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1) Kirkkoherra kertaa yhdistymissuunnitelman pääpiirteet
Kirkkoherra toivotti kaikki tervetulleeksi, esittelykierros tutustumista varten ja laulettiin virsi
332. Kirkkoherra esitteli selvitystyön ja yhdistymisneuvottelun strategian, aikataulun ja
tiedotuksen.
Taustana tuomiokapitulin yhteisen kirkkoherran valintakriteereihin lisäämä
edellytys seurakuntien yhdistämiseksi sekä Outokummun seurakunnan v. 2019 piispantarkastuksessa kehittämistehtäväksi annettu yhteisen kirkkoherranviran perustaminen.
Yhteisen kirkkoherran tultua virkaan 1.9.2020 neuvottelut ja selvitystyö on käynnistetty
tiedottamalla työntekijöille, kirkkoneuvostoille, kirkkovaltuustoille ja seurakuntalaisille eri
kanavien kautta, kuten yhteisissä kokoontumisissa, striimatuissa lähetyksissä (kirkkovartit) ja
paikallislehden julkaisemissa haastatteluissa ja muissa yhteyksissä.
Yhteistyötä seurakuntien välillä on määrätietoisesti tehty, yhteisen kirkkoherran virkaanasettaminen, joulunajan yhteiset toimitukset, yhteinen toiminta niin nuoriso- kuin diakoniatyössä.

2) Timo Korhosen esitys selvitysmiehen työstä: Suunnitelma, aikataulut ja mitä tapahtuu
Timo Korhonen kertoi selvitystyön sisällöstä
* Lyhyt selvitys Outokummun ja Polvijärven seurakuntien historiasta
* Outokummun ja Polvijärven seurakuntien talouden kehitys
Talouden kehitys 2017 – 2020
Arvio talouden kehityksestä 2021 -2023
* Outokummun ja Polvijärven seurakuntien hallinto
* Outokummun ja Polvijärven seurakuntien seurakunnallisen toiminnan kehitys viime vuosina
* Outokummun ja Polvijärven seurakuntien henkilöstö

* Outokummun ja Polvijärven seurakuntien jäsenmäärän kehitys
Jäsenmäärän kehitys 2010 – 2020
Arvio jäsenmäärän kehityksestä 2021 – 2023 , 2030 ja 2040
* Seurakuntajaon muuttamisen vaihtoehdot:
1) Seurakuntayhtymän perustaminen
2) Outokummun ja Polvijärven seurakuntien lakkauttaminen ja uuden seurakunnan
perustaminen
3) Pienemmän seurakunnan (Polvijärvi) liittäminen suurempaan seurakuntaan (Outokumpu)
Seurakuntajaon muuttamisen vaikutukset
* vaikutukset henkilöstöön
* vaikutukset omaisuuteen
* vaikutukset seurakuntavaaleihin
* Selvitysmiehen esitys seurakuntajaon muuttamiseksi
* Yhdistymissopimuksen luonnoksen valmistelu
* Selvitysmiehen työskentely huhti – kesäkuu 2021

3) Seppo Kuosmanen esittäytyy: Sepon työyhteisökonsultin työvälineet ja mukana olo prosessissa
Seppo Kuosmanen kertoi työyhteisökonsultin tehtäviä on mm. olla prosessissa työyhteisön
rinnalla kulkija, näkökulmien ja vaihtoehtojen tuoja (myös vastakkaisten), johdon ja
työntekijöiden tukeminen, kuunnella ja keskustella sekä
yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa.
Läpinäkyvyys on ollut jo tähänkin asti tosi hyvää. Avoimuus, tiedottaminen on tärkeää ja hyvä
asia on yhteisten asioiden tekeminen, mitä on jo tehty esim. kasvatuksen alueella. Oleellista
seurakunnissa on, että turvataan toimivat, pienet jumalanpalvelusyhteisöt. Seurakuntien omat
kulttuurit eivät ole uhattuina vaan niiden puitteissa yhteisen tekeminen.
Kahden työyhteisön yhteen laittaminen toisi turvaa työn tekemiseen ja jaksamisen kannalta on
hyvä muokata hallintoa mahdollisimman toimivaksi.

4) Panu Pohjolaisen esittäytyminen ja rooli prosessissa
Panu Pohjolainen kertoi, että hänen roolinsa painottuu tarvittaessa henkilökohtaiseen tai tiimi
työnohjaukseen myös pitkällä aikajänteellä. Hän toimii ensisijaisesti selvitysmies Timo Korhosen
aisaparina ja on mukana oppimassa ja keräämässä tietoa selvitysmiehen työstä niin itselle kuin
kirkolle. Antaa huomioita ja toimia työhyvinvointia tukevasti.

5) Avoimena olevien vuoden 2021 yhteisten kokoontumisten tarkentaminen
Aloituspalaveri 13.4. 2021 Molempien seurakuntien johtoryhmät ja Outokummun
kirkkoneuvosto, Outokumpu
15.4.2021 Informaatio- ja keskustelutilaisuus molempien seurakuntien henkilöstölle,
Outokumpu

6.5. 2021 Informaatio- ja keskustelutilaisuus Polvijärven kirkkoneuvostolle, Polvijärvi
3.6.2021 Informaatio- ja keskustelutilaisuus molempien seurakuntien johtoryhmät, Outokumpu
16.6.2021 Informaatio- ja keskustelutilaisuus molempien seurakuntien luottamushenkilöille,
Polvijärvi
21.6.2021 Informaatio- ja keskustelutilaisuus molempien seurakuntien työntekijöille
Selvitysmies jättää selvityksensä seurakuntajaon muuttamiseksi 30.6.2021 mennessä
8.9.2021 työntekijät Seppo Kuosmasen johdolla Koronniemessä
15.9. 2021 talous- ja hallintoseminaari molempien seurakuntien luottamushenkilöille
Outokumpu
30.9.2021 Informaatio- ja keskustelutilaisuus seurakuntajaon muuttamisesta molempien
seurakuntientyöntekijöille ja luottamushenkilöille Polvijärvi
Loka – marraskuu 2021 asian käsittely molempien seurakuntien kirkkoneuvostoissa ja
kirkkovaltuustoissa – aloite seurakuntajaon muuttamiseksi
Ennen tuomiokapitulin käsittelyä viralliset henkilöstön ja seurakuntalaisten kuulemistilaisuudet
7.11.2021 Polvijärvi, 21.11.2021 Outokumpu
Marraskuu 2021 Aloite seurakuntajaon muuttamiseksi tuomiokapituliin
Helmi – maaliskuu 2022 kirkkohallituksen päätös
Marraskuu 2022 yhteiset seurakuntavaalit
Seurakuntien yhdistyminen 1.1.2023
Yhdistymisen ensisijainen tavoite on seurakunnallisen toiminnan jatkumisen
turvaaminen Outokummussa ja Polvijärvellä myös tulevaisuudessa
Aikataulu voi tarkentua selvitystyön ja neuvottelujen aikana tarvittavasti.

6) Vapaa sana
Erkki Romppanen toi esille, että on hyvä, että neuvottelut tehdään tasa-arvoisesti.
Kysymyksenä onko vielä muita vaihtoehtoja?
Päivi Voutilainen kysyi seurakunnan nimi asiasta, että voiko seurakunnalla olla yksi
hallinnollinen nimi ja käytössä edelleen Polvijärven ja Outokummun nimet päivittäisessä
toiminnassa?
- Selvitysmies Timo Korhonen selvittää lainmukaisesti nimiasian ja sen vaihtoehdot.
Matti Honkavaara kysyi seurakuntien omaisuudesta, mitä sille tapahtuu?
- Selvitysmies Timo Korhonen kertoi, että omaisuus yhdistetään ”uuteen” seurakuntaa.

Jatkokysymyksenä omaisuudesta oli seurakuntien saamat testamentit / lahjoitukset, miten
niiden kanssa toimitaan?
- Oletuksena testamentti / lahjoitus jää alueelle johon se on tullut (Polvijärven saamat
Polvijärven alueen toimintaan ja Outokummun saamat Outokummun alueen toimintaan)
Kirkkoherra Satu Ruhanen toi esille selvitysmies Timo Korhosen esittämän yhdistymissopimusluonnoksen valmistelun neuvottelujen edetessä selvityksen valmistumisen jälkeen.
Sopimusluonnokseen kirjataan
molempien seurakuntien tärkeäksi katsottujen toimintojen osalta niiden jatkuvuus ja
palveluiden saavutettavuus huomioiden seurakuntien tahtotila. Esim. kirjataan
sopimusluonnokseen jumalanpalvelusten toimittaminen molemmissa säilytetään,
seurakuntatoimistot säilytetään molemmissa paikoissa jne.

Outokumpu 13.04.2021
Sirpa Heikkilä

