 

suunnitelmallisessa läpiviennissä prosessin kaikissa vaiheissa. 


