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IKKUNOITA
SEURAKUNTIEN
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Toukokuussa 2015 Suomen evankelisluterilaisen kirkon
kirkolliskokous käsitteli vuosia vireillä ollutta
seurakuntarakenteen uudistusta. Seurakuntatason
rakenneuudistus olisi merkinnyt kaikkien seurakuntien
kuulumista jatkossa seurakuntayhtymiin. Lakivaliokunnan
mietintö olisi edellyttänyt kirkolliskokouksessa hyväksytyksi
tullakseen ¾ määräenemmistön tukea. Äänestyksessä
lakivaliokunnan mietintö hylättiin.

IKKUNOITA
TULEVAISUUTEEN

Sinulla on käsissäsi
raportti, joka avaa
ikkunoita Tammelan
rovastikunnan
seurakuntien
tulevaisuuteen - siis
tulevaisuuden
seurakuntiin.
Ikkunasta voi
katsoa kahdesta
suunnasta. Voimme
olla sisällä ja katsoa
ulos tai olla ulkona
ja katsoa sisälle.
Valitse vapaasti
oma näkökulmasi.
Saat itse päättää
kummasta
suunnasta katsot.
Molempia
näkökulmia
tarvitaan.

Kirkolliskokouksen päätöksen myötä seurakuntien tulee
jatkossa tehdä paikallisesti omat tarvittavat rakenneratkaisunsa
nykylainsäädännön mukaan. Tämä merkitsee käytännössä
sopimusyhteistyötä, seurakuntaliitoksia tai nykymuotoisten
seurakuntayhtymien muodostamista.
Tampereen hiippakunnassa rakenneratkaisua edeltävä
työskentely on jatkunut kirkolliskokouksen päätöksen jälkeen
lääninrovastien suorittaman kartoituksen pohjalta. Muuttunut
tilanne mahdollistaa muutostyön etenemisen eri tavoin eri
puolilla hiippakuntaa.
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JOHDANTO
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli nimesi kokouksessaan 30.9.2015 alueelliset
ohjausryhmät, niille vetäjät ja määriteli kullekin ohjausryhmälle tehtäväksiannon ja
valtuutuksen.
Tammelan rovastikunnan ohjausryhmä sai tehtäväksi selvittää määräajan puitteissa
kolme vaihtoehtoa:
yhden seurakunnan malli,
yhtymämalli tai
yhteistoimintamalli.
Kaikissa malleissa avataan verkostoyhteistyötä mahdollistavaa toimintajärjestelmää.
Tammelan kirkkoherra Teijo Peltolan johdolla toimiva ohjausryhmä koostui seuraavista
henkilöistä:
Raila Joki, talouspäällikkö, Forssan seurakunta
Jyrki Koivisto, kirkkoherra, Jokioisten seurakunta
Tiitta Moberg, talouspäällikkö, Jokioisten seurakunta
Jukka Girén, talouspäällikkö, Tammelan seurakunta
Mikko Sulander, konsultti, kapitulin edustaja
Ohjausryhmien vetäjät, konsultit ja kapitulin edustajat muodostavat hiippakunnan
rakennemuutoksen ohjaustiimin. Sen työskentelyä konsultoi Ilkka Mäkitalo Humapista.
Lääninrovasti Asko Ojakoski osallistui työryhmän työskentelyyn prosessin loppuvaiheessa
ja laati raporttia varten yhtymän perussäännön ja ajatuksia herättävän dystopian LounaisHämeestä ”Piispantarkastus Somerolla helluntaina 2060”.
Ohjausryhmän jäsenet tekivät työn oman viran ohessa.
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Forssan seudun kuntarakennekeskustelu ja seurakuntien
rakennekeskustelu
Tammelan rovastikuntaan kuuluvat Humppilan seurakunta, Forssan seurakunta,
Jokioisten seurakunta, Someron seurakunta, Tammelan seurakunta ja Ypäjän
seurakunta. Rovastikunta on siten laajempi kuin kuntarakenneselvitysten pohjana oleva
Forssan seutu. Forssan seudun kuntia ovat Forssan kaupunki, Humppilan, Jokioisten,
Tammelan ja Ypäjän kunta. Kuntia koskevissa viime vuosien selvityksissä lähtökohtana on
ollut myös Forssan talousaluetta laajempia kokonaisuuksia.
Ohjausryhmän käytössä on ollut keskeiset viimevuosien kuntarakennekeskusteluun liittyvät
selvitykset. Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportin päätelmissä kiteytetään
seutukunnan suuren rakennemuutoksen vaikutukset ja, tulevaisuuden haasteet ja niistä
seuraavat muutostarpeet. ”Forssan seudulla tarvitaan näkemystä siitä, millä tavalla
tulevaisuus voidaan parhaiten kohdata ja miten seudun elinvoima ja kilpailukyky voidaan
turvata edelleen kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa ja alueiden välisessä kilpailussa.”
Forssan seudun tulevaisuuden haasteita ovat raportin mukaan muun muassa:















Väkiluvun alenemisen pysäyttäminen
Syntyvyyden lisääminen
Ikärakenteen muutoksen hallinta
Työttömyyden vähentäminen
Syrjäytyneisyyden kasvun ehkäiseminen
Yritysten kehittämisen mahdollistaminen
Kehittämistoiminnan osaamiskeskeinen kokoaminen
Kuntahallinnon strateginen johtaminen
Myönteisen kehittämisilmapiirin luominen
Strategisten kumppanien löytäminen
Toimivien liikenneyhteyksien kehittäminen
Osaamisen yhdistäminen ja tiedon jakaminen
Asukkaiden osallisuuden ja kansalaistoiminnan vahvistaminen
Nuorten tarpeiden, odotusten ja ajatusten kuuleminen
(Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti. Forssan
kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta)

Näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa Forssan seudulla ei ole tapahtumassa kuntaliitoksia
eikä uuden kunnan muodostamista.
Seurakuntien toimintaympäristö haastaa seurakuntia rakentamaan tulevaisuuden
seurakuntamalleja rohkeasti ja kirkon omista tulevaisuuden tarpeista käsin. Tässä
työryhmän raportissa peilataan alueen seurakuntien todellisuutta toimintaympäristöön, sen
haasteisiin ja mahdollisuuksiin monessa suhteessa epävarmassa yhteiskunnallisessa
tilanteessa.
Ohjausryhmän saama toimeksianto on avata kolmea eri mallia; yhden seurakunnan mallia,
yhtymämallia tai yhteistoimintamallia. Kaikissa malleissa avaamme verkostoyhteistyötä
mahdollistavaa toimintajärjestelmää. Verkostoyhteistyöllä tarkoittamme sekä seurakuntien
keskinäistä että muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavaa yhteistyötä.
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Saamamme toimeksiannon mukaisesti:




Laadimme perussäännön yhtymälle,
Laadimme dokumentin, joka hahmottelee millainen voisi olla yhden seurakunnan
malli ja
Etsimme nykyisestä kirkkolainsäädännöstä poikkeavalla tavalla yhden seurakunnan
mallia, jossa seurakuntia olisivat kirkkojen ympärille rakentuvat yhteisöt. Tätä mallia
avaamme toimintajärjestelmän kuvauksella.

Nykyinen lainsäädäntö ei pakota seurakuntia rakenteellisiin ratkaisuihin. Kukin seurakunta
tekee omaa tulevaisuuttaan koskevat ratkaisut omista lähtökohdistaan, nykyisen
kirkkolainsäädännön puitteissa.
Tämä ei tietenkään – tai toivottavasti - tarkoita sitä, että tulevaisuuteen kuljettaisiin
sammutetuin lyhdyin. Se, miten asiat ovat olleet, ei ole tae siitä miten asiat ovat
tulevaisuudessa. Kirkon toiminnassa lähes kaikki mittarit ”näyttävät punaista”.

Seitsemän ikkunaa tulevaisuuden seurakuntaa
Ohjausryhmä on tässä raportissa tehnyt poikkeuksellisen ratkaisun ja laatinut perinteisen
rakenneraportin sijaan työkalun. Tahdomme johdattaa Tammelan rovastikunnan
seurakuntien päättäjät seitsemän ikkunan ääreen pohtimaan millainen on meidän
tulevaisuuden seurakuntamme? Ikkunat avautuvat lyhyellä johdannolla ja 2-3 avoimella
kysymyksellä, jotka kertovat tulevaisuuden mahdollisista kysymyksenasetteluista; tilanteista,
johon päättäjinä tulevaisuudessa mahdollisesti tai jopa todennäköisesti joudumme. Näitä
pohtiessamme kysymme myös kenen kanssa uutta opimme ja verkostoidumme.
Verrokkiseurakuntana olemme käyttäneet Lohjan seurakuntaa, ja yhden ikkunan äärellä
Anjalankosken seurakuntaa. Lohjan seurakunta vastaa asukasmäärältään Tammelan
rovastikunnan seurakuntia kokonaisuudessaan.
Kolmea rakennemallia avatessaan ohjausryhmä ei päädy suosittelemaan mitään
rakenneratkaisua.
Raportti on lyhyt. Se haastaa seurakuntien luottamushenkilöt kunkin luvun sisältöjen
mukaiseen priorisointikeskusteluun. Valinta on tietoinen, koska kukaan ei voi tehdä
tulevaisuuden ratkaisua seurakuntien puolesta.

Tammelassa 2.6.2016
Teijo Peltola
Tammelan seurakunnan kirkkoherra, ohjausryhmän puheenjohtaja
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IKKUNA 1 - JÄSEN- JA TALOUSKEHITYKSEN TRENDEJÄ
Tammelan rovastikunnan
seurakunnat elävät osana
yhteiskunnan monitasoista
muutosta, joka jatkuu.
Yhteisöllisyyden muodot ovat
muuttuneet ja muuttuvat. Monia
seurakunnan jäsenyyttä tukevia
vetovoimatekijöitä on sulanut pois
yhteiskunnallisen muutoksen myötä.
Jäsenistön väheneminen on rasittanut seurakuntien taloutta jo vuosien ajan.
Seutukunnan vetovoima on heikentynyt ja muuttovirta vie väärään suuntaan. Seurakunnissa
kastettujen määrä vähenee, kirkosta eroaminen on lisääntynyt selvästi ja kirkkoon kuuluvien
määrä on laskenut - vaikka onkin valtakunnallisesti edelleen korkealla tasolla. Seurakuntien
jäsenmäärä on vähentynyt jyrkemmin kuin kuntien asukasmäärä.
Edellä sanottu näkyy myös seurakuntalaisten osallistumisaktiivisuudessa. Yhä harvemmat
osallistuvat päiväjumalanpalveluksiin. Erityisesti osallistujakato on havaittavissa nuorissa
aikuisissa ja työikäisissä.
Kokonaisuus asettaa seurakunnat tienhaaran; sinnitelläkö omin päin vai etsiäkö
synergiaetuja isommasta seurakuntataloudesta.
Seurakuntien verkostoituminen on
ollut vähäistä. Vapaaehtoisuutta
opetellaan ja työpaikoista pyritään
pitämään kiinni. Paluuta kasvuun
tai entisentasoiseen tulokertymään
ei ole näköpiirissä. Tarkan euron
taloudelle ei ole vaihtoehtoa.
Kirkollisveron tuotto on edelleen
hyvä, mutta tulevaisuus on
haasteellinen. Se, miten on
mennyt, ei kerro tulevaisuudesta.
Seurakuntatalouksien yhteinen
alijäämä on suhteellisesti
hallinnassa vielä, mutta
sopeuttamisen tie on edessä.
Ankarimmin kehitys lyö pieniä
seurakuntia.
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Kysymyksiä pohdittavaksi:

Seurakunta elää osana Forssan talousalueen murrosta. Kirkon jäsenyys
toteutuu paikallisseurakunnan jäsenyydessä. Luomalla kirkossa suuria
taloushallinnollisia yksiköitä saamme lisäaikaa, mutta sopeuttamisen tie ei
muuta kehityksen suuntaa. Tänään suuri on huomenna pieni.
1. Mitä seurakuntatyössä pitäisi tehdä toisin, että jäsenyyden merkitys
vahvistuisi? Onko mahdollista muuttaa kehityksen suuntaa vai onko kirkon
jäsenkehitys väistämätön muutos, joka vain heijastaa jo tapahtunutta
yhtenäiskulttuurin murenemista?
2. Yhteiskunnassa kolmannen sektorin merkitys kasvaa. Miten seurakunta
voisi päivittää kansankirkollisen paikkansa osallisuuden yhteisönä, kun
resurssit palvelujen tuottamiseen eivät enää riitä?

Verrokkiseurakunnassa Lohjalla väestöpohja on samaa
suuruusluokkaa kuin Tammelan rovastikunnan alueella.
Väestö on nuorempaa ja työssäkäyvien osuus suurempi.
Rakennemuutos on kohdellut Forssan seutua
ankarammin.
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IKKUNA 2 - ARJEN MAANTIEDETTÄ – MISSÄ KÄYMME KAUPASSA,
TÖISSÄ, KOULUSSA TAI HARRASTUKSISSA?
Lapsiperheiden arki on usein tiukasti
aikataulutettua. Myös isovanhemmat
voivat olla kuviossa mukana jos asuvat
lähiseudulla. Asuinpaikasta ja
vanhempien työtilanteesta riippuu
tarvitaanko perheessä yksi vai kaksi
autoa ja onko niihin varaa.
Kirkon varhaisnuorisotyö ja nuorisotyö
määritellään lasten iän perusteella
siten, että 7-14 vuotiaat ovat
varhaisnuoria ja rippikouluiästä eli n. 15 ikävuodesta eteenpäin puhutaan nuorisotyöstä.
Forssan seutukunnan kunnissa tehdään kussakin kunnassa kouluverkkoon liittyviä ratkaisuja, jotka
vaikuttavat lasten, nuorten ja koko perheen arkeen. Lapsiperheiden arjen logistiikka on monen
osasen summa. Siihen vaikuttavat mm. vanhempien työ, lasten koulut, harrastukset, kauppojen
sijainti, liikunta- ja kulttuuripalvelujen tarjonta ja sijainti. Kuntarajoilla tässä kokonaisuudessa on yhä
pienempi merkitys.
Lapsen ja nuoren verkostojen näkökulmasta myös arkinen maailma on kuitenkin muutakin kuin
maantieteellisiä yhteyksiä. Harrastusten tai esim. kesäleirien tuttavuuksien kautta hän voi liittyä
esilaisiin some-verkostoihin jo varsin nuorena ja ne verkostot ovat usein valtakunnallisia tai
globaaleja. Tämä suojattua lapsuutta murentava todellisuus on läsnä perheen arjessa viimeistään
siinä vaiheessa kun lapsi menee kouluun ja saa ensimmäisen älypuhelimensa.
Seurakunnissamme on hyvin
toimivaa ja seurakuntalaisia
palvelevaa varhaisnuoriso- ja
nuorisotyötä. Erityisesti hyvin
toteutetulle varhaisnuorisotyölle
on kysyntää. Leirit täyttyvät
nopeasti loma-aikaan.
Rippikouluikäisillä on pian
edessään valinta lukioonko vai
ammattikouluun? Viimeistään
siinä vaiheessa nuoren arki
laajenee myös maantieteellisesti
oleellisesti.
Tammelan rovastikunnan seurakunnilla on vaihtelevat henkilöstöresurssit varhaisnuoriso-, nuorisoja rippikoulutyöhön. Päätoimisia nuorisotyönohjaajia on seurakunnissa yhteensä 7. Papisto antaa
osan työpanoksestaan työaloille. Yhdessä seurakunnassa nuorisotyöstä vastaa diakoniatyöntekijä
oman virkansa ohessa.
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Kysymyksiä pohdittavaksi:

Seitsemän työntekijän tiimi voisi vastata henkilöstöresursseiltaan
merkittävän valtakunnallisen järjestön henkilöstöresursseja.
Seurakuntatyön luonne on kuitenkin paikallinen, siihen liittyy ulottuvuuksia,
joita esim. pelkkään leiri- ja tapahtumatoimintaan liittyvillä toimijoilla ei ole.
Tällaisia merkittäviä paikallisia kontaktipintoja yhteisön elämään ovat. mm.
koulutyö, kerhot ja yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa.

1. Mitä mahdollisuuksia seurakuntien yhteinen kasvatustyö esim.
varhaisnuorisotyön, rippikoulutyön ja nuorisotyön osalta voisi tarjota lasten
ja nuorten ja heidän perheidensä näkökulmasta. Entä työntekijöiden
näkökulmasta?

Verrokkiseurakunnassa Lohjan seurakunnassa on 6
päätoimista nuorisotyönohjaajaa, joista yksi on
johtava nuorisotyönohjaaja. Papisto antaa osan
työpanoksestaan työaloille.

9

IKKUNA 3 - MEIDÄN SEURAKUNTA - DIAKONIASEURAKUNTA
Tulevaisuus on
senioreiden! Väite on
provokatiivinen, ja
haastaa tutut ajattelutavat.
Yleensähän sanomme,
että tulevaisuus on lasten
ja nuorten. Kristilliselle
seurakunnalle tulevaisuus
ei ole ikäkysymys sillä
meille tämä elämä ei ole
kaikki.
Vanhuusiän määrittely lienee ongelmatonta ainoastaan Kansaneläkelaitokselle, joka lähettää
vanhuuseläkkeeseen oikeuttavaa ikää lähestyvälle kirjepostia, jossa ikäihmistä informoidaan
oikeudestaan vanhuuseläkkeeseen. Galluptutkimuksissa vanhuusiän raja näyttää kokoajan
nousevan. Harva tämän päivän seitsemänkymppinen kutsuu itseään vanhukseksi. Toisaalta eri
yhteyksissä seniorin ikäraja on määritelty Suomessa 55 ikävuoteen. Tämän päivän seniori ei ole
vanhus.
Tammelan rovastikunnan alueen väestö ikääntyy. Lapsia syntyy vähemmän ja nuoria aikuisia ja
lapsiperheitä muuttaa kunnista suuremmille paikkakunnille työn ja opiskelumahdollisuuksien
perässä. Forssan seutu seuraa väestökehityksessä valtakunnallista kehitystä. Väestön ikääntyminen
haastaa kuntataloudet. Seurakuntien taloudelle eläkeväestön kirkollisverotuotto on ennustettavaa,
mutta merkitsee tulevaisuudessa laskevia kirkollisverokertymiä.
Seurakuntien diakoniatyölle alueen kehitys merkitsee uusia haasteita; lapsiperheiden lisääntyvän
köyhyyden ja syrjäytymisen kohtaamista ja etsivän vanhustyön haasteiden lisääntymistä mikä
merkitsee mm. toimeentulon, yksinäisyyden ja päihteiden aiheuttamien ongelmien kohtaamista.
Samanaikaisesti seurakuntien jäsenissä on kasvava joukko eläkeikäisiä senioreita, jotka ovat
aktiivisia ja voivat hyvin. Rovastikunnan seurakunnat palvelevat tätä väestöryhmää myös vapaa-ajan
asukkaiden osalta.
Alueen eläkeläisjärjestöt ja
monet yhdistykset ovat
onnistuneet tavoittamaan
senioriväestöä ja tarjoamaan
heille mielekkäitä
vapaaehtoistyön tehtäviä.
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Kysymyksiä pohdittavaksi:

1. Mitä voisi merkitä tulevaisuudessa seurakunnassa, että teemme
asioita ihmisten kanssa enemmän kuin heidän puolestaan? Keneltä
ja keiden kanssa voisimme oppia tästä toimintatavasta uutta? Millä
tavalla nämä toimijat rajaavat omaa toimintaansa alueellisesti - vai
rajaavatko?
2. Millaista uutta osaamista työntekijät ja vapaaehtoiset tarvitsevat
kansalaistoiminnan järjestämiseen ja uuden yhteisöllisyyden
rakentamiseen?
3. Tapaat ihmisen, joka on muuttanut kotikuntaasi ja hän haluaisi löytää
mielekkäitä vapaaehtoistyön tehtäviä. Miten kerrot hänelle
seurakunnan tarjoamista mahdollisuuksista. Suurella sydämellä –
sivusto (vapaaehtoistyö.fi) on avoin myös seurakunnan
yhteistyökumppaneille. Onko seurakuntasi jo mukana sivustossa ja
minkä järjestöjen ajattelisit olevan kiinnostunut tulemaan mukaan
tähän yhteistyöhön?

Verrokkiseurakunnassa Lohjalla väestö on
nuorempaa ja työssäkäyvien osuus suurempi.
Rakennemuutos on kohdellut Forssan seutua
ankarammin.
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IKKUNA 4 - KIRKKOHERRANVIRASTO VAI SEURAKUNNAN OLOHUONE?

Kun perheessä pysähdytään pohtimaan yhteisiä asioita, lomasuunnitelmia, perheen hankintoja tms.
luonteva paikka on keittiön pöydän ääressä. Siinä tapahtuu arkinen kohtaaminen. Kukaan tuskin
edes pohtii, että mihin kokoonnuttaisiin?
Tilaratkaisut ja nimetkin viestivät. Kun tulemme seurakuntaan hoitamaan asioita, tulemme virastoon
– Kirkkoherran virastoon. Ovessa on kyltti ja sisään käydessä vastassa palvelutiski, jonka takana
toimistosihteeri tai seurakuntasihteeri palvelee asiakasta. Jos asiaa on kirkkoherralle tai
talouspäällikölle hän voi istua pöydän takana tai tilaratkaisu voi olla toisin mietitty. Ovi voi olla kiinni
tai auki ja oven vieressä palaa ”liikennevalot”.
Tulevaisuuden seurakuntien kysymys on myös, missä ja miten me kohtaamme seurakuntalaiset ja
mitä näillä ratkaisuilla viestimme?
Seurakuntalaisten yleisimmät syyt tulla kirkkoherranvirastoon on tulla hoitamaan
hautausjärjestelyjä, sopimaan- tai käymään kirkollisiin toimituksiin liittyviä keskusteluja, pyytää
avioliiton esteiden tutkintaa, sukuselvityksiä tai harjoittaa sukututkimusta.
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi marraskuun kokouksessaan, että kirkonkirjojen pito toteutetaan
tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Keskusrekisterit voivat muodostua
seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista taikka alueellisesti esimerkiksi seurakuntayhtymää
laajemman alueen seurakunnista tai muutoin itsenäisistä seurakunnista.
Alueellisen organisoitumisen on suunniteltu tapahtuvan seurakuntien omaehtoisin sopimuksin.
Keskusrekisterien tarpeeksi on arvioitu noin 2–4 / hiippakunta. Alueellisesti kirkonkirjojen pidon
uudelleen organisointia voidaan ja kannattaa Kirkkohallituksen mukaan tehdä vapaaehtoiselta
pohjalta jo nyt. Useissa tapauksissa kirkonkirjojen pidon uudelleen organisoiminen merkitsee
muutosta myös seurakunnan muun toimistotyön järjestämisessä. (Kirkkohallituksen yleiskirje
27/2015)
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Kysymyksiä pohdittavaksi:

Tulevaisuuden seurakuntien kysymys on myös, missä ja miten me
kohtaamme seurakuntalaiset ja mitä näillä ratkaisuilla viestimme?
Seurakunnalla on perusteltua olla toimiva tila seurakuntalaisten
kohtaamista varten. Nykyisinkin kirkkoherranviraston tehtäviin liittyy paljon
muitakin kuin kirkonkirjojenpitoon liittyviä tehtäviä.

1. Millaisena haluaisitte nähdä seurakuntanne tilaratkaisut
tulevaisuudessa? Mitä mahdollisuuksia muutos voisi tuoda
mukanaan?
2. Miten seurakunta voisi nykyistä paremmin kohdata seurakuntalaisia?
3. Keiden kanssa voisimme opetella uutta toimintakulttuuria?
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IKKUNA 5 - RIITTÄÄKÖ, ETTÄ KIRKOSSA PALAA VALOT? ENTÄ JOS
SEURAKUNTA TÄYTTYISIKIN OSALLISTUVISTA IHMISISTÄ?
Lounaishämäläistä kirkollista elämää voi
luonnehtia kansankirkolliseksi.
Kirkkoonkuulumisprosentti on alueen
seurakunnissa korkea.
Kansankirkollisessa ajattelussa
seurakunta voidaan nähdä
palveluntuottajana. Kirkon tarjoamia
palveluja ovat mm. kirkolliset toimitukset,
diakoniatyön ja kristillisen kasvatuksen
palvelut jne. Janan toisessa päässä
seurakunta nähdään jäsenyhteisönä,
jolloin jäsenyys korostuu tietoisena
valintana ja myös aktiivisena osallistumisena ja seurakunta osallisuuden yhteisönä. Ajattelutavat
eivät välttämättä ole ristiriidassa keskenään ja muitakin tapoja hahmottaa seurakunnan jäsenyyttä
on.
Seurakuntiemme tulonmuodostus perustuu keskeisiltä osin kirkollisveroihin. Verotulot voivat olla
seurakunnan tulonmuodostuksesta yli 90 %. Riittääkö siis, että ”kirkossa palaa valot”, kunhan
seurakuntalaiset pysyvät seurakunnan jäseninä ja maksavat kirkollisveronsa? Kysymys voi
hämmentää, koska olemme tottuneet tähän tapaan olla kirkko. Lounais-Hämeessä noin 5500
seurakuntalaisen seurakunnan vuosittainen verokertymä on noin 1,5 miljoonaa euroa.
Seurakuntien tulonmuodostus on rakenteeltaan passivoiva. Seurakuntalainen, joka osallistuu jouluna
ja pääsiäisenä kirkkoon ja käyttää kirkon palveluista perinteisimmät eli kirkolliset toimitukset jne. on
seurakunnalle taloudellisesti edullinen jäsen. Monessa mukana oleva kuluttaa seurakunnan varoja
enemmän.
Mutta entä jos seurakuntalaiset heräisivätkin aktiiviseen jäsenyyteen; puuhaisivat monenlaista
seurakunnan Toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteiden mukaista hyvää. Yhtäkkiä seurakunnassa
olisikin parisataa sitoutunutta seurakuntalaista, jotka tekisivät juuri sitä mitä pitääkin tehdä? Mitä se
merkitsisi seurakunnan taloudelle?
Kirkkomme on Luterilaisen
Maailmanliiton jäsenkirkko. Moni
sisarkirkkomme elää tilanteessa,
jossa seurakunnan kirkkoherra ja
vapaaehtoinen talouspäällikkö
hihkuisivat riemusta. Parisataa
vapaaehtoista toisi huimat
lisäresurssit, myös taloudelliset.
Meillä menot lisääntyisivät.
Verokertymä pysyisi entisellään.
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Kysymyksiä pohdittavaksi:

Kirkon yhteiskunnallinen asema ja verotusoikeus eivät tällä hetkellä ole
ajankohtainen kysymys. Mutta jollain aikavälillä tullee sitä olemaan.

1. Mitä seurakuntatyössä pitäisi tehdä toisin, että seurakuntalaisten
osaamista voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin? Keneltä ja keiden
kanssa voisimme oppia uutta?
2. Yhteiskunnassa kolmannen sektorin merkitys kasvaa. Varainhankinta
on luonnollinen osa kolmannen sektorin toimintaa ja
toimintaedellytyksiä. Minkälaista osaamista muutos edellyttäisi
seurakunnan työntekijöiltä? Mitä muutos merkitsisi seurakunnan
henkilöstölle? Minkälaisia kysymyksiä muutos herättää? Missä
merkityksessä muutos olisi mahdollisuus ja keiden kanssa?
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IKKUNA 6 - KIRKOT JA KAPPELIT
Suomessa kirkollinen rakennus, joka on rakennettu ennen vuotta 1917, on suojelunalainen.
Suojeltuja kirkkoja on maassamme noin 550 kpl. Rakennuksen suojelu kohdistuu myös sen
kiinteään sisustukseen, siihen liittyviin maalauksiin, taideteoksiin ja piha-alueeseen. Kirkkohallitus voi
määrätä myös nuoremman kirkollisen rakennuksen suojeltavaksi.
Tammelan rovastikunnan seurakunnilla on kahdeksan kirkkoa ja neljä kappelia, joista Tammelan
seurakunnan alueella sijaitseva Torron kappeli on kappeliyhdistyksen omistuksessa. Koijärven
kirkkoa lukuun ottamatta kaikki kirkot ovat suojelukohteita.

Seurakunta Kirkkoja Kappeleita Siunauskappeleita
Forssa
2
2
Humppila
1
Jokioinen
1
Somero
2
1
Tammela
1
1
Ypäjä
1
Kirkkorakennuksiin liittyy erityisiä historiallisia arvoja ja voimakkaita tunnesiteitä.
Kirkkorakennukset ovat monelle seurakuntalaiselle merkittävä kiinnekohta seurakunnan elämään.
Kirkko on se tila, jossa on kohdattu elämän merkittävimmät myönteiset ja myös raskaat
elämänvaiheet.
Tammelan rovastikunnan kirkot jakautuvat maantieteellisesti tasaisesti niin, että kullakin
seurakunnalla on vähintään yksi kirkkorakennus. Alueen väestöpohjan huomioiden rovastikunnan
alueella on keskimäärin yksi kirkkorakennus 4500 asukasta kohden. Kirkkorakennusten toimintakulut
asukasta kohden ovat Tammelan rovastikunnassa 14€ asukasta kohden.
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Kysymyksiä pohdittavaksi:

Seurakunnan toimintaympäristön muutosten; kirkon jäsenkehityksen,
alueen muuttoliikkeen ja yleisen talouskehityksen seurauksena
seurakunnan talous on äärimmäisen tikuilla. Kirkkoneuvosto joutuu
priorisoimaan kiinteistöratkaisut.

1. Seurakunnalla on varaa ylläpitää korkeintaan 1-2 kiinteistöä. Mitkä
kiinteistöt valitaan ja millä perusteella?
2. Seurakunta päättää keskittää kaiken toiminnan kirkkorakennukseen,
käy pitkän prosessin museoviraston kanssa, ja saa lopulta tahtonsa
läpi. Minkälaisilla tilaratkaisuilla seurakuntanne kirkkorakennus voisi
palvella monitoimitilana ja mitä uusia yhteistyömahdollisuuksia ja
keiden kanssa muutos mahdollistaisi?

Verrokkiseurakunnassa Lohjalla kirkkoja on 8, mikä
on keskimäärin yksi kirkkorakennus 4400 asukasta
kohden. Kirkkorakennusten toimintakulut asukasta
kohden ovat Lohjan seurakunnassa 10€ asukasta
kohden.
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IKKUNA 7 - KOKEILEVA SEURAKUNTA
Ilon perässä kannattaa kulkea! Evankeliumi on muutosvoima, jonka vaikutus kansakuntien
yhteisöjen, perheiden ja yksilöiden elämään on halki vuosisatojen ollut ja edelleen on
käsittämätön tarina.
Onko mahdollista, että meidän seurakunta olisi tunnettu kokeellisesta toiminnasta? Että
kuvaillessamme kotiseurakuntaamme kertoisimme esimerkiksi näin:
”Meidän seurakunta on kohtaamisen paikka. Seurakunta on yhteisön hyvinvointia rakentava
verkkoyhteisö ja verkosto. Kuljemme yhdessä. Meillä on tapana muuttaa tapojamme.
Juhlimme yhdessä. Ostamme vähemmän, koska kohtaamme enemmän. Tarvitsemme
toistemme osaamista. Olemme riittäviä sellaisena kuin olemme. Iloitsemme toisistamme.
Muistamme uskollisia jäseniämme”. (Lähde: Tammelan yhteisöpaja)
Muutoksen johtaminen vaatii hyviä työkaluja. Niitä voi käyttää monella eri tavalla, mutta ne
itsessään eivät ole vastaus siihen, mihin suuntaan haluamme seurakuntaamme kehittää.
Jäsen 360° on yksi tällainen työkalu. Sen avulla analysoidaan väestön arvomaailmaa
toimintaympäristössä ja kuvataan väestön arvoja, elämäntapaa ja hengellisyyttä.
Viereisellä sivulla on kuvattu kahdella kuvalla Anjalankosken seurakunnassa toteutettua
Jäsen 360° - tutkimusta.
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Lähde: Diak/yhteisöpajat
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Kysymyksiä pohdittavaksi:

Perinteiselle kirkkokansalle, (ks.Uskolliset-ryhmä) klo 10 messu
nykymuodossaan on sopiva, mutta sosiokulttuurisesti muihin ryhmiin
kuuluville todennäköisesti vähemmän.

Minkälaisia työkaluja seurakunnassanne on käytetty esim. alueen väestön
sosiokulttuuriseen ryhmittelyyn. Miten tämä näkyy seurakunnan
toiminnassa? Entä verkostoitumisessa ja yhteistyökumppaneiden
Anjalankoskella ja Forssan talousalueella on monia

valinnassa?

yhteneväisyyksiä mm. teollisuuden

1. Minkälaisilla avainsanoilla kuvaisit seurakunnan

rakennemuutoksen vaikutuksesta yhteisön elämään.

jumalanpalveluselämää? Entä minkälaisilla avainsanoilla haluaisit
sitä kuvata?

2. Keiden kanssa ja mihin suuntaan haluaisit lähteä kokeilemaan uutta?
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DYSTOPIA LOUNAIS-HÄMEESTÄ - PIISPANTARKASTUS SOMEROLLA
HELLUNTAINA 2060 – ASKO OJAKOSKI
Piispa Prästkrage piti piispantarkastuksen Somerolla helluntaina, kun Someron kirkon
vihkimisestä tuli kuluneeksi 200 vuotta.
Tarkastuksen yhteydessä Prästkrage kuitenkin korosti, että ennen muuta hänen käyntinsä
tarkoitus oli tukea seurakuntaa sen käydessä urheaa kamppailuaan rakennuskantansa
säilyttämiseksi. Hyvänä hän näki kehityksen, jossa seurakunnat ovat luopuneet lopullisesti
julkisoikeudellisesta asemastaan ja rekisteröityneet perinneyhdistyksiksi, joiden tarkoituksena
on vaalia kirkollisen arkkitehtuurin helmiä.
Samalla on voitu järjestää
perinnejumalanpalveluksia, jotka kauniilla tavalla tuovat esiin menneiden sukupolvien
elämäntapaa. Tulevaisuuden mahdollisuudeksi piispa luonnehti entistä tiiviimpää yhteistyötä
paikallisten järjestöjen kanssa sekä vaikuttamista poliittiseen päätöksentekoon niin
paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Edelleen hän esitti harkittavaksi omaisuuden
säätiöintiä ja uskoi näin saatavan paremmin taloudellista tukea rakennussuojeluun.
Kirkossa käydyssä keskustelussa nousi esiin yhdistysten jäsenten huoli rakennuskannan
asianmukaisesti hoidosta. Tarkastuksen notaari rouva Kielonen muistutti tässä yhteydessä
mieliin, että johtokuntaan kuului rakentamisen ammattilaisia. Lisäksi hän piti merkittävänä
piispan panosta: hänhän on koulutukseltaan arkkitehti. Tämän on mahdollistanut ratkaisu,
jonka mukaan piispan viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Notaari
iloitsi siitä, että yhä useammat piispat ovat rakennusalasta hyvin perillä.
Tampereen hiippakunnan osalta tässä yhteydessä on korostettava niitä hyviä tuloksia, joita
on saavutettu kirkollisten rakennusten energiaratkaisuissa. Kirkkojen paanu- tai kuparikatot
on voitu korvata uuden sukupolven aurinkopaneeleilla, jotka ulkonäöltään sopivat vanhoihin
rakennuksiin. Kun kirkot sijaitsevat usein korkeilla paikoilla, niiden torneihin on voitu rakentaa
tuulimyllyjä. Museoviraston tuella on löydetty tapoja yhdistää vanha kirkollinen symboliikka
tähän energiarakentamiseen. Seurakuntien energiaomavaraisuus puolestaan merkitsee,
että kirkkojen valaistusta on voitu lisätä.
Erityisesti Prästkragea miellytti tapa valaista
kirkkojen sisätilat niihin aikoihin, kun muinoin pidettiin jumalanpalveluksia. ”On hyvä, että
kirkosta loistaa valot”, sanoi piispa ja muistutti, että keskuudessamme on vielä niitäkin, jotka
joskus on konfirmoitu messun yhteydessä.
Samalla hän pahoitteli sitä, että
perinnejumalanpalveluksia ei voida vähäisen pappistyövoiman vuoksi järjestää kuin
korkeintaan kahdesti vuodessa yhdessä kirkossa.
Tarkastuksen päätöspuheenvuorossa piispa muisteli Raamatussa vanhan käännöksen
mukaan Jumalan vakuuttavan: ”Katso, minä luon uutta, ettekö sitä huomaa.” Piispa korosti,
että kyse ei suinkaan ole mistään sielullisesta prosessista, vaan että ennen muuta tämän ajan
seurakunnissa tuo uutta luova panos näkyy hallinnon ja rakentamisen innovatiivisissa
ratkaisuissa. Toisaalta perinteen säilyttäminen kertoo siitä lujasta pohjasta, jolle kaikki on
perustettu. Hän katsoi, että papin- ja piispanvirkaan kuuluva apostolinen seuraanto
(successio apostolica) suojaa kirkkoa virhearvioinneilta nyt ja tulevaisuudessa.
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TAMMELAN EVANKELISLUTERILAISEN SEURAKUNTAYHTYMÄN
PERUSSÄÄNTÖ
Hyväksytty rovastikunnan seurakuntien kirkkovaltuustoissa ???
1§
Seurakuntayhtymän seurakunnat, nimi ja kotipaikka

Tammelan rovastikunnan alueella sijaitsevat Tammelan, Forssan, Jokioisten, Ypäjän,
Humppilan ja Someron seurakunnat.
Seurakuntayhtymän nimi on Tammelan evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja sen
kotipaikka on Forssan kaupunki
2§
Seurakuntayhtymän tehtävät

Seurakuntayhtymä hoitaa sille kirkkolain 11:2 §:n kohdissa 1-4 mainitut asiat.
Lisäksi seurakuntayhtymä hoitaa kirkkolain 11:2 §:n nojalla seuraavat asiat:
1)
2)
3)
4)

kiinteistötoimen,
rakennustoimen,
hautaustoimen,
muista hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista
irtaimiston hankinnan ja hoidon, kuitenkin siten, että kukin seurakunta voi
huolehtia käyttötalousmäärärahoilla suoritettavasta irtaimiston hankinnasta ja
hoidosta,
henkilöstöpolitiikan
vaativuusryhmään
päättämisen.

yleissuunnittelun
ja
sekä kaikista palkkaan

tehtävien
sijoittelun
liittyvistä palkanosista

5) seurakunnalliseen toimintaan liittyvistä tehtävistä ja työmuodoista
a) perheneuvontatyön,
b) palvelevan puhelimen,
c) sairaalasielunhoitotyön,
d) tiedotustoiminnan,
e) koulutussuunnittelun,
f) kurssi- ja leirikeskusten käytön järjestämisen ja valvonnan
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Todetaan, että muut kuin edellä mainittuja yhtymän tehtäviä hoitavat viranhaltijat ja työntekijät
ovat seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä ja seurakunnan kirkkoherra on heidän
esimiehensä.
3§
Omaisuus
Seurakuntien omaisuus kuuluu seurakuntayhtymälle, joka vastaa seurakuntien veloista ja
muista sitoumuksista.
Seurakunnalle lahjoitettu tai testamentilla annettu taikka seurakunnan lahjoitusvaroin
hankkima omaisuus pysyy seurakunnan omistuksessa tai hallinnassa. Seurakunnat päättävät
tähän omaisuuteen liittyvistä asioista.
Seurakunnat hallinnoivat myös kolehti-, myyjäis- ja keräysvaroja ja päättävät niiden käytöstä.
4§
Perussäännön voimaantulo

Tämä perussääntö tulee voimaan 1.1.2018.
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YHDEN SEURAKUNNAN MALLI - JYRKI KOIVISTO

Mikäli rovastikunnan alueen kunnat yhdistyvät, yhdistyvät myös uuden kunnan alueelle
jäävät seurakunnat muodostamalla yhteisen seurakuntatalouden. Voimassa olevan
kirkkolainsäädännön mukaan yhden kunnan alueella voi olla joko yksi seurakunta tai
useamman seurakunnan muodostama seurakuntayhtymä.
Tammelan rovastikunnan alueella voisi siten olla joko yksi yhdistynyt seurakunta,
seurakuntayhtymä tai rovastikunnan seurakunnat voisivat kuulua vielä nykyistä
rovastikuntaa suurempaankin seurakuntaan tai seurakuntayhtymään. Jälkimmäisen
vaihtoehdon jätän käsittelemättä.
Someron suuntautuessa arkkihiippakuntaan päin (ja osa Ypäjää samoin), jätän Someron
tämän tarkastelun ulkopuolelle. Muut alueen seurakunnat hyödyntävät monessa suhteessa
Forssan palveluja. Tiet vievät palvelujen ja työssä käymisen osalta Forssan suuntaan ja
sieltä takaisin tai jopa pääkaupunkiseudulle ja Hämeenlinnaan.
Yhden seurakunnan mallissa perusvaihtoehtoja on kaksi.
1. Yksi seurakunta, johon muut seurakunnat on sulautettu
2. Aluetyö yhden seurakunnan sisällä vaihtoehtoineen, kuten


Yksi seurakunta, jossa on seurakuntapiirejä



Yksi seurakunta, jossa on kappeliseurakuntia

Seurakuntarakenteen perusratkaisusta olisi edullista päästä yksimielisyyteen neuvottelujen
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Vaikka aluetyössä noudatettaisiin seurakuntapiirimallia, voitaisiin silti puhua Humppilan,
Tammelan tai Forssan alueista ja aluetyöstä ja aluetyön yksiköistä. Piiri- tai kappeli nimitystä ei ole tarpeen käyttää muualla kuin hallinnossa ja sielläkään ei muuten kuin
teknisesti. Kirkkovaltuusto valitsisi alueneuvoston ja alueen kappalaisen. Samaan aikaan
seurakunnassa voisi olla työalapohjaisia johtokuntia.
Koska ilmeistä on että seurakunnallinen identiteetti muodostuu etupäässä asuinpaikan
mukaan, olisi perusteltua rakentaa yhden seurakunnan hallintomallia tämä paikallisyhteys
mielessä pitäen.
Lähtökohta:
Kunkin yhdistyvän seurakunnan työntekijän ja viranhaltijan ensisijainen tehtäväkenttä olisi
hänen nykyinen tehtävänsä seurakuntansa alueella. Silti jokaisen työntekijän olisi
valmistauduttava myös tehtäväkentän muutokseen. Muiden kuin yhden kirkkoherrojen virat
muuttuisivat kappalaisen viroiksi ja ensisijaiseksi työalueeksi tulisi nykyistä seurakuntaa
vastaava alue. Näin myös työaikaa vapautuisi "varsinaiseen seurakuntatyöhön". Jäljelle
jäävälle kirkkoherralle muutos on toisen suuntainen.
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Vaihtoehtoisesti voidaan puhua seurakunnasta, jossa toteutetaan

a) työalamallia tai
b) aluetyömallia.
Voidaan puhua myös näiden kahden mallin yhdistelmästä. Työalakohtaisuuden ja
aluekohtaisuuden keskinäinen suhde on tarpeen määritellä erikseen jokaisen työmuodon
osalta.
Seurakuntien yhdistyessä toiminta ei välttämättä muuttuisi paljoakaan, mutta uuden
seurakunnan hallinto ja rakenteet muuttuisivat radikaalisti. Myös useimpien työntekijöiden ja
viranhaltijoiden tehtäväkuva voisi muuttua paljonkin.
Hallintolain 41. pykälään viitaten tulee seurakuntien henkilöstölle varata
vaikutusmahdollisuus seurakuntarakennemuutosta koskevassa asiassa.
Kirkkolain edellyttämiä virkoja ovat kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virat. Myös
talouspäällikön ja suntion (tai vast.) virat ovat käytännössä välttämättömiä.
Yhden seurakunnan mallin etuja:


yksinkertaisempi ja kevyempi hallintomalli, päätökset nopeutuvat, ei
päällekkäishallintoa



Työnantajavastuu vain yhdellä taholla



Työntekijät tietävät esimiehensä



Jollekin työntekijälle voidaan antaa laajaa koordinointivastuuta ilman esimiesvastuuta



Tuuraus- ja sijaisuusjärjestelyt helpottuvat: voidaan puhua työnteko- ja
tuurausalueista. Yksi alueen työntekijä, esim. aluekappalainen, voidaan nimetä
vastaamaan työvuorojen koordinoinnista.



Aluetyössä alueellinen edustavuus toteutuu alueneuvostoissa (piirineuvostot).
Aluekappalainen johtaisi työtä väliportaan esimiehenä ja alaisenaan muita
toiminnallisen puolen työntekijöitä. Aluemalli mahdollistaa myös työntekijöiden ja
resurssien siirron alueelta toiselle, mikä ei ole mahdollista yhtymässä.

Muutostarvetta


Hallinnon kannalta seurakuntapiiri ja kappelimalli tuottavat lisäbyrokratiaa



muodostuu tarvetta väliportaan esimiehille



Syntyy tarvetta työnohjaukseen



Entiset kappalaisten ja kanttorien virat lakkautetaan ja työntekijät valitaan uuden
seurakunnan virkoihin



On valittava johtava taloushallinnon viranhaltija
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Muut viranhaltijat ja työsopimussuhteiset siirtyvät uuden seurakunnan vastaaviin
virkoihin ja tehtäviin olemassa olevia vastaavine etuineen



Virkarakenteen ei silti uudessa seurakunnassa tarvitse pysyä samana



Seurakuntien omaisuus siirtyy perustettavalle seurakunnalle. KJ 13:6 mukaan
seurakunnan lahjana tai testamenttina saama omaisuus turvataan seurakunnan
käyttöön.



Jos yhdistyminen tapahtuu kesken vaalikauden, on toimitettava ylimääräiset
seurakuntavaalit



Tarvitaan suunnitteluryhmiä työmuotojen toimintojen järjestämiseen ja niille
vastuuhenkilöt



On valittava pääkirkko

Kuva: Koijärven kirkko
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KIRKKORAKENNUKSEN YMPÄRILLE RAKENTUVAN SEURAKUNNAN
TOIMINTAJÄRJESTELMÄ – TEIJO PELTOLA
Keskustelu seurakuntarakenteesta Suomen kirkossa ohjautuu hyvin nopeasti samoille raiteille
kuntarakennekeskustelun kanssa. Kirkkolainsäädäntömme edellyttää, että seurakuntataloudet
noudattavat kuntarajoja. Yhden kunnan sisällä ei voi olla kahta seurakuntaa. Seurakuntayhtymä,
joka muodostaa yhteisen seurakuntatalouden pitää sisällään vähintään kaksi tai useampia
seurakuntia. Kunnan asukas, joka on kirkon jäsen, on sen seurakunnan jäsen, missä kunnassa hän
on kirjoilla.
Tämä tapa olla kirkkona vastaa yhä vähemmän sitä, miten muuten hahmotamme arjen
maantiedettä, osallistumme tai mistä hankimme palveluja. Seurakuntarakenteellamme on
historialliset syynsä ja edelleen perustellut olemassaolon oikeutukset. Silti on hyvä tiedostaa, että
moni sisarkirkkomme elää ja on olemassa hyvin toisella tavalla.
Sillekin näkemykselle on perusteensa, että alueellinen seurakuntamalli on murenemassa.
Ajassamme on samanaikaisesti monta aikakautta läsnä. Toisaalta kansakirkkomme asema on
edelleen vahva. Toisaalta muutos on jo käynnissä. Vaikka kirkkomme ei muodosta
henkilöseurakuntia, niitä tosiasiallisesti syntyy yhä enemmän ja erilaisemmista lähtökohdista,
kirkkomme sisällä, liepeillä ja ulkopuolella, erilaisina yhteisöinä.
Olisiko aika antaa mielikuvitukselle tilaa ja valmistautua tilanteeseen, jossa rakentaisimme sellaista
tapaa olla seurakunta, joka nykyisen lainsäädännön ja monien muiden mm. kirkkomme
ammattirakenteen takia ei nykyisellään ole mahdollinen.

Seurakunnan kuvaus
Tämän ajatusleikin taustalla on tulevaisuuden lounaishämäläinen seurakunta, johon kuuluu noin
5000 jäsentä. Seurakunnalla on upea harmaakivikirkko ja yhteisöä monipuolisesti palveleva
Pappila, jonka käyttöä on kehitetty yhteisöpaja-ajatuksella kolmannen sektorin eri toimijoiden
kanssa.
Seurakunta kuuluu seurakuntatalouteen lounaishämäläisen suurkunnan sisällä, joka on paljon
nykyistä Forssan seutukuntaa laajempi. Seurakuntaa ei siis määritelläkään tämän massiivisen ja
monimuotoisen kunnan ulkorajojen mukaan. Sille, mitä ennen olisimme kutsuneet seurakunnaksi,
on nyt keksitty joku toinen nimi, joka kuvaa paremmin sitä mistä on kyse; seurakuntaelämän
mahdollistavasta hallinnollisesta rakenteesta.
Seurakunta on kirkkorakennuksen ympärille rakentuva toiminnallinen yhteisö. Tämän yhteisön
toimintajärjestelmään keskitymme nyt hetkeksi. Muutama rajaus on kuitenkin syytä lausua.
Kiinteistöt, hautaustoimi, seurakunnan taloushallinto, it-palvelut, kirkonkirjojen pito, palveleva
puhelin, perheneuvonta ja sairaalasielunhoito kuuluvat seurakuntien yhteiseen toimintaan tai
laajempaan kirkolliseen palveluyksikköön tai vastuu niistä on siirretty toiselle toimijalle.
Kirkon ympärille rakentuvaa seurakuntaa johtaa kirkkoherra. Seurakuntataloudessa, joka ei ole
yhtymä, on siis useita kirkkoherroja, jotka muodostavat tiimin. Tämän katsauksen ulkopuolelle
rajataan seurakuntatalouden ylärakenne. Kirkkoherralla on kuitenkin esimies. Seurakunnan
hallintoa johtaa seurakuntaneuvosto, jota johtaa maallikko.
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Seurakuntaneuvosto saa käyttöönsä talousarviossa kehysbudjetin, jonka käytössä sillä on suuri
vapaus. Seurakuntaneuvosto rekrytoi seurakunnan työntekijät. Seurakunnan tulonmuodostus
perustuu kasvavassa määrin toiminnallisen yksikön omaan varainhankintaan. Sitä tukemaan
seurakuntatalous ja hiippakunta panostavat varainhankinnan osaamiseen. Seurakuntien käytössä
on siten osaava varainhankinnan ja hankeyksikkö, jonka osaaminen mahdollistaa paikallisten
hankkeiden toteuttamisen eri toimijoiden kanssa.
Seurakuntaneuvoston jäsenet etsitään vahvistamaan seurakunnan strategisia tavoitteita.
Luottamushenkilö on yhä enemmän vastuunkantaja, joka tuo seurakunnan ja yhteisön käyttöön
oman osaamisensa.

Seurakuntaneuvoston tehtävä
Seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii
seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. seurakuntaneuvosto valitsee kirkkoherran, johtaa
seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden hoitoa.

Kirkkoherra

Diakoni

Seurakuntakoordinaattori

Kasvatustyön
koordinaattori

Kirkkomuusikko

KIRKKOHERRA
Työnkuva:
- seurakunnan johtaja ja työntekijöiden esimies,
- vastaa jumalanpalvelusten, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja
sananjulistamisen oikeasta hoitamisesta, kristillisestä kasvatuksesta ja sielunhoidon
harjoittamisesta,
- edustaa seurakuntaa suhteessa viranomaisiin, ekumeenisiin kumppaneihin ja kolmannen
sektorin toimijoihin,
- vastaa seurakunnan taloudesta
- Kipaan liittyvät taloushallinnolliset tehtävät
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Verkostot:
- kuuluu kirkkoherrojen tiimiin,
- osallistuu ekumeenisille foorumeille,
- profiloituu osaamisalueensa mukaan yhteiskunnallisena ja hengellisenä vaikuttajana
yhteisön keskellä

SEURAKUNTAKOORDINAATTORI
Työnkuva:
Viestintä:
Vastaa seurakunnan tiedotuksesta ja viestinnästä
Toimii seurakunnan vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina ja vastaa seurakunnan
asiakaspalvelusta
Toimii seurakunnan printti- ja sähköisten julkaisujen toimitussihteerinä
Koordinoi tapahtumien järjestämiseen liittyviä käytännön asioita ja osallistuu
tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen
Hallinnoi seurakunnan www-sivuja ja sosiaalisen median tilejä
Jäsenet:
Ylläpitää jäsenreksiteriä (vapaaehtoistoimintaan osallistuvat)
Koordinoi jäsentiedotusta
Osallistuu uusien jäsenten perehdyttämiseen.
Koordinoi jäsentapahtumien järjestämiseen liittyviä käytännön asioita.
Tuotemyynti ja laskutus:
Vastaa tuotemyynnistä ja siihen liittyvästä laskutuksesta
(seurakunnan verkkokauppa)
Muuta:
Vastaa toimiston moninaisista tehtävistä.
Koordinoi toimiston siivousta.
Osallistuu seurakunnan varainhankintaan erikseen sovittavilla tavoilla
Verkostot:

Tuntee kaikki seurakunnan yhteistyökumppanit
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DIAKONI
Työnkuva:
Seurakunnan vapaaehtoisvoimin toteutettavan diakoniatyön johtaminen.
Seurakunnan diakonisen ja tavoittavan jumalanpalveluselämän kehittäminen.
Vapaaehtoisten kouluttaminen ja valmentaminen
Seurakunnan lähetyskasvatus
Sielunhoito ja raamatunopetus
Viestintä:
Osallistuu seurakunnan tiedotukseen ja viestintään
Tuottaa sisältöjä seurakunnan printti- ja sähköisiin julkaisuihin
Koordinoi tapahtumien järjestämiseen liittyviä käytännön asioita ja osallistuu
tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen
Hallinnoi osaltaan seurakunnan www-sivuja ja sosiaalisen median tilejä
Seurakunnan/seurakuntien hankkeet:
Osallistuu seurakunnan hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan
yhdessä hiippakunnan / seurakuntatalouden hankeyksikön kanssa.
Tuottaa vaadittavat hankkeita koskevat raportit rahoittajia varten yhdessä
hankeyksikön kanssa.
Tuottaa hankkeita koskevaa teksti- ja kuvamateriaalia seurakunnan tiedotusta ja
varainhankintaa varten.
Muuta:
Osallistuu seurakunnanhankkeita tai muuta projektirahoitusta käsitteleviin kokouksiin
ja koulutuksiin.
Osallistuu seurakunnan varainhankintaan erikseen sovittavilla tavoilla
Verkostot:
Seurakuntatalouden diakoniatiimi
Kolmannen sektorin toimijat.
Ekumeeniset yhteydet
Lähetyskasvatusta tukevat verkostot
Hankeosaajien verkostot
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KASVATUSTYÖN KOORDINAATTORI
Työnkuva:
Seurakunnan vapaaehtoisvoimin toteutettavan lapsityön, varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön
johtaminen.
Seurakunnan tavoittavan jumalanpalveluselämän kehittäminen.
Vapaaehtoisten kouluttaminen ja valmentaminen
Seurakunnan lähetyskasvatus
Sielunhoito ja raamatunopetus

Viestintä:
Osallistuu seurakunnan tiedotukseen ja viestintään
Tuottaa sisältöjä seurakunnan printti- ja sähköisiin julkaisuihin
Koordinoi tapahtumien järjestämiseen liittyviä käytännön asioita ja osallistuu tapahtumien
suunnitteluun ja toteutukseen
Hallinnoi osaltaan seurakunnan www-sivuja ja sosiaalisen median tilejä

Seurakunnan/seurakuntien hankkeet:
Osallistuu seurakunnan hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan yhdessä
hiippakunnan / seurakuntatalouden hankeyksikön kanssa.
Tuottaa vaadittavat hankkeita koskevat raportit rahoittajia varten yhdessä hankeyksikön kanssa.
Tuottaa hankkeita koskevaa teksti- ja kuvamateriaalia seurakunnan tiedotusta ja varainhankintaa
varten.
Muuta:
Osallistuu seurakunnanhankkeita tai muuta projektirahoitusta käsitteleviin kokouksiin ja
koulutuksiin.

Osallistuu seurakunnan varainhankintaan erikseen sovittavilla tavoilla
Verkostot:
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Seurakuntatalouden kasvatustiimi
Kolmannen sektorin toimijat
Ekumeeniset yhteydet
Lähetyskasvatusta tukevat verkostot
Hankeosaajien verkostot

KIRKKOMUUSIKKO
Seurakunnan musiikkitoiminnan johtaminen
Seurakunnan tavoittavan jumalanpalveluselämän kehittäminen.
Vapaaehtoisten kouluttaminen ja valmentaminen
Seurakunnan lähetyskasvatus
Koulu- ja oppilaistosyhteistyö
Konsertti- ja tapahtumatoiminnan koordinointi

Viestintä:
Osallistuu seurakunnan tiedotukseen ja viestintään
Tuottaa sisältöjä seurakunnan printti- ja sähköisiin julkaisuihin
Koordinoi tapahtumien järjestämiseen liittyviä käytännön asioita ja osallistuu tapahtumien
suunnitteluun ja toteutukseen
Hallinnoi osaltaan seurakunnan www-sivuja ja sosiaalisen median tilejä

Seurakunnan/seurakuntien hankkeet:
Osallistuu seurakunnan hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan yhdessä
hiippakunnan / seurakuntatalouden hankeyksikön kanssa.
Tuottaa vaadittavat hankkeita koskevat raportit rahoittajia varten yhdessä hankeyksikön kanssa.
Tuottaa hankkeita koskevaa teksti- ja kuvamateriaalia seurakunnan tiedotusta ja varainhankintaa
varten.
Muuta:
Osallistuu seurakunnanhankkeita tai muuta projektirahoitusta käsitteleviin kokouksiin ja
koulutuksiin.
Osallistuu seurakunnan varainhankintaan erikseen sovittavilla tavoilla
Verkostot:
Seurakuntatalouden kirkkomuusikot
Musiikkiopistot
Alueen musiikkipiirit
Kansainväliset yhteydet
Ekumeeniset yhteydet
Lähetyskasvatusta tukevat verkostot
Hankeosaajien verkostot
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TYÖSKENTELYN HERÄTTÄMÄÄ POHDINTAA JA SUOSITUKSIA
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli nimesi kokouksessaan 30.9.2015
rakennemuutoksen ohjaukseen liittyen alueelliset ohjausryhmät, niille vetäjät ja määritteli
kullekin ohjausryhmälle tehtäväksi annon ja valtuutuksen.
Tammelan rovastikunnan ohjausryhmän saama toimeksianto oli avata kolmea eri mallia;
yhden seurakunnan mallia, yhtymämallia tai yhteistoimintamallia. Kaikissa malleissa
tehtävänämme oli avata verkostoyhteistyötä mahdollistavaa toimintajärjestelmää.
Verkostoyhteistyöllä tarkoittamme sekä seurakuntien keskinäistä että muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavaa yhteistyötä.
Saamamme toimeksiannon mukaisesti:




Laadimme perussäännön yhtymälle,
Laadimme dokumentin, joka hahmottelee millainen voisi olla yhden seurakunnan
malli ja
Etsimme nykyisestä kirkkolainsäädännöstä poikkeavalla tavalla yhden seurakunnan
mallia, jossa seurakuntia olisivat kirkkojen ympärille rakentuvat yhteisöt. Tätä mallia
avasimme toimintajärjestelmän kuvauksella.

Nykyinen lainsäädäntö ei pakota seurakuntia rakenteellisiin ratkaisuihin. Kukin seurakunta
tekee omaa tulevaisuuttaan koskevat ratkaisut omista lähtökohdistaan, nykyisen
kirkkolainsäädännön puitteissa.
Ohjausryhmä laati perinteisen raportin sijaan muutoksen ohjausta tukevan työkalun.
Tahdomme johdattaa Tammelan rovastikunnan seurakuntien päättäjät seitsemän ikkunan
ääreen pohtimaan millainen on meidän tulevaisuuden seurakuntamme? Näitä
pohtiessamme kysymme myös kenen kanssa uutta opimme ja verkostoidumme.
Kolmea rakennemallia avatessaan ohjausryhmä ei päätynyt suosittelemaan mitään
rakenneratkaisua.

Sen sijaan suosittelemme jatkotyöskentelyä:
• seurakuntien johtavat viranhaltijat suunnittelevat lääninrovastin johdolla
seurakuntien tulevaisuustyöskentelyn sisällön ja aikataulun
• toteutetaan kärkihanketyöskentely kasvatustyöntekijöiden ja/tai
kirkkomuusikkojen kanssa
• järjestetään luottamushenkilö- ja työntekijäseminaarit syksyllä 2016, joissa
työryhmän raportin ikkunoita ja kärkihankkeen ideoita hyödyntäen
työstetään tulevaisuuden vaihtoehtoja
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