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Kirkkoherra Satu Ruhanen
Hyvät seurakuntalaisemme Outokummussa ja Polvijärvellä! Tänään palmusunnuntaina on kirkollisessa
elämässämme alkamassa kärsimysviikko. Kuljemme Jeesuksen seurassa ristintietä kohti hänen kuolemaa ja
sen jälkeistä ylösnousemuksen juhlaa pääsiäistä. Tyhjältä haudalta lähti maailmalle evankeliumi, ilosanoma
Jeesuksesta, ettei Hän löydy kuolleitten joukosta, vaan hän elää ikuisesti jokaista meitä varten, jotta me
uskossa Häneen saisimme pelastuksen ja myös kulkisimme taivastiellä.
Raamatun mukaan Jeesus näyttäytyi ylösnousemuksensa jälkeen maan päällä 40 päivän aikana ja opetti
seuraajiaan.Kirkollisessa elämässä seuraava juhlapyhä on helatorstai. Helatorstaina Jeesus astui taivaaseen.
Helatorstaita seuraa helluntai. Helluntai on Pyhän Hengen juhla Helluntaita vietetään 50 päivää pääsiäisen
jälkeen. Ensimmäinen helluntai oli kristillisen kirkon perustamisen päivä, kirkon syntymäpäivä. Näistä
ajoista eteenpäin on kristinuskoa syntynyt ja syntyy yhä ja kirkko ja sen jumalanpalveluselämä ja
evankeliumin julistus on kirkon päätehtävä. Kristus itse on kirkon pää, eikä kirkko lakkaa olemasta, eikä
jumalanpalvelus ja muut kirkolle uskotut tehtävät, joista ovat pyhät toimitukset, kristillinen kasvatustyö,
lähetystyö sekä diakoniatyö ja musiikkityö. Kirkko on julkishallinnollinen ja itsenäisesti asioistaan päättävä,
mutta monissa asioissa kirkkolain mukaan hiippakunnan tuomiokapitulille ja kirkkohallitukselle alisteinen.
Kirkko toimintoineen hoitaa eri hallinnon tehtävät, vastaa mm. väestökirjanpitoon, rakennuksiin,
hautausmaihin ja tietysti myös henkilöstöön liittyvät asiat useiden lakien alaisuudessa.
Minut on kirkkoherrana kutsuttu työhön kirkkovaltuuston ja tuomiokapitulin päätöksillä 1.9. 2020 alkaen.
Johdan kahta seurakuntaa Outokumpua ja Polvijärveä ja toimin siis yhteisenä kirkkoherrana. Vastaan
kaikesta toiminnantason johtamisesta, johdan kirkkoneuvostoja, hoidan operatiivista päivittäistä johtamista
molempien seurakuntien strategian mukaisesti sekä vastaan henkilöstöhallinnosta toiminnan osalta ja
yhtäältä johdan kummankin itsenäisen seurakunnan hengellistä toimintaa, vastaan kaikesta hengellisen
elämän jumalanpalveluksista ja hartauselämästä seurakunnissa.
Näiden kahden seurakunnan paikallisen seurakuntaelämän vaaliminen ja turvaaminen sekä paikallisen
kulttuurin säilyminen on minulle ykkösasia yhdistymisneuvotteluissa. Huolehdin siitä, että etsimme yhteistä
etua. Kun yhteinen kirkkoherra valittiin, niin hakukriteereihin Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli lisäsi
velvoitteeksi ja vaateeksi lähteä yhdistämisneuvotteluihin viipymättä Outokummun ja Polvijärven
seurakuntaliitoksen aikaansaamiseksi.
Olen ryhtynyt toimenpiteisiin, ja asiasta on tiedotettu heti virkaan tultuani molempien seurakuntien
hallinnolle sekä työntekijöille että lehtihaastatteluissa seurakuntalaisille. Piispamme Jari Jolkkonen kutsui
kirkkoherran virkaanasettamisessa, että seurakunnat ovat nyt kihlakahveilla. Kihlautumisen johtamista
avioliittoon ollaan nyt selvittämässä. Joskus liitot eivät ole rakkausliittoja, vaan järkiliittoja ja tällä viittaan
siihen, että talouttamme on arvioitava rehellisesti vuosiksi eteenpäin, jotta väestövähenevissä
seurakunnissa pystymme turvaamaan palvelut.
Avoin ja ajanmukainen tiedotus kaikille kulkee läpi neuvotteluiden. Seurakuntien yhdistymisneuvottelut
etenevät vuoden 21 aikana seuraavasti. Molempien seurakuntien kirkkoneuvostot ovat päättäneet kutsua
ulkopuolisen selvitysmiehen Timo Korhosen tekemään analyysin molempien seurakuntien taloudesta nyt ja
tulevaisuuden osalta. Hän tutkii henkilöstörakenteet, kiinteistöt sekä esittää arvion seurakuntaliitoksen
mahdollisesta toteutuksesta. Taustalla meillä on piispantarkastuksen lausunto Outokummun seurakunnasta
vuodelta 2019, että seurakunnan lakisääteisten peruspalvelujen turvaamiseksi on syytä ryhtyä miettimään
seurakuntaliitosta.

Molempien seurakuntien taloustilanne on tällä hetkellä hyvä, kummallakaan seurakunnalla ei ole velkaa,
tase on vahva ja taloustilanne kunnossa. Kirkollisveroprosentti on matalahko, molemmissa seurakunnissa
1,65. Kumpikin seurakunta pärjäisi joitain vuosia itsenäisinä. Molemmissa meidän seurakunnissa on
kuitenkin mittavat investoinnit, esimerkiksi jo pelkästään Polvijärven ja Kuusjärven kirkkojen
vesikattoremontit syövät mittavan osan säästöistä. Molemmat vesikattoremontit ovat viiden vuoden
päästä toteutuvia. Lisäksi molemmissa seurakunnissa poistuu vuosittain jäseniä yli 100 henkilöä/
seurakunta ja pelkästään 10 vuoden sisällä molempien seurakuntien jäsenmäärä pienenee niin paljon, että
mahdollisuus selvitä itsenäisinä seurakuntina ei ole mahdollista. Siksi on syytä jo nyt valmistella liitosasia ja
saada asiasta asiantuntija Korhosen lausunto. Hän on tehnyt näitä selvityksiä mm. Heinävesi-Liperiliitoksessa.
Timo Korhosen lausuntoa odottaessa käynnistyy useampien yhteisten kokouksien sarja, jossa molempien
seurakuntien luottamushenkilöt ja työntekijät tapaavat toisiaan ja saavat reaaliaikaista tietoa sekä monia
tukitoimia. Seurakuntien liitos on iso asia, jonka tähden liitosneuvottelujen aikana mukana ovat
työyhteisökonsultit, rovasti Seppo Kuosmanen sekä selvitystyötä opiskeleva, kirkon työnohjaaja- ja
työyhteisökonsultti pastori Panu Pohjolainen. Seurakuntiemme liitosvaiheen kaikkiin kuluihin olemme
molemmat seurakunnat saaneet tuomiokapitulilta yhdistämisavustusta sekä anomme kirkkohallitukselta
lisää.
Seurakuntiemme toiminnasta: Elämme korona-rajoitteiden puitteissa, mutta niiden salliessa toimimme
seurakuntalaisia palvellen kummassakin seurakunnassa hoitaen kunkin työalan perustehtävät. On aivan
selvää jo nyt sekä tulevaisuudessa, että kummallakin paikkakunnalla pysyvät omat peruspalvelut. se
tarkoittaa, että omassa seurakunnassa säilyy jumalanpalvelukset ja toimitukset, seurakuntavirasto palvelee,
sekä tutut työntekijät ovat palveluksessa lasten kerhoissa, toimituksissa, diakonian ja muiden
ryhmätoimintojen osalta. Kuitenkin tulemme lisäämään yhteistyötä niin, että järjestämme
rippikoulutoimintaa, konsertteja, erityismessuja ja muita tapahtumia yhteistyössä seurakuntiemme
työntekijöiden kesken. Minulla on ilo esitellä teille, että työntekijöidemme pieni joukko molemmissa
seurakunnissa ovat erittäin seurakunnallisia ja tekevät ammattitaidolla työnsä. Vaikka olisimmekin yhtä
seurakuntaa, niin peruspalvelut omannäköisinä ja paikkakunnan historiaa ja perinnettä kunnioittaen
pysyvät, mutta yhteistyö avaa myös uudistuksia, kuten vuoden loppuun sovittu yhteinen tuomasmessu tai
helatorstain vapaaehtoisten virkistyspäivä sekä isosleirit. Tulevaisuudessa henkilöstön yhteistä synergiaa on
oltava, ja yhteistyötä tehdään. Hengellisesti katsottuna paikkakuntien välillä ei ole rajaa, vaan kumpikin
seurakunta on sitä varten, että julistamme sanaa ja palvelemme lähimmäisiä, kuulumme Kristuksen
johtamaan kirkkoon, joka on maailmanlaajuinen.
Minä ymmärrän kaiken huolen, mikä nousee ja koko liitosprosessi aiheuttaa. Vastaan tulee huoli, että oma
paikallinen palvelu pysyy, ja että syökö toinen seurakunta toisen, miten käy talouden yhteensaattamisessa,
jos toisella on enempi varaa, miten henkilöstö toimii yhdessä jne…. näihin vastataan. Taloudesta tullaan
kertomaan talouspäälliköidemme Kaisa Martikaisen ja Sirpa Heikkilän tiedotteissa lehdessä sekä kotisivuilla.
Vastaan tiedotuksesta ja tulen molempien seurakuntien kirkkovarteissa, sekä paikallislehdessä, että
kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa kertomaan, miten neuvottelut etenevät. Liitän molempien
seurakuntien kotisivuille päätöksenteon alle tiedotteita. Tulemme järjestämään seurakuntalaisille julkisien
kuulemisen tilanteita, joissa voi kertoa mielipiteitään. Liitosneuvottelustrategian löydät myös kotisivuilta.
Tämän vuoden syksyllä selvitysmiehen esityksestä molempien seurakuntien luottamushenkilöt päättävät
liitoksesta, ja sitä ennen neuvotteluissa pohditaan, mikä olisi paras vaihtoehto seurakuntaliitoksen
muodoksi. Työntekijöitä muutoksessa tuetaan ja mikään työalojen yhteenkasvaminen ei tapahdu hetkessä
ja vaatii aikaa. Vuoden lopussa on meillä oltava ratkaisu tuomiokapitulin istuntoon, jotta päätöksenteko
voisi vuoden päästä tulla kirkkohallituksesta. Nämä sen takia, että ehtisimme järjestää mahdolliset yhteiset
seuraavat seurakuntavaalit. Virallinen seurakuntien yhteenliittyminen olisi 1.1. 2023.

Toivon avointa keskustelua ja yhteydenottoja asiasta. Pyydän, että rukoilemme Jumalan johdatusta ja
siunausta neuvotteluille! Tapahtukoon Hänen tahtonsa! Palaan vielä alun hengelliseen sanomaan, että
kirkkomme on yhteinen, sanomamme Jeesuksesta Kristuksesta Vapahtajana on yhteinen, kirkolle ja
seurakunnalle annetut tehtävät ovat yhteisiä, joten olkaamme rohkeita etsimään Jumalan johdolla yhteistä
seurakuntaelämää Outokummun ja Polvijärven välillä.
Jumalan siunaamaan hiljaista viikkoa kaikille!

