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1. Strategian taustaksi 

1.1. Taustayhteisötutkimuksen tulokset 

Kevään 2018 aikana toteutettiin ensimmäistä kertaa laaja Rauhan Tervehdys –lehden 
taustayhteisötutkimus, jolla selvitettiin kaikkien kustantajaseurakuntien kaikkien työntekijöiden ja 
luottamushenkilöiden tyytyväisyys sekä odotukset Rauhan Tervehdykset –lehdelle. Tähän 
strategiaan vaikuttavia merkittäviä löydöksiä ovat mm.: 

 Rauhan Tervehdys –lehteä pidetään laadukkaana ja tärkeänä osana seurakuntien työtä ja 
vaikuttamista  

 Pääosa vastaajista kokee lehden kehittyneen ainakin hieman parempaan suuntaan viimeisen 
parin vuoden aikana 

 Seurakuntien työntekijät ja luottamushenkilöt tukeutuvat aktiivisesti Rauhan Tervehdys –
lehteen, mikä tarkoittaa että lehti on myös tärkeä osa heidän  identiteettiään seurakunta-
ammatissaan ja luottamustehtävissään 

 Lehti nähdään ennen muuta seurakuntatyön jatkeena ja mahdollistajana, jonka tehtäväksi 
mielletään aktiivinen ja mahdollisimman saumaton toiminnan tukeminen 

 Tämä tehtävä toteutuu vastaajien mielestä ennen muuta toimimalla ennakkoviestinnän 
alustana tapahtumista (ns. sisältömarkkinointi) 

 Rauhan Tervehdys –lehden taustayhteisötutkimuksen vastaajien mielestä lehteä tulisi 
kehittää sellaiseen suuntaan, joka kaikin tavoin lisää lehden ja seurakuntien kaikinpuolista ja 
mahdollisimman saumatonta yhteistyötä. 

 Yhteistyö on kaksisuuntaista: Rauhan Tervehdys –lehti asettaa tehtäväkseen 
ennakkoviestinnän seurakuntien toiminnoista. Vastaavasti seurakuntien työntekijät 
osallistuvat merkittävästi Rauhan Tervehdys –lehden sisällöntuotantoon sekä juttuvinkkien 
tuottamiseen. 

 Rauhan Tervehdys –lehden mielipiteitä sisältäviltä kirjoituksilta (pääkirjoitukset, kolumnit 
yms.) ei niinkään odoteta voimakkaita kannanottoja vaan tasapuolista ja monipuolista eri 
vaihtoehtojen pohdintaa luterilaisen sananvapausperinteen ja arvojen mukaisesti.   
 

1.2. Sananvapausnäkökulma kirkolliseen viestintään 

”Euroopan ihmisoikeussopimuksen sananvapaus koskee sekä luonnollisia että oikeushenkilöitä” 
(Pirkko Pesonen, Viestinnän lait 2017 s. 12). 

Harjoittamansa viestinnän avulla seurakunnat toteuttavat omaa sananvapauttaan oikeushenkilöinä ja 
yhteisöinä. Myös seurakuntien työntekijöillä on oma henkilökohtainen sananvapautensa 
luonnollisina henkilöinä. Määritelmällisesti seurakuntien itse kustantamissa viestintäkanavissa 
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kuitenkin toteutetaan tilaajaseurakuntien sananvapautta. Yhteisön sananvapauden toteuttamiseen 
yhteisön omissa medioissa ohjaa myös työsopimuslaki, johon kuuluu lojaliteettivaatimus 
työnantajaa kohtaan sekä sitoutuminen työnantajan työnjohdon alaisuuteen.  

On myös huomattava, että yhteisön kustantama lehti ei ole riippumaton journalistinen yhteisö vaan 
yhteisömedia, joka (kuten todettua) toteuttaa kustantajansa tavoitteita ja sananvapautta (Heikki 
Kuutti, 23.5.2018). 

 

1.3. Mediateoreettinen näkökulma kirkolliseen viestintään 

Erityisesti kirkollisessa viestinnässä media nähdään yhteisön jatkeena (media as an extension of a 
community; Religious Media Theory – Understanding Mediated Faith and Christian Applications of 
Modern Media, Taisto Lehikoinen 2003) kirkon universaalin evankelioimistavoitteen mukaisesti 
saavuttamassa alueen väestöä kirkon sanomalla.  

Ensisijaisena seurakuntayhteisön muotona nähdään kasvokkain tapahtuva kokoontuminen 
jumalanpalveluksissa sekä eri työmuodoissa. Yhä lisääntyvästi yhteisöt ovat virtuaalisia ja 
kokoontuvat vain median välityksellä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Sekä 
kasvokkaisyhteisöllisyyden tukeminen että virtuaaliyhteisöllisyys kuuluvat molemmat Oulun seudun 
seurakuntien viestintästrategisiin tavoitteisiin (Oulun seurakuntien viestintäohjelma vuoteen 2020). 

Verkkomediasta ja sosiaalisesta mediasta poiketen painettu Rauhan Tervehdys –lehti on ainoa 
aktiivisesti ja suurella volyymillä Oulun seudun seurakuntien toiminta-alueen  väestön tavoittava 
media. Sen avulla seurakunnan viesti saadaan toimitettua henkilöille, jotka eivät joka hetki 
aktiivisesti tätä viestiä etsi. Sen vuoksi painetun ja massamaisesti jaetun Rauhan Tervehdys –lehden 
erityisvahvuus on sen kyky aktivoida lukijansa syventymään kirkon sanomaan ja innostaa 
osallistumaan seurakunnan toimintaan.  

Aluettaan peittävä Rauhan Tervehdys –lehti onkin yksi tärkeimmistä Oulun seudun seurakuntien 
strategisista työkaluista. 

 

1.4. Kirkkojärjestys ja seurakunnan viestintä 

Kirkkojärjestyksen mukaisesti seurakunnallisen viestinnän johtaminen ja valvonta kuuluu 
kirkkoneuvostolle. Kirkkojärjestys korostaa siis seurakunnan aktiivista hallinnollista (johtaa ja 
valvoo) panosta seurakunnan viestintään.  

Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa 
koskevissa asioissa. 

Seurakunnan jäsenille on sopivin tavoin annettava riittävät tiedot yleistä mielenkiintoa herättävistä vireillä 
olevista seurakunnan ja seurakuntayhtymän asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä ja 
tehdyistä ratkaisuista. Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa ja valvoa tätä seurakunnan tiedotustoimintaa. 
(KJ 7 9§) 
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2. Rauhan Tervehdys –lehden strategia ja sen toteutus 2018 – 2022 
 

2.1. Rauhan Tervehdys ry:n strategia 

Rauhan Tervehdys ry:n strategiana on tuottaa seurakuntien ja -seurakuntayhtymien siltä tilaamat 
viestintäpalvelut tarkoituksensa mukaisesti. Rauhan Tervehdys ry:n tarkoitus on kirjattu sääntöjen 
2 §:ään:  

“Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uskon perustalta toimien edistää 
evankelis-luterilaisten seurakuntien ja seurakuntayhtymien toiminnan yleisiä edellytyksiä ja evankelis-
luterilaisen uskon leviämistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisu- ja 
tiedotustoimintaa, osallistuu radio- ja televisiotoimintaan, kokous- ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen 
sekä toimii muilla samantapaisilla tavoilla.” 

 
2.2. Rauhan Tervehdys –lehden strategian lähtökohdat 

Rauhan Tervehdys –lehden strategia perustuu seuraaviin kolmeen tekijään ja premissiin: 

1. Toimintaympäristön kehitys (yhä kasvava kilpailu ajasta, huomiosta, arvoista sekä uskonnosta). 

2. Kustantajaseurakuntien resurssien pienentyminen ja lisääntyneet odotukset ohjaavat 
voimakkaasti siihen, että lehden tulee yhä tehokkaammin ja saumattomammin palvella seurakuntien 
toimintaa.  

3. Tulevaisuudessa Rauhan Tervehdys –lehden kustantajana toimivat Oulun seurakuntayhtymään 
kuuluvat seurakunnat ja lähialueen seurakunnat. 

 

2.3. Rauhan Tervehdys –lehden strategia ja linja 

Edellä mainituista premisseistä johdetaan Rauhan Tervehdys –lehden strategiset periaatteet ja 
linjaukset 

1. Rauhan Tervehdys -lehti aktivoi lukijaansa syventymään kirkon sanomaan ja se kannustaa 
osallistumaan seurakunnan toimintaan. 

2.  Rauhan Tervehdys -lehti toteuttaa osaltaan seurakuntien viestintää ja se keskittyy seurakuntien 
toiminnan ennakkoviestimiseen. 

3. Suurimman osan toimituksellisesta sisällöstä (ei sisällä ns. kirkollisia ilmoituksia) tulee olla 
ennakkoviestintää eli pyrkiä saamaan osallistujia seurakuntien toimintaan ns. sisältömarkkinoinnin 
periaattein ja keinoin. 
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4. Voimakkaita tunteita herättävien, kiistanalaisten asioiden käsittelyssä tulee noudattaa 
tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta. 

5. Sisällöntuotanto toteutetaan kokonaisvaltaisella mallilla, jossa sekä lehden toimittajat että 
seurakuntien työntekijät tuottavat lehden sisältöjä yhdessä.  

6. Pääkirjoitusten laatiminen on kaikkien tilaajaseurakuntien asia. Pääkirjoitukset ovat 
päätoimittajan vastuulla, ja kirjoittajiksi kutsutaan myös seurakuntien työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. Hallitus nimeää pääkirjoittajaryhmän. 

7. Päätoimittaja kutsutaan/ valitaan 1.12.2018 – 31.12.2022 väliseksi ajaksi. Tavoitteena on, että 
jatkossa Oulun seurakuntayhtymän viestintäjohtaja toimii päätoimittajana. 

8. Selvitetään Rauhan Tervehdys ry:n hallinnon sulauttaminen seurakuntayhtymään vuoden 2022 
lopussa. 

 

 

 


