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Seurakunnanneuvosto

Lapin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvoston lausunto koskien
kiinteistötyöryhmän raporttia
Lausuntopyyntö Dnro: 33/01/2018 19.6.2019

1. Kirkon rahoituksella ylläpidettävien rakennusten teknisten- ja hallinnollisten palvelujen
keskittäminen palvelukeskuksen kiinteistötoimelle
Näemme tärkeänä, että kirkon tärkeästä kiinteistöomaisuudesta pidetään
huolta suunnitelmallisesti. Ainakin kiinteistöjen investointien sekä
ylläpidon suunnittelu ja koordinointi on tarkoituksenmukaista keskittää.
Keskitetty kiinteistöhallinto ei kuitenkaan voi toimia paikallistasosta
irrallisena yksikkönä. On tärkeää, että keskitetty kiinteistöhallinto
hyödyntää jatkossakin paikallista alueellista asiantuntemusta.

2. Kiinteistötietotaulukon tietojen oikeellisuus sekä toimenpide-esitykset
Nellimin Pyhän kolminaisuuden ja pyhittäjä Trifon Petsamolaisen
kirkon, Keväjärven Pyhien Boriksen ja Glebin tsasounan ja Sevettijärven
seurakuntatalon osalta yhdymme kiinteistötyöryhmän laatimassa
taulukossa esitettyihin näkemyksiin. Muiden rakennusten osalta
pyydämme tekemään muutokset seuraavasti:
Pyhän apostoli Andreaksen kirkko, Rovaniemi
Kiinteistöselvitykseen on kirjattu virheellisesti Rovaniemen kuuluvan
väestökehitykseltään luokkaan 4. Rovaniemen alue on selvästi kasvava
ja kirkko kuuluu siten väestökehitysluokkaan 1. Kaupungin alueen
seurakuntalaisten ikärakenne on tällä hetkellä terveellä pohjalla.
Kaupungin väkiluku on kasvava ja sen ennustetaan kasvavan myös
jatkossa (Tilastokeskus 2018 ja MDI 2019).
Pyhän Nikolaoksen kirkko ja seurakuntasali, Ivalo, Inari
Kirkko
on
kiinteistötaulukossa
esitetty
kuuluvaksi
toimenpidekategoriaan 3. Näkemyksemme mukaan kirkko kuuluu
toimenpidekategoriaan 2.
Arviomme mukaan kirkko kuuluu väestökehitysluokkaan 2. Inarin
kunnan väkiluku on ollut viime vuosina kasvava ja kasvun ennustetaan
jatkuvan. Väestökasvu painottuu erityisesti Ivalon kuntakeskukseen ja
Inarin kirkonkylään. Kunnan positiivisen väestökehityksen arvioidaan
vaikuttavan positiivisesti myös seurakuntalaisten määrän kehitykseen
Ivalossa, vaikka nykyinen seurakuntalaisten ikärakenne alueella ei
olekaan erityisen hyvä.
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Kirkko on nykyisen Lapin seurakunnan pohjoisen toiminta-alueen
keskuspaikka. Inarin kunta ja sen kuntakeskus Ivalo tulee jatkossakin
olemaan kirkon toiminnan painopistealue pohjoisimmassa Suomessa.
Ivalon kirkosta luopuminen heikentäisi merkittävästi kirkkorakennusten
verkostoa Pohjois-Suomessa. Jo nykyisin Lapin seurakunnan alueella on
erittäin vähän kirkkorakennuksia. Mikäli kirkkorakennusten verkosto
olisi yhtä harva koko maassa, olisi koko Suomessa vain noin 15 kirkkoa.
Kirkosta luopuminen olisi ristiriidassa myös kirkon tavoite- ja
toimintasuunnitelman kanssa heikentämällä kirkon ennestään myönteistä
julkisuuskuvaa Inarin kunnan alueella, jonka väestöstä kuusi prosenttia
on ortodokseja.
Kirkon ja seurakuntasalin vuosittaiset käyttökustannukset ovat varsin
maltilliset (n. 6000e/vuosi), mikä puoltaa rakennuksen pitämistä
seurakuntakäytössä
pienillä
huoltotoimenpiteillä
ainakin
tarkastelujakson loppuun saakka. Mikäli rakennuksessa ilmenee
merkittäviä investointitarpeita, tulee toki erikseen kriittisesti arvioida
onko nykyiseen rakennukseen tarkoituksenmukaista investoida.

Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen kirkko, Sevettijärvi, Inari
Arviomme mukaan kirkko kuuluu väestökehitysluokkaan 2. Inarin
kunnan väkiluku on ollut viime vuosina kasvava ja kasvun ennustetaan
jatkuvan. Väestökasvu painottuu erityisesti Ivalon kuntakeskukseen ja
Inarin kirkonkylään. Sevettijärven alueen väestökehitykseen tulee
merkittävällä tavalla vaikuttamaan kylälle suunniteltujen tulevaisuuden
elinoloja parantavien hankkeiden menestyminen.
Petsamo-Sali, seurakuntakeskus, Rovaniemi
Väestökehitys kirjattu virheellisesti Väestökehitys on kasvava (ks. p.
Apostoli Andreaksen kirkko) ja kuuluu väestökehitysluokkaan 1.

3. Kiinteistötyöryhmän raportista
Kiinteistötyöryhmän raportissaan esiintuomat toimenpide-ehdotukset
perustuvat ennen kaikkea taloudellisiin näkökulmiin. On tärkeää
muistaa, että ratkaisuja kirkkorakennuksista luopumisesta ei tule tehdä
ainoastaan taloudellisista lähtökohdista. Väestöennusteisiin tulee
suhtautua realistisesti, mutta ei kuitenkaan pessimistisesti. On tärkeää
muistaa kirkon lähetystehtävä. Tavoitteenamme tulee olla kasvava ja
elinvoimainen kirkko. Tätä tavoitetta osaltaan tukee myös riittävän
kattava kirkkorakennusten verkosto. Kirkkorakennus ei ole mikä tahansa
rakennus. Jo pelkkä kirkkorakennuksen olemassaolo itsessään julistaa
kirkon sanomaa.

