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     KOKOUSMUISTIO 

 
Siun seurakunta - Seurakuntayhtymän laajentamishanke 

 

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 

 

Aika: 5.4.2018 klo 15:00 

Paikka: Joensuun seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28 

Läsnä: Joensuu: seurakuntaneuvoston jäsen Jaana Ihme, Pielisensuu: kirkkovaltuuston jäsen Matti Ketonen, 

Rantakylä: kirkkoherra Tuomo Käyhkö, Eno: seurakuntaneuvoston jäsen Ville Toivanen, Vaara-Karjala: 

kiinteistöpäällikkö Jouni Heiskanen, Kontiolahti: kirkkovaltuuston jäsen Mauri Tikkanen, Polvijärvi: 

talouspäällikkö Antero Martikainen, Liperi: talouspäällikkö Harri Nousiainen, Heinävesi: Tarja Heiskanen, 

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

kirkkovaltuuston varapj. Veikko Kettunen, Joensuun seurakuntayhtymän hallintojohtaja Tommi Mäki, 

Tohmajärven seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Mikko Lappalainen, Siun seurakunta –hankkeen 

pääneuvottelija Sami Lahtiluoma. Ohjausryhmän puheenjohtaja Joensuun seurakunnan kirkkoherra, 

lääninrovasti Petri Rask. Sihteeri Joensuun seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Sari Jormanainen. 

 

Lääninrovasti Mikko Lappalainen aloitti kokouksen hartaudella. 

 

ASIALISTA 

 

1. Tilannekatsaus 

 

Tukipalvelut työryhmä 

Keskustelua on käyty henkilöstön liikkuvuudesta ja siitä, että olisiko jatkossa kaikki 

seurakuntayhtymän työntekijöitä. Hautaustoimen kysely päättyi viime viikolla, tulosten analysointi 

menossa. Kiinteistötoimen kysely on lähtenyt tänään seurakuntiin. Seurakuntakierroksilla on 

noussut esille myös veroprosentti.  

 

Seurakunnallisen toiminnan työryhmä 

Keskustelua on käyty työntekijöiden liikkuvuudesta. Yhden ehdotuksen mukaan mahdollinen 13 

seurakunnan seurakuntayhtymä jaettaisiin neljään osaan, jotta työntekijöiden liikkumisen 

välimatkat eivät olisi kohtuuttomia. 

 

Pääneuvottelija Sami Lahtiluoma esitteli kokouksessa myös Oulun mallin. Mallissa seurakunnissa 

ovat kaikki papit, 1 diakoni ja 1 kanttori. Muut ovat yhtymän työntekijöitä, joiden sijoituspaikka on 

seurakunnissa.  

 



Seurakuntavierailut 

Pääneuvottelija Sami Lahtiluoma on vieraillut tähän mennessä seisemässä seurakunnassa. 

Lahtiluoman kokemuksen mukaan seurakuntien työntekijät ovat pitäneet hyvinä asioina muun 

muassa laajempaa työyhteisöä, koulutusten lisääntymistä. Luottamusmiehillä on ollut ajatuksia 

puolesta ja vastaan.  

 

Päätös: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. 

 

2. Hankkeen tehtävät ja tuotokset 

- tarkemmat aikataulut 

Hautaustoimen kartoitus 29.3 

Kiinteistökartoitus 27.4. 

Keskusrekisterikuvaus 19.4. 

Yhteinen seurakuntatyö 15.6. 

Henkilöstökysely 31.5. 

Talouslaskelmat 15.5. (arviot) ja 15.8. (lopullinen laskelma) 

Seurakuntien toimintamäärärahat 15.5.(arviot) ja 15.8. (lopullinen laskelma) 

Perussääntö 24.8. 

Liitossopimus, jossa voidaan sopia yksityiskohdista (esim. leirikeskusten käytöstä) 24.8. 

Organisaatiokuvaus 24.8. 

Loppuraportti 30.8. 

 

Pääneuvottelijan kysymys: Päättääkö liittymisestä nykyiset luottamushenkilöt vai uudet, 

marraskuussa valitut luottamushenkilöt?  

 

Ohjausryhmässä esitettiin, että päätös seurakuntayhtymän laajenemisesta tehdään syksyn 

aikana. Perusteluina todettiin, että nykyisellä valtuustolla on tietämystä aiheesta runsaasti eikä 

päätöksen tekoa kannata viivästyttää.  

 

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi aikataulusuunnitelman. Ohjausryhmän kanta on, että 

seurakuntayhtymän laajentamisesta päättää nykyiset kirkkovaltuustot syksyllä 2018. 

 

3. Perussäännön työstäminen 

- nykyisen perussäännön tarkempi läpikäyminen 

 

Pohjana on Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän olemassa oleva perussääntö. Ensimmäinen kohta 

perussäännössä on yhtymän seurakunnat, yhtymän nimi, kotipaikka.  

 

Perussäännössä on määritelty myös seurakuntayhtymän ja seurakuntien tehtävät. Perussäännössä 

on myös listattu seurakunnallisen toimintaan liittyvät tehtävät, jotka hoidetaan yhteistyössä 

seurakuntien ja seurakuntayhtymän kanssa. 



 

Nykyisessä perussäännössä on myös todettu, että seurakuntien omaisuus kuuluu 

seurakuntayhtymälle, joka vastaa myös veloista ja muista sitoumuksista. Lahjoituksin saatu 

omaisuus on seurakunnan omistuksessa ja hallinnassa. 

 

Perussäännössä määritellään myös seurakuntaneuvostojen, yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen 

kirkkovaltuuston päätösvallasta. 

 

- uuden yhtymän nimi 

Pääneuvottelija Sami Lahtiluoma esitteli neljä nimiehdotusta: Joensuun seudun seurakuntayhtymä, 

Pohjois-Karjalan seurakuntayhtymä, Karjalan seurakuntayhtymä, Idän seurakuntayhtymä. 

 

Kokouksessa esitettiin, että uudeksi nimeksi tulee Joensuun seudun seurakuntayhtymä 

 

Päätös: Ohjausryhmä totesi, että nykyinen Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän perussääntö 

toimii hyvänä pohjana laajenevan yhtymän perussäännöksi. Perussääntö vaatii kuitenkin 

muutoksia ja tarkennuksia, jos 13 seurakunnan yhtymä toteutuu. Ohjausryhmä esittää nimeksi 

Joensuun seudun seurakunta -yhtymä nimeä. 

 

4. Keskustelu hankkeen reunaehdoista 

- Toteutuuko uusi yhtymä vain, jos kaikki lähtevät mukaan? 

 

Teknisesti, jos Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän valtuusto ei hyväksy yhtymän laajenemista, niin 

hanke kaatuu. Hanke voi toteutua, vaikka kaikki muut seurakunnat eivät lähtisi mukaan. 

Hallintojohtaja Tommi Mäki totesi, että hankkeen mielekkyyttä on kuitenkin mietittävä, jos vain 

yksi tai kaksi nykyisen yhtymän ulkopuolista seurakuntaa olisi liittymässä yhtymään.  

 

Päätös: Todettiin, että koska Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 

päätös voi kumota hankkeen, olisi yhteisen kirkkovaltuuston tehtävä päätös ensimmäisenä. Sen 

jälkeen asia etenee seurakuntien valtuustoihin. 

 

5. Muut mahdolliset asiat 

 

Keskustelua käytiin siitä, miten tietoisia seurakuntien luottamusmiehet ja työntekijät ovat Siun 

seurakunta -hankkeen vaiheista ja nykyisen Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän toiminnasta. 

 

6. Seuraava kokous 

 

Päätös: Seuraava kokous pidetään ma 7.5. klo 15.  

 

 


