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1.  Toiminta- ja taloussuunnitelma 

  

1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja nykytilanne 

 

Saimaan ortodoksinen seurakunta kuuluu Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan. Saimaan 

seurakunnan väkiluku oli 1.861 vuoden 2019 lopussa. Seurakunta toimii 20 kunnan alueella. 

Suurimmat jäsenmäärät ovat Mikkelissä ja Varkaudessa. 

 

Vuosi 2021 on viides vuosi Saimaan ortodoksisen seurakunnan elämää, sen jälkeen kun 

Mikkelin seurakunta liittyi Varkauden seurakuntaan vuoden 2017 alussa. Seurakunta jatkaa 

itsenäisenä samanaikaisesti, kun hiippakuntamme pohjois- ja itäosissa tapahtuu merkittäviä 

seurakuntaliitoksia. Niiden toimivuudesta saadaan lähivuosina kokemusta. 

 

Seurakunta tekee luontevaa yhteistyötä hiippakunnan muiden seurakuntien kanssa, erityisesti 

Jyväskylän ja Kuopion seurakuntien.  

 

Seurakunta tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua liturgiseen toimintaan kaikissa elämän-

vaiheissa ja eri ikäkausina. Toimitettavilla jumalanpalveluksilla ja seurakuntaopetuksella on 

keskeinen merkitys.  

 

Varkauden ja Mikkelin kirkoissa pidetään kuukaudessa keskimäärin kahtena viikonloppuna 

jumalanpalvelukset ja pääsääntöisesti suurten juhlien jumalanpalvelukset. Savonlinnan ja 

Pieksämäen kirkoissa toimitetaan jumalanpalveluksia noin kaksi kertaa kuukaudessa. 

Leppävirran ja Joroisten tsasounissa toimitetaan liturgia kerran kuukaudessa.  

 

Satunnaisesti järjestetään palveluksia Juvalla, Joutsassa, Mikkelin Harjujärven ja Visulahden 

tsasounoissa, Savonlinnan Haukiniemen ja Haapalan tsasounoissa sekä Savonlinnan ns. 

Pikkukirkossa. Osa palveluksista toimitetaan kirkkoslaaviksi tai kirkkoväestä riippuen muulla 

kielellä. Hiippakunnan venäjänkielisen työn pappi vierailee kerran kuukaudessa seurakunnassa 

(Varkaus, Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki), jolloin on palveluksia kirkkoslaaviksi sekä 

venäjänkielisiä kerhoja.  

 

Aikuiskasvatuksen tehtävää täyttävät mm. tiistaiseurat Varkaudessa ja Mikkelissä, 

katekumeenikurssit Mikkelissä, Pieksämäellä, Varkaudessa ja Savonlinnassa, torstaikerho 

Leppävirralla, raamattupiiri ja ortodoksiakerhot, joissa on papin, kanttorin tai teologisen 

asiantuntijan pitämä opetusluento.  

 

Seurakunnan alueella toimii neljä kirkkokuoroa: Varkaudessa, Mikkelissä, Savonlinnassa ja 

Pieksämäellä. Niiden johtajina toimivat seurakunnan kanttorit. Harjoituksia järjestetään 

säännöllisesti. Kuorot kaipaavat jatkuvasti uusia laulajia. Kuorot järjestävät konsertteja ja 

laitosvierailuja. 

 

Diakoniatyötä on kehitettävä, kun jäsenistö ikääntyy. Varkaudessa jatketaan EU:n ruoka-avun 

jakelua sen suuren tarpeen vuoksi. Selvitetään jakelun tarve myös Mikkelissä. Seurakunnan 

jäsenet tekevät omalla tavallaan diakoniatyötä, liturgiaa liturgian jälkeen. Lähetystyön 

kehittäminen on taantunut viime vuosina ja vaatii toimenpiteitä. 

 

Lapsi- ja nuorisotyö kaipaa vielä voimakkaampaa kehittämistä sekä yhteistyön kehittämistä 

erityisesti uskonnonopetuksen kanssa. Seurakunta tarjoaa lapsille kerhoja ja nuorille 

kristinoppikoulut.  
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Uskonnonopetus kuuluu kuntien järjestettäväksi. Seurakunnan tehtävä on tukea ja seurata 

opetuksen järjestämistä. Seurakunta tiedottaa vanhemmille heidän oikeudestaan saada lapsilleen 

oman uskontokuntansa mukaista uskonnonopetusta. Uskonnonopettajia on saatu riittävästi. 

Uskonnonopetus on saatu järjestetyksi kaikissa tarvittavissa kouluissa. 

 

Viestinnässä keskeisiä tiedotuskanavia ovat omat nettisivut, Facebook-profiili, seurakuntalehti 

(Aamun Koitto / kirkkokunnan yhteinen lehti) jokaiseen jäsentalouteen, YouTube-kanava sekä 

kirkolliset ilmoitukset kuudessa sanoma- tai kaupunkilehdessä (Warkauden Lehti, Mikkelin 

Kaupunkilehti, Itä-Savo, Pieksämäen Seudun Paikallinen, Soisalon Seutu ja Sinun Savo).  

 

 

1.2 Käytettävissä olevat resurssit 

 

Henkilöstö. Seurakunnalla on kokopäiväisesti työskentelevät kirkkoherra, seurakuntapastori ja 

kaksi kanttoria. Uskonnonopettajia on yksi päätoiminen ja useita sivutoimisia. 

Uskonnonopettajien palkoista seurakunta maksaa noin 20 prosenttia. 

 

Talous. Verotuloja saatiin vuonna 2019 noin 496.700 euroa. Verotulot muodostavat yli 90 

prosenttia seurakunnan tuloista. Toimintakulut vuonna 2019 olivat noin 451.600 euroa. 

Seurakunnalla on pitkäaikaisia lainoja 22.000 euroa. Maksuvalmius on tällä hetkellä noin 3-4 

kuukautta. 

 

Kiinteistöt. Seurakunnalla on neljä pyhäkköä: pääkirkko ja seurakuntasali virastoineen 

Varkaudessa, kirkko seurakuntasaleineen Mikkelissä ja Savonlinnassa, kirkko Pieksämäellä ja 

rukoushuone Leppävirralla. Lisäksi seurakunnan alueella ovat yksityis- tai yhdistysomistuksessa 

pyhäköt: tsasouna Joroisissa (rak. 2013), tsasouna Savonlinnan Haukiniemessä (rak. 2013), 

tsasouna Savonlinnan Haapalassa (rak. 2019), Savonlinnan ns. Pikkukirkko (siirtyi 2017 ev.lut. 

seura-kunnalta kulttuuriyhdistykselle), tsasouna Mikkelin Harjujärvellä (rak. 2009) ja tsasouna 

Mikkelin Visulahdessa (rak. 1986). Seurakunnalla ei ole tarvetta uudisrakentamiseen.  

Nykyisissä kiinteistöissä tehdään kuntoarvioraporttien mukaisia vuosittaisia korjauksia.  

 

Vapaaehtoiset. Vapaaehtoistyöntekijät ovat seurakuntatyön keskeinen voimavara. Heidän 

myötävaikutuksella seurakunta voi järjestää monenlaista toimintaa, muun muassa suuria 

juhlatapahtumia ja erikseen kohdennettavaa diakoniatyötä. Merkittävää vapaaehtoistyö on ollut 

myös jumalanpalvelusten avustamistehtävissä, pyhäkköjen kaunistamisessa, keittiöpalveluissa, 

viestinnässä ja kiinteistöjen kunnossapidossa. 

 

 

1.3 Keskeiset tavoitteet 

1. Saimaan seurakunnan pyhäkköpiirejä kehitetään tasapuolisesti jäsenistön määrän mukaan. 

 

2. Seurakunta tekee itsensä tunnetuksi palvelevana jumalanpalvelusyhteisönä, jossa eri 

ikäryhmiä ja eri kulttuuritaustoja edustavat ortodoksit löytävät yhteisen kohtauspaikan.  

 

3. Lapsi- ja nuorisotyön sekä uskonnonopetuksen kehittämisessä on seurakunnan tulevaisuus. 

 

4. Diakonia- ja lähetystyötä kehitetään edelleen sisällöllisesti ja hakemalla uusia toiminta-

muotoja. 

 

5. Vapaaehtoistoiminta on yksi mahdollisuus yhä vireämpään seurakuntaelämään. 
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6. Seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä vahvistetaan raamatunopetuksella ortodoksisen 

elämäntavan rinnalla. 

 

7. Seurakunnan väkiluvun kasvu on tavoitteena. Kasvua seurataan. Maahanmuuttajat osaltaan 

lisäävät seurakunnan väkilukua. Kirkkoon liittyville, katekumeeneille, tarkoitettua toimintaa 

tehostetaan. 

 

8. Kiinteistöjen kuntoa pidetään yllä ja seurataan niiden käyttökustannuksia, jolloin tavoitteena 

ovat terveet ja pitkäikäiset rakennukset. 

 

 

 

1.4 Keskeiset toimenpiteet 

 

1. Pyhäkköpiirien kehittämisen tulee näkyä niin kiinteistönhoidossa kuin toimintojen 

kehittämisessä. Kehitetään edelleen sangen uutta työyhteisöä, jossa yhteistyön tekeminen 

nähdään olennaisessa osassa seurakunnan toimintoja sekä myös naapuriseurakuntien kanssa. 

Vaalitaan myös seurakunnan omien pyhäkköpiirien omaleimaisuutta toiminnoissaan. 

 

2. Kehitetään edelleen monikielistä ja monikulttuurista jumalanpalveluselämää. Henkilö-

kohtaisten kontaktien ja eri toimintojen (myös vapaaehtoistehtävien) kautta etsitään 

maahanmuuttajia mukaan kirkon työhön. Tukevana toimenpiteenä tässä on myös 

hiippakunnan venäjänkielisen papin työ. Järjestetään retkiä seurakunnan sisällä toisiin 

pyhäkköpiireihin. 

 

3. Lapsi- ja nuorisotyön osuutta pappien ja kanttoreiden työajasta lisätään. Lapsi- ja 

nuorisotyötä kehitetään yhteistyössä uskonnonopetuksen kanssa sekä laajemmin perhetyönä. 

Laaditaan seurakunnalle kasvatustyön suunnitelma. Kehitetään uusia projektiluontoisia 

toimintoja ja nuorten aikuisten toimintaa.  

 

4. Pappien ja kanttoreiden työnkuvaan lisätään diakoniatyötä. Työntekijät vierailevat 

pyydettäessä pyöreitä vuosia täyttävien syntymäpäiväjuhlissa. Perhejuhlat tarjoavat 

monipuoliseen kohtaamiseen ja osallisuuteen.  

 

5. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään Tampereen seurakunnan ns. Porin mallin mukaan. 

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiksi nimetään työntekijät pyhäkköpiireihin. 

 

6. Raamatunopetusta lisätään palvelusten opetuspuheissa, toimintaryhmien ja kuorojen 

kokoontumisessa sekä mahdollisesti perustettavissa pyhäkkökohtaisissa raamattupiireissä. 

 

7. Seurakunnan kaikessa toiminnassa huomioidaan maahanmuuttajat ja seurakunnan 

toiminnasta kiinnostuneet. Työntekijöiden vastuulla (aktiiviseurakuntalaisten tuella) on, että 

seurakunnan toiminta on avointa ja yhteyteen kutsuvaa. Laaditaan viestintäsuunnitelma. 

Monimuotoisella viestinnällä on suuri merkitys uusien seurakuntalaisten löytymisessä.  

 

8. Pyhäkköjen korjaustoimenpiteitä jatketaan vuosittain. Etsitään ratkaisuja, miten kiinteistöjen 

lämmitys-, sähkö-, vesi-, vartiointi-, jätehuolto- ja kiinteistönhoitokuluissa saavutetaan 

säästöjä aiheuttamatta vahinkoa rakennuksille. Luodaan kiinteistökohtaiset huoltokirjat. 

Päivitetään kalustoluettelot.  
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2. Talousarvio 

 

2.1 Yleisperustelut 

 

2.1.1 Nykytilanne ja suunnittelun lähtökohdat 

Seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu lähtee siitä, että toimintaympäristö pysyy 

vakaana ja resursseja käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla.  

 

Verohallinnon vuoden 2019 alussa käyttöön ottaman tulorekisterin tiedot alkavat olla realistisia 

eli verokertymät tuloutuvat seurakuntaan yhä enemmän reaaliajassa. Kuitenkin koronaepidemian 

vaikutukset yhteiskunnan ja kansalaisten talouteen ovat monitahoiset.  

 

Työttömyys on noussut voimakkaasti koronaepidemian vuoksi seurakunnan alueella, mikä 

indikoi epävarmempaa talouskehitystä. Työttömyysluvut (työllisyyskatsaukset 8/2020) 

seurakunnan alueen kaupungeissa: Varkaus (13,4 %, 176 työtöntä enemmän kuin vuosi 

aiemmin), Mikkeli (11,1 %, 487 työtöntä enemmän), Savonlinna (12,8 %, 226 työtöntä 

enemmän) ja Pieksämäki (9,3 %, 110 työtöntä enemmän).  

 

2.1.2 Ehdotuksen keskeisimmät kohdat 
Talousarvion laadinnassa on lähdetty siitä, että seurakunnan perustoimintojen rahoitus on 

turvattu.  

 

2.1.3 Investoinnit / Peruskorjaukset 

Varkauden, Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kirkoista sekä Leppävirran rukoushuoneesta 

on tehty kuntoarvioraportit, joihin sisältyy vuosittainen peruskorjaussuunnitelma. Varkauden, 

Savonlinnan, Leppävirran ja Pieksämäen pyhäköissä selvitään vuosittaisilla pienehköillä 

remonteilla. Mikkelin kirkolla tehdään vuonna 2021 pihan kunnostamistöitä. 

 

Talousarvioon varataan määräraha jokaiselle kiinteistölle vuosittaisia remontteja varten. 

Mikkelin kirkon pihan kunnostamistöihin on saatu avustusta kirkollishallitukselta (seurakunnan 

omarahoitusosuus noin 10 000 euroa). Remontit tehdään palvelukeskuksen kiinteistöpäällikön 

ohjauksessa. 

 

2.1.4 Sitovuustaso 

Talousarvion sitovuustaso on pääluokkakohtainen. 

 

2.1.5 Edellisen talousarvion toteutuminen 

Tilikaudelta 2019 kertyi alijäämää noin 19.000 euroa, joka muodostui lähinnä poistoista 

(yhteensä noin 27.000 euroa), koska toimintakulut olivat noin 15.000 euroa pienemmät kuin 

verotulot. 

 

2.1.6 Henkilöstösuunnitelma 

Henkilöstön muodostavat kirkkoherra, seurakuntapastori ja kaksi kanttoria sekä päätoiminen 

uskonnonopettaja. Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään huomiota mm. kehityskeskustelujen 

yhteydessä. Tehtävänkuvia muokataan tarvittaessa. Asiantuntijapalveluita käytetään sen mukaan, 

jotta työntekijät voivat keskittyä hengelliseen työhön. 
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I KÄYTTÖTALOUSOSA 
Käyttötalousosa muodostuu pääluokista 1–5 ja sisältää seurakunnan toiminnalliset tavoitteet sekä 

määrärahat ja tuloarviot suoriteperusteisesti. 

 

 

 

1 YLEISHALLINTO 

 

 

120 Hallinto 

 

Tavoitteet 

Valtuusto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Suurin menoerä on jäsenten matkakorvaukset. Uusi 

valtuutettuja ja muita luottamushenkilöitä koulutetaan. 

 

Neuvosto kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa. Suurin menoerä on jäsenten 

matkakorvaukset. 

 

Tilintarkastajat toimivat tilintarkastuslain mukaisesti ja ohjaavat seurakunnan toimielimiä 

kirjanpitolain ja muiden säännösten mukaiseen toimintaan, talouden suunnitteluun ja rapor-

tointiin. 

 

 

150 Taloushallinto 

 

Tavoitteet  

Jatketaan yhteistyötä Kirkon palvelutoimiston kanssa.   

 

 

170 Kirkkoherranvirasto 

 

Tavoitteet 

Kirkkoherranvirastoa Varkaudessa kehitetään palvelutoimistona. Virasto on auki keskiviikkoisin 

klo 9-13. Mikkelin palvelupiste on auki keskiviikkoisin klo 11–15. Kirkkoherra on 

tavoitettavissa muuallakin kuin Varkaudessa.  

Varkauden, Mikkelin ja Savonlinnan seurakuntasaleissa on kirjasto. Rekisteröidään kirjat, 

otetaan lahjoituskirjoja vastaan ja luodaan lainausjärjestelmä toimintavuonna. 
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2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ  

 

 

210 Seurakuntatyö 

 

Tavoite 1: Yleinen seurakuntatyö  

Tavoitteena on jumalanpalvelusten säännöllinen toimittaminen ja erilaisten kirkollisten toimi-

tusten hoitaminen siten, että kirkon liturginen elämä tavoittaa jokaisen seurakuntalaisen hänen 

yksilöllisessä elämäntilanteessaan. 

 

Maahanmuuttajat huomioidaan jumalanpalveluksissa siten, että osa toimituksista toimitetaan 

kirkkoslaaviksi tai kirkkoväestä riippuen muulla kielellä yhä useammin. 

 

Toimenpiteet Varkauden alueella 

Varkauden kirkossa toimitetaan jumalanpalvelukset säännöllisesti vähintään kahtena 

viikonvaihteena kuukaudessa: vigilia lauantaina ja juhlien aattoina, liturgia sunnuntaisin ja 

juhlapäivinä. Liturgia kirkkoslaavilla ja samalla osin suomeksi toimitetaan kerran kuukaudessa.   

 

Toimenpiteet Mikkelin alueella 

Mikkelin kirkossa toimitetaan jumalanpalvelukset säännöllisesti vähintään kahtena 

viikonvaihteena kuukaudessa: vigilia lauantaina ja juhlien aattoina, liturgia sunnuntaisin ja 

juhlapäivinä. Liturgioita järjestetään myös keskiviikkoisin. Huomioidaan myös Mikkelin 

periferian ortodoksit siten, että heille järjestetään jumalanpalveluksia paikan päällä. 

Praasniekkojen yhteydessä liturgioita toimitetaan myös Visulahden tsasounassa ja Harjujärven 

tsasounassa. Liturgia kirkkoslaavilla ja samalla osin suomeksi toimitetaan kerran kuukaudessa.    

 

Toimenpiteet Savonlinnan alueella 

Savonlinnan kirkossa toimitetaan jumalanpalvelukset säännöllisesti vähintään kaksi kertaa 

kuukaudessa. Liturgia kirkkoslaavilla ja samalla osin suomeksi toimitetaan kerran kuukaudessa. 

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään liturgia myös arkipäivinä. Savonlinnan Haukiniemen ja 

Haapalan tsasounissa järjestetään palveluksia praasniekan aikana sekä tarpeen mukaan. 

 

Toimenpiteet Pieksämäen alueella 

Pieksämäen kirkossa toimitetaan jumalanpalvelukset säännöllisesti vähintään kaksi kertaa 

kuukaudessa. Liturgia kirkkoslaavilla ja samalla osin suomeksi toimitetaan kerran kuukaudessa. 

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään liturgia myös arkipäivinä 

 

Toimenpiteet Leppävirran ja Joroisten alueella 

Leppävirran tsasounassa toimitetaan jumalanpalvelukset säännöllisesti ainakin yhtenä 

viikonvaihteena kuukaudessa: liturgia sunnuntaisin ja juhlapäivinä; Joroisten tsasounassa 

toimitetaan liturgia kerran kuukaudessa. Osa toimituksista toimitetaan kirkkoslaaviksi tai 

kirkkoväestä riippuen muulla kielellä yhä useammin. 

 
Toimenpiteet muilla seurakunnan alueilla 

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään jumalanpalveluksia Heinävedellä, Joutsassa, Juvalla, 

Rantasalmella, Sysmässä ja Varkauden Kangaslammilla.  

 

Toimenpiteet koko seurakunnan alueella 

Järjestetään yhteiset syntymäpäiväjuhlat ikääntyneille (70, 75, 80, 85, 90, 91 jne vuotiaille) 

Mikkelissä keväällä sekä Varkaudessa keväällä ja joulukuussa. Seurakuntalaisia lähestytään 

heidän merkkipäivinään onnittelukortilla ja tarjotaan mahdollisuutta papin ja/tai kanttorin 
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kotikäyntiin perhejuhlan yhteydessä ja muutoin. Diakoniatyön vapaaehtoiset järjestävät kyytejä 

liturgioihin. 

 

Praasniekkajuhlat järjestetään seurakunnan kaikissa pyhäköissä. Juhliin tavoitellaan suurempia 

osallistujamääriä. 

Kotikäyntejä ja sairaalavierailuja tehdään tarpeen mukaan, jotta ikääntyvät seurakuntalaiset eivät 

jäisi kirkon toimintojen ulkopuolelle.  

Ekumeenisen toimintaan osallistutaan koko seurakunnan alueella. Seurakunta osallistuu 

perinteisesti tammikuussa ekumeenisen rukousviikon tapahtumiin eri kirkkokuntien edustajien 

kanssa. Haetaan ekumeeniselle toiminnalle myös muunlaisia toimia.  

 

Seurakuntaan muuttaneille lähetetään tervetulotoivotus. Organisoidaan kummitoiminta uusien 

seurakuntalaisten ”kotouttamiseksi” uuteen seurakuntaan. Onnittelukirjeellä muistetaan myös 

jokaista perhettä, johon on syntynyt lapsi. 

Tarjotaan mahdollisuuksia muun muassa kodin tai työtilan siunaamiseksi. Vapaaehtoistyössä 

mukana oleville tarjotaan mahdollisuus osallistua soveltuvaan koulutukseen.  

 

 

Tavoite 2: Viestintä  
Laaditaan viestintäsuunnitelma.  

Sisäinen viestintä korostuu edelleen uudehkon seurakunnan toiminnassa sen laajuuden vuoksi.  

Työntekijöiden on kiinnitettävä sisäiseen viestintään enemmän huomiota. Käytetään sähköistä 

varauskirjaa ja vuosikelloa.  

Saimaan seurakunnan toimintaa tehdään tunnetuksi usealla tavalla. Samalla tavoitellaan eri 

tilaisuuksiin ja tapahtumiin suurempia osallistujamääriä. 

 

Toimenpiteet  
Työntekijäkokouksia järjestetään säännöllisesti, etäkokouksina ja kasvokkain. Tilaisuuksista, 

tapahtumista ja hallinnon päätöksistä tiedotetaan Aamun Koitto –lehdessä / uudessa 

kirkkokunnan yhteisessä lehdessä, nettisivuilla, Facebookin profiilissa, YouTube-kanavalla, 

Instagram-sivulla, lehtien seurakuntailmoituksissa, ilmoitustauluilla sekä mahdollisuuksien 

mukaan tiedotusvälineiden maksuttomilla tapahtumapalstoilla. Seurakunta tarjoaa tiedotteita ja 

työntekijät kirjoittavat opetuskirjoituksia paikallislehtiin.  

 

 

Tavoite 3: Aikuiskasvatus 

Kirkollista aikuiskasvatusta kehitetään. 

 

Toimenpiteet 

Katekumeenikerhot järjestetään Mikkelissä, Pieksämäellä, Varkaudessa ja Savonlinnassa. 

Raamatunopetusta lisätään, kun kirkkoherra, seurakuntapastori ja kanttorit osallistuvat 

toimintaryhmien kokoontumisiin. Tuetaan ikonipiirien toimintaa. Herrasmiesten ruokakerho 

jatkaa toimintaansa Mikkelissä noin kuukausittain. 

Aikuisten toimintaryhmistä lähetetään joukkokirjeet kevät- ja syyskauden alussa 

pyhäkköpiireittäin. 

Kirkollisille ortodoksijärjestöille annetaan kokoontumismahdollisuus seurakunnan tiloissa.  
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220 Kirkkomusiikki 

Tavoitteet  

Tavoitteena on kuorojen toiminnan ylläpitäminen, nykyisten laulajien motivaation lisääminen ja 

uusien laulajien rekrytointi lauluharjoituksien ja tavoitteellisen koulutuksen avulla. Lisäksi 

koulutuksella pyritään parantamaan kuorolaisten äänellisiä valmiuksia sekä tietoja ja taitoja 

jumalanpalvelusmusiikin alalla. Lisätään kirkkokansan laulumahdollisuuksia palveluksissa.  

 

Toimenpiteet 

Uusia laulajia hankitaan tiedottamalla kuoron toiminnasta. Harjoituksia järjestetään kuoroittain 

noin joka toinen viikko keväällä ja syksyllä.  

Selvitetään mahdollisuudet aloittaa Varkauden, Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen seudun 

kansalaisopistoissa ortodoksisen kirkkolaulun opintoryhmät, joissa opettajina toimisivat 

kanttorit. 

Kuorolaiset osallistuvat Joensuun valtakunnallisille kirkkolaulupäiville Joensuussa. Järjestetään 

kuorokonsertteja pyhäkköpiireittäin ja pienempien lauluryhmien esiintymisiä. 

Laululeirejä järjestetään pyhäkköpiireittäin ja/tai kuorojen yhteisinä tapahtumina. Lukijoita 

koulutetaan avustamaan palveluksissa. Apukanttoreita rekrytoidaan ja koulutetaan. Kanttorit 

ohjaavat säännöllisesti seurakunnan alueella olevia kuoroja sekä järjestävät kirkkolaulujen 

harjoitusiltoja. 

 

 

230 Lapsi- ja nuorisotyö 

Tavoitteet  

Tavoitteena on kohdata kaikki lapset ja nuoret heidän kehityksensä eri vaiheissa sekä aktivoida 

ja tukea lapsiperheiden kasvua ortodoksisen uskon mukaiseen elämään. 

 

Toimenpiteet 

Laaditaan kasvatustyön suunnitelma. Lapsi- ja nuorisotyön yhteistyötä kehitetään erityisesti 

uskonnonopetuksen kanssa, jotta mahdollisimman moni seurakunnan lapsi, nuori ja lapsiperhe 

tavoitettaisiin. Kehitetään uusia toimintamuotoja entisten lisäksi tai niitä korvaamaan. Jatketaan 

nuorten aikuisten toiminta Mikkelissä. 

 

Kristinoppi-ikäisiä on ensi vuonna noin 22. Suunnitellaan leirin järjestämistä yhteistyössä ONL:n 

tai hiippakunnan läntisten seurakuntien kanssa, mutta halutessaan nuoret voivat osallistua myös 

muille kristinoppileireille. Tarjotaan kriparin käynneille osallistumista jatkokristinoppileireille ja 

ponomarikoulutukseen. Tuohustuli-lehden vuosikerta tilataan kaikille seurakunnan varhais-

nuorille. 

 

Nuorteniltoja järjestetään Mikkelissä, Savonlinnassa ja mahdollisesti muissa pyhäkköpiireissä. 

Lastenkerhoja järjestetään Varkaudessa, Savonlinnassa ja Mikkelissä. Järjestetään kesäisin 

lastenleiri seurakunnan alueella. Kerho- ja leiriohjaajien osallistumista tuetaan taloudellisesti 

ONL:n ohjaajatapahtumiin. Järjestetään perheretkiä ja perhekirkkoja. Yhteistyötä seurakuntien 

muiden kerhojen kanssa tehostetaan. 

 

Kouluihin, joissa on ortodoksisia oppilaita, pidetään yhteyttä. Esikoululaisille ja koululais-

ryhmille tarjotaan mahdollisuus vierailla kirkossa. Huomioidaan ammattikorkeakoulujen 

tutustumisviikot.  
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Osallistutaan omalla tapahtumalla valtakunnalliseen Vekara-Varkaus lastentapahtumaviikkoon 

kesäkuun toisella viikolla ja mahdollisuuksien mukaan Mikkelissä järjestettävään Hulivili-

karnevaaliin kesäkuun lopussa. Muistetaan ylioppilaslakilla tai lahjakortilla ylioppilaita ja 

ammattiin valmistuneita. 

 

Lapsi- ja nuorisotyön tapahtumista tiedotetaan perheitä joukkokirjeellä syys- ja kevättoiminta-

kauden alussa. 

 

 

240 Uskonnonopetus 

 

Tavoitteet  

Tavoitteena on, että kaikki seurakunnan alueella olevat ortodoksiset koululaiset saavat omaa 

uskonnonopetusta. 

 

Toimenpiteet 
Päätoiminen uskonnonopettaja, papit ja osittain sivutoimiset uskonnonopettajat pitävät yhteyttä 

kuntien koulutoimistoihin, jotta opetus järjestyy seurakunnan alueen kouluissa lain ja asetuksien 

mukaisesti. Vanhemmille tiedotetaan uskonnonopetuksen saamisen mahdollisuudesta kirjeitse 

ja/tai seurakuntalehden välityksellä. Uskonnonopetusta järjestetään yhteistyössä lasten 

vanhempien, koulujen ja seurakunnan kanssa.  

Koululaiset toivotetaan tervetulleeksi Mikkelin, Pieksämäen, Savonlinnan ja Varkauden 

kirkkoihin kirkkaalla viikolla liturgiajumalanpalvelukseen. Joulukirkkoja ja/tai -hartauksia 

järjestetään koululaisille. 

Papit ja kanttorit vierailevat alueensa kouluissa, joissa opetetaan ortodoksista uskontoa.   

Koulunsa aloittavien lasten vanhemmille lähetetään kirjeitse perustietoa lapset oikeudesta saada 

ortodoksista uskonnonopetusta. Ekaluokkalaisten siunaaminen koulutielle tapahtuu elokuussa. 

 

 

250 Diakonia- ja lähetystyö 

 

Tavoitteet  

Tavoitteena on suunnata diakoniatyön voimavarat ihmisten auttamiseen ja kohtaamiseen 

elämänkaaren eri vaiheissa. Yhtenä diakoniatyön muotona ovat kotikäynnit etenkin niiden 

jäsenten luona, jotka asuvat kaukana pyhäköistä. 

Tavoitteena on myös maahanmuuttajatyön kehittäminen osana diakoniatyötä. Seurakunnan 

alueella asuu noin 1500 venäjänkielistä, joista monella on ortodoksiset juuret.  

Tavoitteena on nähdä lähetystyö osana seurakunnan perustehtävää. 

 

Toimenpiteet 

Työntekijät järjestävät ikääntyneille kerhoja (seniorikerhot ja tiistaiseurat) kaikissa 

pyhäkköpiireissä, yhteisiä syntymäpäiväjuhlia, retkiä ja mahdollisuuden osallistua Valamon 

opiston kultaisen iän leirille. Papit ja kanttorit tekevät kotikäyntejä etenkin niiden jäsenten luona, 

jotka asuvat kaukana pyhäköistä, kuten Kangasniemellä ja Mäntyharjulla jossa järjestettiin 

aikaisemmin jumalanpalveluksia. 

  

Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimivan Ruokaviraston myöntämää EU-ruoka-

apua jaetaan vähävaraisille keväällä ja syksyllä Varkaudessa, jossa tätä apua ei jaa mikään muu 

taho ja jossa avun kysyntä on suurta Varkauden korkean työttömyyden vuoksi. Vuonna 2019 

apua jaettiin noin 2100 vähävaraiselle. Selvitetään jakelun tarve Mikkelissä.  
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Kirkkoherralle osoitettujen anomusten perusteella myönnetään harkinnanvaraisia raha- ja 

elintarvikeavustuksia. Diakonia-avustuksien jakamisesta tiedotetaan tehokkaasti. 

 

Papisto ja kanttorit vierailevat laitoksissa ja vankiloissa sekä huolehtivat siellä olevien 

ortodoksien sielunhoidosta.  

 

Hiippakunnan venäjänkielinen pappi huolehtii erityisesti venäjänkielisten sielunhoidosta.  

 

Tuetaan kolehtituloilla lähetystyötä (esimerkiksi Filantropian paastokeräystä ja Suomen 

Pipliaseuran lukutaitotyötä Egyptin koptikirkossa). Pidetään lähetystyön asiaa esillä seurakunnan 

viestinnässä. 

 

 

260 Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen 

Tuetaan avustuksilla Filantropia ry:tä.  

 

 

280 Ikonimaalaus 

 

Tavoitteet 

Tavoitteena on kouluttaa ikonimaalareita seurakunnan alueella. 

Toimenpiteet 

Järjestetään ikonimaalauskerhot Savonlinnassa, Mikkelissä ja Varkaudessa. Varkaudessa on 

aloitettu syksyllä 2020 myös Soisalo-opiston järjestämä ikonimaalauskurssi. Pieksämäen 

Seutuopistossa toimii tällä hetkellä kuusi ikonimaalauksen opintoryhmää. Mikkelissä toimii 

kansanopistossa kaksi ikonimaalauksen ryhmää. 

Rakennetaan yhteistyötä kansalaisopistojen kanssa, jotta papit voisivat käydä pitämässä niissä 

luentoja ikoniteologiasta ikonimaalauksen ryhmissä. 
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4 KIINTEISTÖTOIMI 

 

Tavoite 

Seurakunnan eri kiinteistöjen käyttö- ja hoitokustannukset vaihtelevat voimakkaasti, vaikka 

niiden määrä on sidoksissa kunkin kiinteistön käyttöasteeseen.  

 

Toimenpiteet 

Kartoitetaan kunkin kiinteistön tunnusluvut käyttö- ja hoitokustannusten osalta. Etsitään 

ratkaisuja, miten kiinteistöjen lämmitys-, sähkö-, vesi-, vartiointi-, jätehuolto- ja kiinteistön-

hoitokuluissa saavutettaisiin säästöjä, aiheuttamatta vahinkoa rakennuksille. 

Luodaan kiinteistöihin huoltokirjat (mahdollisen sovelluksen avulla) yhteistyössä 

palvelukeskuksen kiinteistöpäällikön kanssa. 

Päivitetään kiinteistöjen kalustoluettelot. 

 

 

400 Kiinteistöjen vakuutukset 

Vakuutusten sisältöä tarkennetaan tarpeen mukaan.  

 

 

 

410 Varkauden kirkko ja seurakuntasali 

Tavoite 1 

Tavoitteena on säilyttää kirkko ja seurakuntasali hyvin toimivana ja arvoisessaan kunnossa.  

Toimenpiteet 

Varkaudessa ei ole kiireellisiä suuria kuntoarvioraportin suunnitelman mukaisia toimenpiteitä 

suoritettavana. Pieniä kunnostustöitä suoritetaan talkoilla ja vuotuisilla korjausmäärärahoilla.  

 

Tavoite 2 

Kirkon tunnettavuutta lisätään ja tarjotaan kirkossa vierailijoille mahdollisuutta ostaa kirkon 

kaupan tuotteita. 

Toimenpiteet 

Valtakunnalliseen tiekirkko-hankkeeseen osallistuminen selvitetään vuoden 2021 aikana. 

Kirkkoa esitellään pyhiinvaeltajille, matkailijoille, koululaisille sekä tilatuille ryhmille. Kirkko 

pidetään avoinna heinäkuussa neljä viikkoa. Opiskelijoita ja eläkeläisiä palkataan oppaiksi. 

 

Tavoite 3 

Yhdyskuntapalvelija suorittaa avustavia kiinteistötehtäviä Varkauden kirkossa, seurakuntasalissa 

ja piha-alueella sekä avustaa työtä EU:n ruoka-avun jakelussa keväisin ja syksyisin. 

Toimenpiteet  

Otetaan yhdyskuntapalvelua suorittava henkilö työpalveluun kevät- kesä ja syyskaudeksi 

Kuopion yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. 

 

 

 

420 Leppävirran rukoushuone 

Tavoitteet  

Tavoitteena on säilyttää rukoushuone toimivana ja arvoisessaan kunnossa. 

 

Toimenpiteet 

Leppävirralla ei ole kiireellisiä suuria kuntoarvioraportin suunnitelman mukaisia toimenpiteitä 

suoritettavana. Pieniä kunnostustöitä suoritetaan talkoilla ja vuotuisilla korjausmäärärahoilla.  
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430 Savonlinnan kirkko ja seurakuntasali 

Tavoitteet  

Tavoitteena on säilyttää kirkko ja seurakuntasali hyvin toimivana ja arvoisessaan kunnossa. 

 

Toimenpiteet 

Tavoitteena ovat pihan asfaltoinnin viimeistelytyöt. Savonlinnassa ei ole muita kiireellisiä ja 

isoja kuntoarvioraportin suunnitelman mukaisia toimenpiteitä suoritettavana. Pieniä kunnostus-

töitä suoritetaan talkoilla ja vuotuisilla korjausmäärärahoilla.  

 

 

 

 

410 Mikkelin kirkko ja seurakuntasali 

Tavoite 1 

Tavoitteena on säilyttää kirkko ja seurakuntasali hyvin toimivana ja arvoisessaan kunnossa.  

Toimenpiteet 

Tavoitteena on kirkon pihan asfaltoinnin korjaaminen, vesiputken uusiminen ja 

tietoliikennekaapelin vetäminen seurakuntatalon ja kirkon välille, joiden kustannusarvio on noin 

40.000 euroa.  

 

Tavoite 2 

Kirkon tunnettavuutta lisätään ja tarjotaan kirkossa vierailijoille mahdollisuutta ostaa kirkon 

kaupan tuotteita. 

Toimenpiteet 

Valtakunnalliseen tiekirkko-hankkeeseen osallistuminen selvitetään vuoden 2021 aikana. 

Kirkkoa esitellään pyhiinvaeltajille, matkailijoille, koululaisille sekä tilatuille ryhmille. Kirkko 

pidetään avoinna heinäkuussa neljä viikkoa. Eläkeläisiä otetaan oppaiksi, opiskelijoita 

otetaan/palkataan oppaiksi. 

 

Tavoite 3 

Yhdyskuntapalvelija suorittaa avustavia kiinteistötehtäviä Mikkelin kirkossa, seurakuntasalissa 

ja piha-alueella sekä mahdollisesti EU:n ruoka-avun jakelussa. 

Toimenpiteet  

Otetaan yhdyskuntapalvelua suorittava henkilö työpalveluun lähinnä kesäkaudeksi (mahdollisesti 

myös kevät- ja syyskaudeksi) Mikkelin yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa tehdyn 

sopimuksen perusteella. 

 

 

450 Pieksämäen kirkko 

Tavoitteet  

Tavoitteena on säilyttää kirkko ja seurakuntasali hyvin toimivana ja arvoisessaan kunnossa.  

Toimenpiteet 

Pieksämäellä ei ole kiireellisiä isoja kuntoarvioraportin suunnitelman mukaisia toimenpiteitä 

suoritettavana. Toteutetaan pieniä remontteja talkootyönä. 
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510 Mikkelin hautausmaa 

Tavoitteet 

Tavoitteena on säilyttää Mikkelin hautausmaa asianmukaisena ja hyvin hoidettuna hautaus-

maana. 

Toimenpiteet 

Järjestetään keväisin ja syksyin talkoot hautausmaalla. Hoidetaan hautausmaata kesäisin 

talkootyövoimalla. 

Suunnitellaan hautausmaan lisämaan käyttöönotto ja tsasounan siirtäminen. 

 

 

 

520 Pieksämäen hautausmaa 

Tavoitteet 

Tavoitteena on Pieksämäen hautausmaan omistusoikeuden siirtäminen Pieksämäen ev.lut. 

seurakunnalle.  

Toimenpiteet 

Odotetaan Pieksämäen ev.lut. seurakunnan toimia hautausmaan siirtämiseksi sen omistukseen. 

 

 

 

 

 

II TULOSLASKELMAOSA 

 

6 RAHOITUSTOIMI 

Tuloslaskelmaosa sisältää arviot kirkollisveroista, mahdollisista uskonnonopetus-, peruskorjaus-

avustuksista sekä keskusrahastomaksuista ja lainojen korkokuluista talousarviovuodelle ja 

suunnitelmavuosille. 

 

Tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin ja muihin 

rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. 

Tuloslaskelma näyttää myös seurakunnan toiminnan taloudellisen tuloksen. 

 

 

 

 

 

III INVESTOINTIOSA 

 

7 INVESTOINTIOSA 

Haetaan avustusta kirkollishallitukselta mahdollisiin kiireisiin kiinteistöremontteihin kevään 

aikana.  

 

Huomioidaan investoinneissa metropoliitta Arsenin tarjous jatkaa ikoneiden maalausta vuosina 

2021–2022 Mikkelin kirkossa. 

 

Toteutetaan palvelukeskuksen kiinteistöpäällikön ohjauksessa kuntoarvioraportin toimenpiteitä.  


