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Olemmeko yhteisen tavoitteen takana? 

Mitä hyötyä Joensuun seudun seurakunnille olisi syvemmästä yhteistyöstä? Mitä hyötyä laajemmasta 

yhteistyöstä oli nykyiselle Joensuun seurakuntayhtymälle? Mitä tarkoittaa hyöty, kun puhutaan 

seurakunnasta ja sen toiminnasta?  

”Tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa luterilaisten seurakuntien elinvoimaa Pohjois-Karjalan 

maakunnassa.” Olemmeko tämän tavoitteen takana myös tässä yhtymässä? Mitä se käytännössä 

tarkoittaa? Kirkkotiessä ja omilla sivuillani esillä olleiden tietojen ja näkemysten lisäksi nostan tässä 

muutaman käytännön esimerkin. 

Joensuun seutu on kokoluokaltaan Jyväskylä 

Kun puhumme nyt kahdentoista seurakunnan yhteistyön selvittämisestä, puhumme väkimäärältään 

samasta suuruusluokasta kuin nykyinen Jyväskylän seurakunta (95799 Jyväskylä ja 94317 mahdollinen uusi 

yhtymä – tai Kuopion seurakuntayhtymä 91.000).  

Selvityksessä mukana olevilla seurakunnilla on samanlainen rakenne: 3 suurta ja 3 pientä. Yhtymän suuret 

seurakunnat Joensuu, Pielisensuu ja Rantakylä ovat väkimäärältään 73% nykyisen yhtymän 

väkimäärästä, ympäristön seurakunnista Kontiolahti, Kitee ja Liperi ovat 76% väkimäärältään näistä 

kuudesta seurakunnasta. Jos syntyisi selvityksessä mukana olevien laajuinen yhtymä, olisivat Joensuu, 

Pielisensuu ja Rantakylä siinä väkimäärältään 41%. 

Nykyisen yhtymän seurakuntien yhteinen väkiluku on 52745 eli hiukan vähemmän kuin Malmin 

seurakunnassa (54962). Ympäröivien kuuden seurakunnan yhteinen väkiluku on yli 10.000 jäsentä Malmia 

pienempi eli 41572.  

Puolen tunnin tai tunnin ajomatka Joensuuhun 

Nykyisen yhtymän seurakunnista (seurakuntatalolta) on matkaa Joensuun keskustaan seuraavasti: 

Pyhäselkä 24 ja Vaara-Karjala ja Eno, molemmat 36 km. Neuvotteluissa mukana olevista lyhyimmät matkat 

Joensuun keskustaan ovat Kontiolahti (20), Liperi (27) ja Polvijärvi (42 ja pisimmät Tohmajärvi (57), Kitee 

(70) ja Heinävesi (78).  

 Selvityksessä eivät ole mukana Ilomantsi, väkiluku 3808, veroprosentti 1,60 ja matka 74 km, Outokumpu, 

väkiluku 5164, veroprosentti 1,65 ja matka 47km sekä Juuka, väkiluku 3955, veroprosentti 1,70 ja matka 86 

km. 



Yksi pappi ja 2000 seurakuntalaista 

Seurakunnat näkyvät julkisuuteen päin pappien kautta. Seurakuntapappeja on nykyisessä yhtymässä 25 eli 

2110 seurakuntalaista yhtä pappia kohden. Jos yhtymän palveluksessa olevat papit otetaan mukaan, on 

luku pappia kohden 1758 seurakuntalaista. Yhtymän ulkopuolella olevissa seurakunnissa yhtä pappia 

kohden on 2079 seurakuntalaista. 

Yhtymän veroprosentti on 1.40. Yhtymän ulkopuolella olevien suurten seurakuntien veroprosentit ovat 

hieman korkeammat eli Kontiolahti 1.50, Kitee 1.70 ja Liperi 1.60. Pienissä hinta on korkeampi, väkilukuun 

ja ansiotasoon nähden vaikutus ei kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta kovin dramaattinen. Olen 

sanonut jo julkisuudessakin, että mahdollinen yhteistyö on rakennettava yhtymän nykyisen prosentin 

varaan.  

Esimerkillinen yhtymä! 

Yhtymän talousarvio on seurakuntatyön osalta esimerkillisen hyvä. Seurakuntatyön osuus on lähes 65% 

käyttötaloudesta. Useimmissa ympäristön seurakunnissa ollaan lähellä 50%. Hautaustoimen osuus on 

käyttötalouden kokonaisuuteen nähden pieni, vajaa 6 %. Useimmissa seurakunnissa ollaan yli 10 % 

lukemissa. Yhtymän budjetissa 1% on noin 100500e.  Henkilöstökulut ovat maltilliset eli 65,9 % 

käyttötalouden menoista. Yleishallinnon osuus on yhtymässä asiallisella tasolla ja matalampi kuin 

ympäristön seurakunnissa. 

Toimintakulttuuri ja talous kuntoon ! 

Seurakuntatyön elinvoimaisuus kumpuaa hyvästä yhteistyöstä. Toimintakulttuuria myös hallinnossa on 

muutettava niin, että entistä varhaisemmin ja avoimemmin olemme valmiit puhumaan edessä olevista 

ratkaisuista. Tämä tarkoittaa motiivia osallistua yhteisiin alustaviin ja ideoiviin neuvotteluin, ei vain 

päätöksentekoon. 

Talouden ratkaisee seurakuntalaisten motiivi kuulua kirkkoon. Tarvitsemme hyviä esilletuloja siitä, mitä 

seurakunta käytännössä tekee. Joensuun seudun seurakunnilla tämä on yhteinen etu. 

Menopuolen keskeisimmät tekijät ovat henkilöstö ja kiinteistöt. Henkilöratkaisuihin tarvitaan hyvä 

yhteistyö ja koko alueen kattava mahdollisuus päätöksentekoon. Kiinteistöpuoli tarvitsee ennen muuta 

suunnitelmallisuutta ja ammattitaitoa. Seurakunnat tarvitsevat tietoa siitä, mikä on korjattava tällä viikolla, 

mikä vuoden kuluessa ja mikä taas voi ilman lisävaurioita odottaa 10 vuotta. 


