
     13.2.2018 

 

     KOKOUSMUISTIO 

 
 
Siun seurakunta - Seurakuntayhtymän perustamisen hanke 

 

OHJAUSRYHMÄN KOKOUSMUISTIO 

 

Aika: 13.2.2018 klo 16:00 -18:00 

Paikka: Joensuun seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28 

 

Lääninrovasti Petri Rask avasi kokouksen klo 16. 

Läsnä: Polvijärvi: talouspäällikkö Antero Martikainen (varajäsen), Vaara-Karjala: kiinteistöpäällikkö Jouni 

Heiskanen, Kitee: nuorisotyönohjaaja Hannu Heikkinen, Tohmajärvi: nuorisotyönohjaaja Ritva Salopuro, 

Joensuu: seurakuntaneuvoston jäsen Jaana Ihme, Lääninrovasti Petri Rask, Outokumpu: kirkkoherran 

Markku Vasara (varajäsen), Pyhäselkä: kirkkoherra Ville Ojala, yhtymän viestintäpäällikkö Sari Jormanainen, 

Rantakylä: kirkkoherra Tuomo Käyhkö, Pielisensuu: diakoni Saila Musikka, Liperi: talouspäällikkö Harri 

Nousiainen, Kontiolahti: kirkkovaltuuston jäsen Mauri Tikkanen, Siun seurakunnan pääneuvottelija Sami 

Lahtiluoma, yhtymän hallintojohtaja Tommi Mäki, Heinävesi: kirkkoneuvoston jäsen Jari Mäkinen  

Poissa: Enon seurakunta sekä lääninrovasti Mikko Lappalainen 

 

 

1. Ohjausryhmän kokoonpano ja järjestäytyminen 

 

Lääninrovasti Petri Rask toimi puheenjohtajana, sihteerinä viestintäpäällikkö Sari Jormanainen 

 

2. Siun seurakunta –hanke 

 

Siun seurakunta –hankkeen pääneuvottelija Sami Lahtiluoma kertoi, että tähän mennessä 

keskusteluja on käyty yhtymän eri toimialoilla ja mukana olevien seurakuntien kirkkoherrojen 

kanssa. Kahden alatyöryhmän (seurakunnallinen toiminta ja tukipalvelut) ensimmäiset 

kokoukset on pidetty.  

 

a. Uusi yhtymä vai nykyisen Joensuun yhtymän laajennus? 

 



Ohjausryhmä totesi, että asia on päätetty aiemmassa kokouksessa. Aiemmin on päätetty, 

että nyt neuvotellaan nykyisen Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän laajenemisesta, ei 

uuden yhtymän perustamisesta. Pohjana laajenemiselle on nykyisen yhtymän perussääntö. 

Ohjausryhmä kuitenkin tekee tarvittavat muutokset nykyiseen perussääntöön, yhdessä 

sopien kaikkien seurakuntien kanssa. 

 

 

b. Miksi olemme mukana? 

 

Sami Lahtiluoma esitteli seurakuntien jäsenmääriä. Tilastoista on nähtävissä jäsenmäärän 

väheneminen lähes kaikissa seurakunnissa. Talouden sopeuttaminen todettiin olevan edessä 

joko yksin tai yhdessä. Neuvotteluissa selvitettäviä asioita ovat mm. perussääntö, yhtymän 

nimi, organisaatio, vaikutukset veroprosenttiin, rahanjakomalli, yhtymän henkilöstö. 

   

c. Aikataulut ja koko hanke prosessina 

 

Ohjausryhmä ja alatyöryhmät kokoontuvat selvityksen aikana neljä kertaa. Kokouspäivistä 

sovitaan kunkin ryhmän kokouksissa. Sovitut kokouspäivät:  

 

Ohjausryhmä 13.2. 

Tukipalvelut 8.2., 22.3. 

Seurakunnallisen toiminnan ryhmä 9.2., 27.3. 

 

Esitys: Sami Lahtiluoma esitti neuvottelujen loppuraportin valmistumisen takarajaksi 

30.8.2018. Aiemmin keskusteluissa on myös ollut puhetta neuvottelujen päättymisestä 

toukokuun lopulla. 

 

Päätös: Ohjausryhmä päätti yksimielisesti, että Siun seurakunta –hankkeen loppuraportti 

valmistuu 30.8.2018 

 

3. Alatyöryhmät 

 

Sami Lahtiluoma esitteli työryhmien tehtäviä. 

  

a. Yhtymän tukipalvelut -työryhmä kokous 8.2. – tilannekatsaus 

 

Työryhmässä on päätetty lähettää seurakuntiin maaliskuussa kysely hautausmaista ja 

huhtikuussa kiinteistökysely. Mukana olevat seurakunnat kuvataan myös kartalle, jotta 

välimatkat hahmottuvat. Taloudesta sekä talous- ja henkilöstöhallinnon kysymyksistä 

keskustellaan seuraavassa työryhmän kokouksessa. 

 



 

b. Seurakunnallisen toiminnan työryhmä kokous 9.2. – tilannekatsaus 

 

Työryhmän kokouksessa oli noussut esille mahdolliset seurakuntien liitokset. Taustalla oli 

ajatus, että henkilöstön liikkuvuutta voisi parantaa seurakuntaliitoksien kautta.  

 

Päätös: Keskustelun jälkeen ohjausryhmä totesi yksimielisesti, että seurakuntien liitokset 

jätetään tämän hankkeen ulkopuolelle, nyt keskustellaan yhtymän laajentamisessa 

seitsemällä uudella seurakunnalla 

 

 

4. Hankkeen tiedotus ja viestintä vuoden 2018 aikana 

 

Siun seurakunta –hankkeessa sisäinen tiedotus on tärkeää, koska puhutaan mahdollisuudesta 

isoihin muutoksiin. Aihe kiinnostaa myös mediaa. Siun seurakunnalla on käytössä verkkosivut 

siunseurakunta.fi, sekä tilit Facebookissa ja Twitterissä. Seurakuntien sisäisen viestinnän 

pelisäännöt on sovittava. Joensuun seurakuntayhtymässä on intra sekä viikoittain ilmestyvä 

uutiskirje, jossa sisäistä tiedottamista tehdään. Viesti pitäisi saada kuitenkin kulkemaan myös 

muihin seurakuntiin ja seurakunnista Siun seurakunta -hankkeen viestintään.  

 

Päätös: Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän työntekijöille ja luottamushenkilöille menevä 

uutiskirje lähetetään muiden mukana olevien seurakuntien kirkkoherroille, jotka huolehtivat 

tiedon välittämisestä oman seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille. 

 

5. Yhtymän keskusrekisteri ja alueellinen keskusrekisteri 

 

Todettiin, että jos seurakunta liittyy yhtymään, niin seurakunta liittyy myös keskusrekisteriin. 

Tukipalvelut työryhmän tehtävänä on kuvata, millainen Joensuun yhtymän keskusrekisteri on nyt. Se 

myös miettii, miten sitä voisi kehittää ja mistä asioista voisi mahdollisesti 7 liittyvän seurakunnan 

kanssa sopia. Onko esimerkiksi siirtymäaikaa ja miten tehtäviä hoidetaan silloin? 

 

 

6. Keskustelutilaisuudet vuoden 2018 aikana 

 

Sovittiin, että torstaina 24.5. klo 18 pidetään keskustelutilaisuus, johon kutsutaan jokaisesta 

seurakunnasta 5-6 henkilöä (luottamushenkilöitä ja työntekijöitä). 

 

7. Muut mahdolliset asiat 

 

Joensuun seurakuntaneuvosto on valinnut Olli Lihavaisen varajäseneksi Jaana Ihmeelle. 

 



Nimiasia: Siun seurakunta -nimestä toivottiin keskustelua. Hankkeen työnimi pidetään ennallaan, 

mutta mahdollisesti laajenevan yhtymän nimi on mietittävä uudelleen.   

 

8. Seuraava kokous 

 

Ohjausryhmän seuraava kokous sovittiin pidettäväksi torstaina 5.4.2018 klo 15 Joensuun 

seurakuntakeskuksella. 


