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Piispan Päätöslausunto Rautalammin seurakunnan piispantarkastuksessa 8.4.2017
PIISPANTARKASTUKSEN JÄLKITARKASTUS 3.4.2018
Lääninrovasti Teppo Ritari tapasi seurakunnan johtoryhmän 3.4. klo 11 - 15. Läsnä olivat
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Olli Markkanen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Paula Varis,
kirkkoherra Pekka Tuovinen ja talouspäällikkö Tuula Manninen. Tässä tapaamisessa ja lääninrovastin
etukäteen pyytämissä asiakirjoissa kävi ilmi seuraavaa:
1 Kehitystehtävien toteuttaminen
Piispantarkastuksen visitaatio-osan päätteeksi piispa Jari Jolkkonen antoi Rautalammin seurakunnalle
seuraavat neljä kehitystehtävää:
1. Seurakunta jakaa piispan päätöslausunnon sekä pappisasessorin ja lääninrovastin
tarkastusmuistion työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotka käyvät niiden pohjalta avoimen
keskustelun piispantarkastuksesta. Tämä tulee hoitaa kuluvan kevään aikana.
Piispantarkastuksen dokumentaatio on jaettu kaikille seurakunnan vastuunkantajille. Siitä käytiin
rakentavaa keskustelua sekä seurakunnan luottamuselimissä että työntekijäkokouksissa. Lisäksi
piispan päätöslausunto julkaistiin seurakunnan internet-sivuilla.
2. Seurakunta jatkaa työyhteisön kehittämistä työkonsultti Raimo Turusen erillisen muiston pohjalta.
Tuomiokapituli on valmis tukemaan tätä hiippakuntasihteeri Antti Kokkosen työpanoksella.
Työyhteisön kehittämistä jatkettiin hiippakuntasihteeri Antti Kokkosen johdolla.
Kehittämistapaamisten sekä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisen seminaarin tuella
työyhteisön johtaminen, ilmapiiri, tiedonkulku ja vuorovaikutus ovat kohentuneet. Nykyisellään
työyhteisö kykenee toimimaan aikaisempaa tuloksekkaammin ilman enempiä tukitoimia.
3. Seurakunta laatii vapaaehtoistyön kehittämisen suunnitelman vuoden kuluessa. Se tarkoituksena
on vahvistaa seurakuntalaisten kutsumista ja osallistumista jumalanpalveluksen toteutukseen,
diakoniaan, kasvatukseen ja muuhun seurakunnan elämään.
Vapaaehtoistyön kehittämissuunnitelman laatimista varten perustettiin työryhmä, jossa edustettuina
olivat seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisina toimineiden sekä nuorten
edustajat. Työryhmän toiminnan tuloksena syntynyt suunnitelma on tämän asiakirjan liitteenä.
4. Seurakunta jatkaa seurakuntarakenteen selvittämistä yhteistoiminnassa Suonenjoen sekä
tarvittaessa muiden rovastikunnan seurakuntien kanssa.
Rautalammin ja Suonenjoen seurakuntien kirkkoneuvostot ovat pitäneet yhteisen neuvottelun, jossa
tarkasteltiin jo toteutunutta yhteistoimintaa ja pohdittiin tulevaisuutta. Yhteistoiminta jatkuu mm.
yhteisen seurakuntapastorin työpanosta jakamalla. Seurakuntaliitosta ei kuitenkaan nähty molempia
osapuolia hyödyttävänä ratkaisuna. Lisäksi Rautalammin seurakunta on piispan aloitteesta
osallistunut Rautalammin, Suonenjoen, Vesannon, Tervon ja Keiteleen seurakuntien
yhteistyöneuvotteluun. Tähän liittyvän seuraavan kokouksen Keiteleen kirkkoherra Oiva Malinen on
kutsunut koolle 22.5.2018.
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Rautalammin seurakunta on avoin kaikkeen sellaiseen yhteistoimintaan, joka parantaa em.
naapureissa tapahtuvan seurakuntatyön edellytyksiä, kunhan se ei heikennä Rautalammin
seurakunnan mahdollisuuksia huolehtia omista velvollisuuksistaan.
2 Seurakunnan tämän hetken haasteita
Seurakunnan väkimäärän ja verotulojen vähenemisen jatkuminen aiheuttaa sille suuret haasteet.
Vaikka seurakunnalla on merkittävät metsätulot, sen vuosikate jäi viime vuonna 45 000 euroa
negatiiviseksi. Säilyttääkseen elinkelpoisuutensa seurakunnan on lähitulevaisuudessa vähennettävä
palkattua henkilöstöään noin kahdella henkilötyövuodella. Jos vapaaehtoistyön kehittäminen etenee
suotuisasti, tämä on mahdollista ilman seurakunnan toiminta- ja palvelukyvyn heikkenemistä.
Lisäksi kiinteistökuluja on voitava vähentää. Keskustelussa tuli uudelleen esiin virastotalosta
luopuminen ja siinä pidettyjen keskeisten toimintojen siirtäminen seurakuntatalolle. Tämä vaatisi
seurakuntatalon korjausta ja sen aikaisia väistötiloja. Koska paikkakunnalla vuokratiloja on kuitenkin
tarjolla ja koska virastotalosta luopuminen merkinnee runsaan 20 000 euron vuosisäästöä, asiaa on
syytä arvioida tarkemmin pikaisesti.
Rautalammin kirkon mittavan peruskorjauksen perua seurakunnalla on rakennusvelkaa liki puoli
miljoonaa euroa. Sen on syytä harkita jonkin etäisemmän metsäpalstansa realisointia ja velan
poismaksua.
Oman haasteensa aiheuttaa talouspäällikön syksyllä ja kirkkoherran vuodenvaihteessa tapahtuvat
eläköitymiset. Kun lisäksi myöhäissyksyyn ajoittuvat seurakuntavaalit aiheuttavat omat muutoksensa,
olisi tärkeätä, että hyvin tehtäviensä tasalla oleva nykyinen luottamushenkilöjohto pyrkisi jatkamaan
tehtävissään, jotta uusi virkamiesjohto saisi toimiinsa mahdollisimman hyvän tuen.
Merkittävistä haasteista huolimatta Rautalammin seurakunnalla on viisaasti johdettuna edellytykset
täyttää paikkansa, jotta isiltä ja äideiltä peritty usko, toivo ja rakkaus voi vast’edeskin kantaa
rautalampilaisia heidän elämänsä koetuksissa.
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