Valtuutetuille - taustakysymykset

5.1.2021, 9.27

Valtuutetuille - taustakysymykset
5 vastausta
Julkaise tiedot

1. Tuliko keskustelu oman seurakuntatalouden tulevaisuuden heikoista näkymistä
ja seurakuntaliitoksesta yllätyksenä?
5 vastausta

Ei tullut.
Seurakunnan heikko tilanne ei tullut yllätyksenä, mutta tieto seurakuntaliitoksesta tuli
vähän puskista.
Oman seurakunnan talousnäkymät eivät yllättäneet!! Seurakuntaliitoksen aikataulu oli
hieman yllättävä.
- ei
Oman seurakunnan talous onkin kunnossa. Mikko on vain yrittänyt kaikkensa jotta
valtuutetuille näyttäisi tilanne kauhealta.
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2. Millaiset asiat ovat vaikeita kun ajatellaan seurakuntien lii!ymistä yhdeksi
seurakunnaksi?
5 vastausta

Seurakuntalaiset tuntee sen vieraaksi, kirkosta eroamisia yms.
Miten työtehtävät jaetaan ja joudutaanko vähentämään työntekijöitä? Entä miten käy
seurakunnan omaisuudelle?
Onneksi meillä on jo monet esimerkit, mallit ja visiot seurakuntaliitoksista, jotka auttavat
ratkaisuissa.
- varallisuuden siirtyminen "yhteiseen jakoon"
- työntekijöiden "liikuttelu" alueelta toiselle / jääkö liikaa vastuuta vapaaehtoisille
toimijoille?
Hankasalmen seurakunnan rahavarallisuus menee kankkulan kaivoon.

3. Mitä asioita olet eniten mie!inyt kun on keskusteltu seurakuntaliitoksesta?
4 vastausta

Rakenteita tärkeämpää on kuitenkin säilyttää ja terävöittää sisältö.
Kunpa uskaltautuisimme rohkeasti tähän uuteen isompaan systeemiin, joka avaisi
mahdollisuuden kasvuun. Hankasalmen seurakunta muuttunee Hankasalmen
seurakunta-alueeksi. Mutta säilyyhän se Hankasalmi ja laajenee, kun naapuritkin siitä
kuulevat.
- heikkeneekö palvelut haja-asutusalueiden periferiassa
Hankasalmi laitetaan olemaan itsenäinen seuraavat 10 vuotta. Sitten kun oikeasti
kirkkoneuvosto on sitä mieltä,että rahat ovat loppu , pakkoliitytään Laukaaseen.
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4. Mikä tuntuu vaikealta kun joudutaan luopumaan kiinteistöistä?
5 vastausta

Saako kaikkia toimintoja jatkettua ja miten, saako niitä myytyä ja millä hinnalla.
Kyllä niihin liittyy paljon tunteita, jotka on käsiteltävä.
Jos emme luovu, ei päästä eteenpäin! Kyse selviytymisestä .
- ei vaikeuksia luopua
Ei ole tunnesiteitä. Naapurin riita loppuelämäksi.

5. Osa seurakuntalaisista varmasti pe!yy seurakunnan pää!äjiin jos
seurakuntaliitos toteutuu. Miten pää!äjänä selviää ihmisten puheista ja
tunteenpurkauksista?
5 vastausta

On vaan tunnustettava faktat, onhan yhdistymisiä jo tehty ja tulee tehtäväksi jatkossakin.
Jos seurakuntaliitos toteutuu, sitä ei tehdä kevyin perustein. Kävipä äänestyksessä miten
vain, siinä tapahtuu demokraattinen päätös.
Elämä on muuttunut ja elämä muuttuu. Taloudelliset ja toiminnalliset resurssit
seurakunnassamme ovat muuttuneet. Päätöksiä on uskallettava nyt tehdä. Tulevaisuus
on tuntematon. Mutta, jos vastaamme kyllä, alamme kasvaa.
- perustelemalla päätöksiä faktatiedolla
- osoittamalla myötätuntoa silloin, jos tunneilmaisu pohjautuu seurakuntalaisen
aitoon omaan kokemiseen
Tehdään oikeudenmukainen päätös. Ei tehdä liitosta.
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6. Mikä helpo!aa jos seurakuntaliitos syntyy?
5 vastausta

Talouden pito varmaankin jossakin määrin.
Uskon, että hallinto keskittyy ja sen jälkeen voidaan keskittyä seurakunnan
ydintehtävään.
Pitkä jossitteluvaihe päättyy. Hankasalmen seurakunta-alue olisi osa isompaa systeemiä.
Emme poteroituisi vaan avautuisimme ulospäin, niinkuin kirkon kuuluu.
- hallinnon taakka jakautuu leveimmille hartioille ja teologien työaikaa vapautuu
varsinaiseen seurakuntatoimintaan
Ei mikään. Ehkä se, että ruumiit ei mätäne Hankasalmella,odottaessaan jostain kumman
syystä aikaa tuhkaukseen.
.
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7. Miten aja!elet, e!ä seurakuntaelämä voitaisiin parhaiten turvata 10-15 vuoden
aikanäkymässä?
4 vastausta

Mielestäni se turvataan parhaiten seurakuntliitoksen avulla.
Liittymällä Laukaaseen.
- keskeisenä palvelun ja kohtaamisen toimintana jumalanpalveluselämän
vaaliminen ja elvyttäminen "uuteen nousuun"/ jumalanpalvelukset joka pyhä
( koronaviruksen aiheuttaman taudin karanteenit ja ennalta ehkäisevät
suositukset ja käytänteet ovat selvästi lisänneet sosiaalista
epävarmuutta ja eristäytymistä, pitkittyessään kynnys palata aktiiviseen
kanssakäymiseen seurakunnassakin on korkea.)
- voitettuamme tämän vaikean vastoinkäymisen on herännyt ajatus, että
voisiko tämä kaikki kokemamme olla " uutena alkuna" jumalanpalveluselämään
osallistumisen aktivoitumisena )
Olemalla itsenäinen seurakunta. Kirkkoherran vaihtamisella.

LISÄKYSYMYS 1: Mikä tai mitkä asiat ovat sinulle Hankasalmen seurakunnassa
kaikkein tärkeimpiä?
4 vastausta

Jokasunnuntainen messu.
Pitää toisistamme huolta. Ja muistaa, että olemme osa Isompaa systeemiä. Vielä
isompaa systeemiä, kuin Laukaa, Konnevesi, Hankasalmi!
- jumalanpalvelukset
- lähetystyö
On paikka,jossa saa laulaa,kirkko ja seurakuntatalo. Asiointi hankasalmella kirkkoherran
virastossa, jos joskus täytyy. Ei tarvi ajella Laukaaseen.
Se, että on tutut kasvot vastassa ,seurakunnassa.
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LISÄKYSYMYS 2: Mikä tai mitkä asiat ovat sinun mielestäsi Hankasalmen
seurakunnan erityispii"eet, tunnusmerkit tai vahvuudet?
4 vastausta

Hankasalmen seurakuntalaiset osallistuvat aktiivisesti seurakunnan toimintaan (messu,
kirpputoritoiminta, lähetys- ja diakoniatyö). Tosin aktiivisten joukko on kovin ikääntynyttä.
Myös musiikkityö (kanttori) on koonnut voimat yhteen.
Kaunis Hankasalmi, upea kirkko, seurakuntatalo, kappeli, kirppis ja seurakuntalaisia, jotka
tekevät hyviä ja merkityksellisiä tekoja.
- toimiva yhteistyö seurakunnan, kunnan ja eri järjestöjen kesken /
toiminta vanhusten, sotaveteraanien, nuorison, lasten ja vammaisten parissa
Valtava metsäomaisuus.
Velaton seurakunta.
Runsas pitopöytä hautajaisissa,kun oman seurakunnan emäntä on sen tehnyt.

LISÄKYSYMYS 3: Jos seurakuntaliitos olisi väistämätön, mitä hyvää Hankasalmen
seurakunnasta olisi tuoda yhteiseksi hyväksi?
4 vastausta

Jos väistämätön liitos tapahtuu, toivon, että sillä on mahdollisuuksia olla joustava ja
yhteistyökykyinen.
Ei vain oman edun tavoittelijoita, vaan yhteisen edun ajattelijoita.
- aktiivinen lähetys- ja diakoniatoiminta
Kirkkoneuvoston.
Kirkkoherra voisi olla täydellinen nettipappi. Niin taitava kaikkeen siihen liittyvässä
toiminnassa.
Voisi olla kova kysyntä, voisi sielun tilasta kirjoittaa nettisivuilta suoraa chattia.
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LISÄKYSYMYS 4: Jos seurakuntaliitos olisi väistämätön, mitä toivot, e!ä
Hankasalmen seurakunnasta jäisi menneeseen eikä seuraisi mukana uuteen
yhteiseen?
3 vastausta

Jos liitos on väistämätön, olisi paikallaan jättää taakse nurkkapatriotismi.
- liian monta samaa henkilöä neuvostossa ja valtuustossa
- samat luottamushenkilöt kunnassa ja seurakunnassa
Huono työntekijöitten ilmapiiri. Metsän voisi lahjoittaa etukäteen pois.

LISÄKYSYMYS 5: Jos seurakuntaliitos olisi väistämätön, millaisiin asioihin toivoisit
pää!äjien erityisesti kiinni!ävän huomiota?
4 vastausta

Toivoisin, että voitaisiin nähdä tulevaisuuteen ja miten seurakuntaliitos voi antaa
vahvemmat hartiat toimintaan.
Vuorovaikutukseen, myötätuntoon, avoimuuteen, rakkauteen.
- siirtyvän omaisuuden oikeudenmukainen jakautuminen
- riittävä määrä seurakuntaelämän työntekijöitä
Se että vain laukaan kanssa yhdistetään työntekijöitä. Rahavarat voisi jäädä
Hankasalmelle.
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