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Huomenta, täällä Turku!
Eilinen päivä kului lähetekeskusteluissa ja perinteisessä opetusministerin vierailussa.
Hiippakuntajaon muutos kirvoitti välittömästi kipakoita puheenvuoroja. Jaon tarkoitus on
saattaa hiippakuntien rajat seuraamaan maakuntien rajoja lisäämättä hiippakuntien määrää. Näin
siis muutaman maakunnan alue yhdessä muodostaa hiippakunnan. Isoimpia muutoksia olisi PäijätHämeen siirtyminen pois Tampereen hiippakunnasta Mikkelin hiippakuntaan. Minua Karkussa
asuvana edustajana kiinnostaa tietenkin eniten Sastamalan ja Punkalaitumen seurakuntien
siirrättäminen Tampereen hiippakuntaan. Koko ehdotuksen taustalla on osittain Suomen sisäinen
muuttoliike: Esimerkiksi Tampereen hiippakunnan väkiluku kasvaa, mutta Mikkelin vähenee. Koko
ehdotus on luettavissa täältä
Rajojen muuttaminen on aina herkkä asia, koska kyse on identiteetistä. Sastamalan ja
Punkalaitumen kohdalla talous suuntautuu Tampereelle, mutta historia ja monet siteet
arkkihiippakuntaan. Muutamat seurakunnat ovat enemmän tai vähemmän tiukasti vastustaneet
siirtoa. Minäkin olen asiassa vähintään kylmäkiskoinen. Keskustelu läikkyi kuitenkin nyt selvästi yli
ja kielenkäyttö oli turhan voimakasta. Muutamat harvat olisivat halunneet tyrmätä hankkeen
lähettämättä sitä edes valiokuntaan, mutta tuolle ei lopulta kannatusta löytynyt. Asia lähetettiin
siis valiokuntaan, josta se palaa aikanaan täysistuntoon. Asia ei vaadi määräenemmistöä, eli
yksinkertainen enemmistö riittää. Pidän tärkeänä, että päätöstä ei koeteta tehdä tällä viikolla. Niin
kiire ei ole.
Kirkon keskushallinnon talousarvio lähetettiin keskustelun jälkeen valiokuntaan. Muutamia
ehdotuksia tehtiin, ja yhteen asiaan kiinnitettiin taas huomiota: Monen pienen seurakunnan
alueella on paljon kesämökkejä. Isojen kaupunkien asukkaat saattavat viettää kuukausikaupalla
mökillään tai veneilemässä, mutta maksaa kaikki veronsa kotikaupunkiinsa. Viimeinen leposija voi
taas olla rakkaalla pikkupaikalla. Pieni seurakunta saattaa siis joutua vastaamaan kirkollisesta
elämästä saamatta sille kuuluvaa osuuttaan, vaikka ihminen kokisi juuri sen omaksi kodikseen.

Tässä taas yksi syy antaa ihmisten valita itse seurakunta, mihin haluaa kuulua. Emme elä enää
1800-luvulla, jolloin ihmiset liikkuivat vähän.
Tänään on luvassa selvitys kirkon tietohallinnon organisaatiosta ja kuluista, eli keskustellaan
Kipasta. Tuosta lisää myöhemmin, mutta luvassa on Kipakkaa keskustelua.
Tällä viikolla oma valiokuntani eli perustevaliokunta on lähes ilman tehtäviä, mikä on virkistävää
vaihtelua ja vähentää kiirettä merkittävästi. Normaalisti keskiviikkoaamu menee jalkapallokentällä.
Nyt kuitenkin toinen harrastus eli ulkopolitiikka vei voiton ja katsoin aamulla USA:n välivaalien
tulospalveluja. Eilinen salibandymatsi – joka muistutti uhkaavasti sählyä – ja saunavaliokunta
jälkikeskusteluineen pitivät huolen siitä, että päänuppi sai tarvitsemansa tyhjennyksen.

