
      Ohjausryhmän kokous     5/2017 
    Joensuun rovastikunnan ”Siun Seurakunta” - yhteistyöhanke 
      

 
Ma 20.11.2017 klo 14.00 – 15.53       
Joensuun seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28, Joensuu, alakerran pieni sali 
 
Läsnä 
Lääninrovasti Jukka Reinikainen (Joensuun rovastikunta), lääninrovasti Mikko Lappalainen 
(Savonlinnan rovastikunta), hallintojohtaja Tommi Mäki, yhteisen seurakuntatyön johtaja Tiina 
Reinikainen 

 
Heinävesi   
kirkkoneuvoston jäsen Jari Mäkinen 
Rantakylä 
kirkkoherra Tuomo Käyhkö 
Pielisensuu  
diakoni Saila Musikka 
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 
 
Kutsuttuna selvityskonsultti Matti Perälä 
 
Esityslistan lopussa Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät 
 
 
 
 
 
 
 



Pöytäkirja 

 
 

 

1 § Kokouksen avaus ja alkuhartaus 
 
Lääninrovasti Jukka Reinikainen avasi kokouksen ja lääninrovasti Mikko Lappalainen 
piti alkuhartauden. 
 
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokous on kutsuttu koolle läänirovasti Jukka Reinikaisen johdolla 15.11.2017 
sähköpostitse ohjausryhmän jäsenille. 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 
3 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta  
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin lääninrovasti Jukka Reinikainen, 
varapuheenjohtajaksi lääninrovasti Mikko Lappalainen ja kokouksen sihteeriksi 
hallintojohtaja Tommi Mäki. 
 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
 
 
4 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Päätös: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Ihme ja Mauri Tikkanen 
 
 
5 § Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys  

 
 

 



6  § Ohjausryhmän pyytämät vastaukset seurakunnilta 
 
Todettiin seurakunnat, jotka ovat vastanneet myöntävästi haluun lähteä mukaan 
neuvottelemaan uudesta seurakuntayhtymästä.  
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi, että jatkoneuvotteluihin lähtevät mukaan seuraavat ev.lut. 
seurakunnat: Joensuu, Pielisensuu, Rantakylä, Vaara-Karjala, Eno, Pyhäselkä, 
Kontiolahti, Liperi, Kitee, Heinävesi, Outokumpu, Polvijärvi ja Tohmajärvi. 
 
 
7 § Outokummun seurakunnan jäsen Ohjausryhmään 
 
Ohjausryhmä pyytää Outokummun kirkkoneuvostoa nimeämään Outokummun 
seurakunnan jäsenen ja varajäsenen Ohjausryhmään. 
 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
 

8 § Ohjausryhmän puheenjohtajan ero tehtävästä 
 
Lääninrovasti Jukka Reinikaisen kuusivuotinen lääninrovastin tehtävä päättyy 
31.12.2017. Lääninrovasti pyytää eroa ohjausryhmän puheenjohtajan tehtävästä 
1.1.2018 alkaen. 
 
Päätös: Ohjausryhmä myönsi lääninrovasti Jukka Reinikaiselle eron ohjausryhmän 
puheenjohtajan tehtävästä 1.1.2018 alkaen. 

 
 

9 § Pääneuvottelijan haku 
 
 ”Siun seurakunta” –yhteistyöhankkeen johtaminen tulevaisuudessa 
 
Onko uusi lääninrovasti automaattisesti osana ohjausryhmää?  
 
 Uusi pääneuvottelija ja ko. henkilön hakumenettely 
 
- pääneuvottelijan tehtäväkuvaus  
- kriteerit 
- palkkio ja rahoitus 
 
 



Pohjaesitykseksi kokouksessa täydennettiin: 
 
”Hankkeen ohjausryhmä valitsee hankkeelle pääneuvottelijan.  

  
Pääneuvottelijan tehtävänä on uuden seurakuntayhtymän perustamiseen johtavien 
neuvottelujen käynnistäminen ja toteuttaminen ohjausryhmän asettaman aikataulun ja 
askelmerkkien mukaisesti.  

  
Tehtävänkuvaus: 

 neuvottelujen ja kokousten valmistelu ja vetäminen 
 tarvittavien seminaarien ja yleisötilaisuuksien organisoiminen ja toteutus 
 neuvotteluissa tarvittavien sopimusluonnosten, taustaselvitysten ja 

asiantuntijalausuntojen koordinointi 
 säännöllinen yhteydenpito neuvotteluihin osallistuvien seurakuntien ja 

työryhmien välillä hankkeen etenemisen varmistamiseksi 
 hankkeesta tiedottaminen ja toimiminen hankkeen kasvoina median suuntaan 
 muut ohjausryhmän antamat tehtävät 

   
Rahoitus: 
Siun Seurakuntahanke saa vuonna 2018 tuomiokapitulin kehittämisavustusta 
toteutuneiden kustannusten mukaisesti myöhemmin selviävään rajaan saakka, 
hankkeen omavastuu 25 %. Omavastuuosuus ja muut avustuksen ylittävät 
kustannukset jaetaan tasan hankkeeseen osallistuvien seurakuntien kesken. " 

 
Päätös: 
- Ohjausryhmä pyytää uutta lääninrovastia Petri Raskia Ohjausryhmän 

puheenjohtajaksi 1.1.2018 alkaen 
- Pääneuvottelijan tehtävä täytetään tarjousten perusteella, jotka tulee lähettää 

31.12.2017 mennessä lääninrovasti Mikko Lappalaiselle 
- Ohjausryhmä valtuutti kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valmistelemaan 

pääneuvottelijan tarjouspyynnön julkaistavaksi Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän 
kotisivuilla ja lisäksi puheenjohtajan toimittamaan tarjouspyynnön ohjausryhmän 
nimeämille vastaavia toimeksiantoja tehneille henkilöille  

- Pääneuvottelija valitaan tarjousten perusteella seuraavassa ohjausryhmän 
kokouksessa 4.1.2018 

 
 

     
 

 
 
 



10 § Vuoden 2018 askelmerkit ja tavoitteet 
 
Ohjausryhmä tekee vuodelle 2018 suunnitelman, miten neuvottelut aloitetaan ja miten 
hanke etenee jatkossa.  

 
Matti Perälä esitteli lähtötilannetta tehdyn selvityksen ja syksyn aikana käytyjen 
neuvotteluiden pohjalta (Diat pöytäkirjan liitteenä): 
 
Mukana neuvotteluissa ovat nykyisestä seurakuntayhtymästä Joensuu, Rantakylä, 
Pielisensuu, Pyhäselkä, Eno, Vaara-Karjala sekä ulkopuolelta Kontiolahti, Liperi, Kitee, 
Heinävesi, Outokumpu, Polvijärvi ja Tohmajärvi, yhteensä 13 seurakuntaa. 
 
Syksyn neuvottelut ovat takanapäin. Seurakunnat ovat päättäneet olla mukana 
jatkoneuvotteluissa. Seurakuntien edustajat ovat kantaneet huolta: Kuuluuko meidän 
äänemme isossa yhteisössä? Tämä on olennainen kysymys. Huoli ei ole ainoastaan 
pienten seurakuntien huoli. Kysymys on siitä, että opitaan työskentelemään yhdessä ja 
viemään eteenpäin koko seutukunnan seurakuntien elinvoimaisuutta. 
 
DIA 1: 
Syksyn keskusteluissa on puhuttu siitä, että uuden seurakuntayhtymän vastuulle 
tulisivat kiinteistöt ja henkilöstö. Molempiin pätee kuitenkin sama käytännön 
näkökulma. Yhtymä vastaa resursseista mutta työ tehdään paikan päällä 
seurakunnissa.  
 
DIA 2: 
Seurakuntien luottamushenkilöt ja työntekijät puhuvat mielellään raha- ja 
toimivaltakysymyksistä. Yhteistyön ja tulevaisuuden kannalta olennaisin tavoite on 
työskennellä toimintakulttuurin parantamiseksi. Tämä ei tarkoita sitä, että asiat olisivat 
nyt huonosti. Tulevaisuudessa tarvitaan vain entistä sujuvampaa, avoimempaa ja 
keskinäiseen luottamukseen perustuvaa toimintatapaa. Seurakuntien paikallista ja 
itsenäistä toimintaa on nostettava entistä rohkeammin esille. 
 
DIA 3: 
Varsinkin luottamushenkilöiden taholta on noussut esille seurakunnan työntekijöiden 
mahdollisuus tehdä yhteistyötä myös yli oman seurakunnan rajan. Käytännössä 
kysymys on siitä, että tietoisesti rakennetaan keskinäistä tuttuutta ja jaetaan tietoa 
omasta työstä ja työnäystä toisten kanssa. Jo tässä neuvotteluvaiheessa tarvitaan 
luottamushenkilö- ja työntekijäryhmien yhteisiä neuvotteluja. 
 
 
Päätös: 
- Ohjausryhmä jatkaa valmistelutyötä neuvotteluissa mukana olevien seurakuntien 

määrittelemät reunaehdot huomioivan uuden seurakuntayhtymän perustamisesta 



- Pääneuvottelijan tueksi nimetään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa kaksi 
valmistelevaa työryhmää – seurakunnallisen toiminnan ja yhtymän tukipalveluiden 
(talous- ja hallintopalvelut, kiinteistöpalvelut, hauta- ja puistopalvelut) työryhmät 

- Esitys uuden seurakuntayhtymän perussäännöstä ja siihen liittyvistä ohje- ja/tai 
johtosäännöistä, hallintomallista sekä uuden seurakuntayhtymän tasapainoista 
talouskehitystä tukevat suunnitelmat ja talouslaskelmat tulee olla valmiina 
31.5.2018 mennessä  

 
 

11 § Tiedoksi 
 

- Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään torstaina 4.1.2018 klo 14.00 
Joensuun seurakuntakeskuksen yläsalissa (II kerros) osoitteessa Kirkkokatu 28 

 
12 § Muut asiat 

 
- Yhteisen seurakuntatyön johtaja Tiina Reinikainen siirtyy 1.12.2017 alkaen 

Pielisensuun seurakunnan kirkkoherraksi eikä toimi sen jälkeen enää 
ohjausryhmän jäsenenä 

 
13 § Kokouksen päätös 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.53. 

 
 

 
Joensuussa 24.11.2017  
 
 
 
Jukka Reinikainen    Tommi Mäki 
puheenjohtaja    sihteeri  
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Joensuussa ___.___.2017  
 
 
 
Jaana Ihme    Mauri Tikkanen 
 
 
 



Ohjausryhmän tehtävänä on antaa 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  


