
     Ohjausryhmän kokous     4/2017 

   Joensuun rovastikunnan ”Siun Seurakunta” - yhteistyöhanke 

      

 

Ke 7.6.2017 klo 12.00 – 15.20    

Ravintola Aada, Kauppakatu 32, Joensuu 

 

Läsnä 

Lääninrovasti Jukka Reinikainen (Joensuun rovastikunta), lääninrovasti Mikko Lappalainen 

(Savonlinnan rovastikunta), hallintojohtaja Tommi Mäki, viestintäpäällikkö Kari Tanskanen, 

yhteisen seurakuntatyön johtaja Tiina Reinikainen 

 

Heinävesi   

kirkkoneuvoston jäsen Jari Mäkinen 

Rantakylä 

kirkkoherra Tuomo Käyhkö 

Pielisensuu 

diakoni Saila Musikka (poiss) 

Pyhäselkä 

kirkkoherra Ville Ojala  

Eno 

seurakuntaneuvoston jäsen Ville Toivanen 

Liperi 

talouspäällikkö Harri Nousiainen 

Joensuu 

seurakuntaneuvoston jäsen Jaana Ihme 

Kontiolahti 

kirkkovaltuuston jäsen Mauri Tikkanen 

Kitee 

nuorisotyöntekijä Hannu Heikkinen 

Vaara-Karjala 

kiinteistömestari Jouni Heiskanen 

Tohmajärvi 

Nuorisotyöntekijä Ritva Salopuro 

Polvijärvi 

Talouspäällikkö Antero Martikainen 

 

 

Esityslistan lopussa Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pöytäkirja 
 

 

 

1 § Kokouksen aloitus ja alkurukous 

 

Lääninrovasti Jukka Reinikainen aloitti kokouksen. Mikko Lappalainen piti 

alkurukouksen. 

 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous on kutsuttu koolle läänirovastin Jukka Reinikaisen johdolla 3.6.2017 

sähköpostitse ohjausryhmän jäsenille.  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta  

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittaneen lääninrovasti Jukka Reinikainen, 

varapuheenjohtajaksi lääninrovasti Mikko Lappalainen ja kokouksen sihteeriksi 

viestintäpäällikkö Kari Tanskanen 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

4 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Päätös: Ville Toivanen ja Harri Nousiainen valittiin 

 

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Työjärjestyksen hyväksyminen  

Päätös: hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys  

     

 

6 § Selvityskonsultti Matti Perälän loppuraportti 

 

Selvityskonsultti Matti Perälä on talven aikana vieraillut monissa yhteistyöhankkeessa 

mukana olevissa seurakunnissa. Hän esittelee nyt loppuraportin. Ohjausryhmä 

hyväksyy raportin ja lähettää sen mahdollisin korjauksin selvityksessä mukana oleville 

seurakunnille. 



 

Ohjausryhmä päättää päivämäärän, johon mennessä seurakunnat antavat 

vastauksensa raportin kysymyksiin. 

Ohjausryhmä päättää loppuraportin lähettämisen vielä Outokummun ja Ilomantsin 

seurakunnille. 

 

Päätös:  

-Selvityskonsultti Matti Perälän loppuraportti hyväksyttiin keskustelun ja muutamien 

korjausten jälkeen (liite 1). 

-Raportti lähetetään mukana oleviin seurakuntiin ja samalla kysytään: Tahdotteko 

neuvotella yhdessä muiden seurakuntien kanssa uuden yhtymän perustamisesta 

Joensuun seudun seurakuntien tueksi. Raportti ja kysymys lähetetään myös 

Outokummun ja Ilomantsin seurakuntiin.  

-Vastausta seurakunnista odotetaan lokakuun loppuun mennessä. 

 

 

     7 §  Siun seurakunta – yhteistyöhankkeen  tiedotus 

  

     Viestintäpäällikkö Kari Tanskanen esittelee tulevan tiedotus-strategian loppuraportin  

     ilmestymisen jälkeen.  

 

Matti Perälän yhteydet kirkollisiin tiedotusvälineisiin hyödynnetään.     

 

Kirkollinen kiinnostus Pohjois-Karjalan yhteistyöhankkeeseen mm. Tampereen  

suunnalla.     

 

Esitykset:   

-laaditaan ohjausryhmän kokouksesta medialle tiedote, jossa käsitellään Perälän 

loppuraportin pääkohdat ja ohjausryhmän päätökset  

-laitetaan loppuraportti Siun seurakunta –www-sivuille 

-käydään asiasta keskustelua Siun seurakunta Facebook-sivuilla  

-syksyllä seurataan asian etenemistä eri seurakunnissa ja tehdään tiedotteita 

tarpeen mukaan  

-ohjausryhmän jäsenet kotiseurakunnissaan ja toimintaympäristöissään pitävät 

asiaa esillä, samoin omissa seurakunnallisissa tiedotuskanavissaan 

-järjestetään kaikissa mukana olevissa seurakunnissa alkusyksystä 

luottamushenkilöille ja työntekijöille yhteinen tilaisuus, jossa selvityskonsultti  Matti 

Perälä selvittää raportin sisältöä ja esityksiä 

 

Päätös: 

-Ohjausryhmä hyväksyi esitykset  

-Matti Perälä kertoi, että Kotimaa Pro on kiinnostunut tekemään aiheesta uutisen 

-Vastataan muualta maasta tuleviin asiaa koskeviin kysymyksiin 



 

 

8 § Rääkkylän seurakunnan edustus lakkautuu 

 

Kiteen kirkkoneuvoston päätös 4.4.2017   

 

Päätös: 
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että Kiteen seurakunnan edustajana Siun 
seurakunta —hankkeen ohjausryhmässä on Hannu Heikkinen, ja Rääkkylän 
seurakunnan edustajan Tellervo Hurskainen ohjausryhmän jäsenyys ei jatku 
Kiteen seurakunnassa. 

 

Päätös merkittiin tiedoksi. 

 

 

9 § Selvityskonsultti Matti Perälän palkkaaminen vuoden 2017 loppuun asti 

 

Selvityskonsultti Matti Perälä on jättänyt työtarjouksen tulevan syksyn ”Siun 

seurakunta” –yhteistyöhankkeen mahdollisista työtehtävistä.  Liite 2. 

 

Päätös: Hyväksyttiin Matti Perälän tarjous lisäyksellä, että hän kiertää alkusyksystä 

kaikissa mukana olevissa seurakunnissa esittelemässä raportin luottamushenkilöille ja 

työntekijöille 

 

 

  10 § Keskusteluilta alkusyksystä 

 

Ohjausryhmä lähettää kesän alussa mukana oleville seurakunnille ehdotuksen uudesta 

seurakuntayhtymästä. Asian tiimoilta tullaan keskustelemaan ja asiasta halutaan saada 

lisätietoa. 

Ohjausryhmä järjestää avoimen keskusteluillan syys/lokakuun vaihteessa. Asiasta 

päätetään kokouksessa. 

Päätös: Ei järjestetä kaikille yhteistä keskusteluiltaa, koska järjestetään paikalliset 

tilaisuudet; selvitysmies kiertää mukana olevissa seurakunnissa selvittämässä raportin 

sisältöä ja ehdotuksia  

 

 

  11 §  Tiedoksi 

- Ohjausryhmän viides kokous ma 20.11. 2017 klo 14 Joensuun srk-keskus, 

Kirkkok. 28. 

 

 

 



12 §   Muut asiat 

-Ei ollut 

 

 

13 §   Kokouksen päätös 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20. 

 

 

Joensuussa 8.6.  2017 

 

Jukka Reinikainen                                    Kari Tanskanen 

puheenjohtaja                                          sihteeri 

 

 

 

 
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Joensuussa 8.6. 2017  
 

 

 

Harri Nousiainen                             Ville Toivanen  

 

 

 

 

 

 

 

Ohjausryhmän tehtävänä on antaa kesän ja syksyn aikana mm. esityksiä 

seurakunnille jatkotoimenpiteistä.  

Ohjausryhmän tehtävät ovat mm: 

 

- valita selvityskonsultti tehtäväänsä  

- koordinoida selvityskonsultin työtä 

- laatia selvitystyölle päätavoitteet 

- tehdä esityksiä seurakunnille jatkotoimenpiteistä 

- muut kokouksessa esille tulevat tehtävät 

- tiedottaa avoimesti hankkeesta 

 

 



Ohjausryhmän kokoonpano 

 

Seurakunnan työntekijät: 

Nuorisotyöntekijä Hannu Heikkinen, varajäsen Pauli Tuhkanen (Kitee) 

Kiinteistömestari Jouni Heiskanen, varajäsen Eevi Väistö (Vaara-Karjala) 

Nuorisotyöntekijä Ritva Salopuro, varajäsen Jussi Raerinne (Tohmajärvi) 

Diakoni Saila Musikka, varajäsen Matti Ketonen (Pielisensuu) 

 

1) Seurakunnan luottamushenkilöitä 

 

Luottamushenkilöt: 

Mauri Tikkanen, varajäsen Soile Luukkanen (Kontiolahti) 

Ville Toivanen, varajäsen Armi Rautavuori (Eno) 

Jari Mäkinen, varajäsen Tarja Heiskanen (Heinävesi) 

Jaana Ihme, varajäsen Petri Rask (Joensuu) 

 

2) Seurakunnan johtavia viranhaltijoita, kirkkoherroja ja talouspäälliköitä 

 

Viranhaltijat: 

Talouspäällikkö Antero Martikainen, varajäsen Erkki Romppanen (Polvijärvi) 

Kirkkoherra Tuomo Käyhkö, varajäsen Pentti Saukkonen 

(Rantakylä) 

Talouspäällikkö Harri Nousiainen, varajäsen Jari Uimonen (Liperi) 

Kirkkoherra Ville Ojala, varajäsen Sanna Rasanen (Pyhäselkä) 

 

Lisäksi läänirovasti Jukka Reinikainen, lääninrovasti Mikko Lappalainen, hallintojohtaja 

Tommi Mäki, yhteisen seurakuntatyön johtaja Tiina Reinikainen sekä viestintäpäällikkö 

Kari Tanskanen ovat viran puolesta valittu osaksi ohjausryhmää. 

 

Ohjausryhmän koko on täten 17 henkilöä 

 

 
 
 

 

  


