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Rauhan Tervehdys –lehden julkaiseminen ja kustantaminen 1.1.2022 alkaen

Valmistelija yhtymäjohtaja Pekka Asikainen p. 040 772 6066

Rauhan Tervehdys ry:n hallitus on lähettänyt 3.2.2020 Oulun seurakuntayhtymälle alla 
olevan kirjeen:

”Rauhan Tervehdys ry on vuonna 2017 hyväksynyt Rauhan Tervehdys – strategian 2018 –
2022.   Strategiassa  on  maininta  ”Selvitetään  Rauhan  Tervehdys  ry:n  hallinnon
sulauttaminen  seurakuntayhtymään  vuoden  2022  lopussa”.   Strategia  on  käsitelty
yhdistyksen yleisessä kokouksessa ja se on lähetetty tiedoksi kaikille jäsenseurakunnille. 
Selvitystyön aikana on tullut esille, että yhdistyksen sulauttaminen seurakuntayhtymään ei
ole  mahdollista.  Sen  sijaan  yhdistyksen  julkaisema  Rauhan  Tervehdys  –lehti  voidaan
siirtää  seurakuntayhtymälle.  Seurakuntayhtymän  johdon  taholta  on  ilmoitettu,  että
seurakuntayhtymä olisi mahdollisesti valmis aloittamaan seurakuntalehden julkaisemisen ja
kustantamisen suunniteltua aiemmin eli 1.1.2022 alkaen. 

Hallitus  tiedustelee  nyt  seurakuntayhtymältä  asiasta  periaatepäätöstä.  Mahdollisen
periaatepäätöksen  saatuaan  Rauhan  Tervehdys  ry:n  hallitus  voi  aloittaa  tahollaan
jatkoselvittelyt,  jotka tähtäävät siihen,  että yhdistys lopettaa Rauhan Tervehdys –lehden
julkaisemisen 31.12.2021. 

Rauhan  Tervehdys  ry  pyytää  periaatepäätöksen  seurakuntayhtymältä  viimeistään
31.5.2020  mennessä,  jotta  asia  voidaan  sisällyttää  yhdistyksen  vuoden  2021
toimintasuunnitelmaan. Mikäli vastaus on myönteinen, hallitus neuvottelee asiasta ennen
syyskokousta muiden jäsenseurakuntien kanssa. Hallitus toivoo, että seurakuntayhtymän
periaatepäätöksessä  tulisi  esille,  onko  seurakuntayhtymä  valmis  jatkossa  tekemään
nykyisen kaltaista lehtiyhteistyötä lähiseurakuntien kanssa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että
asiasta  tehtäisiin  ensin  aiesopimus,  jonka  yhdistys  voisi  liittää  vuoden  2021
toimintasuunnitelmaan.  Valmistelutyön  helpottamiseksi  olisi  hallituksen  mielestä  hyvä
nimetä  valmistelutyöryhmä,  jossa  olisi  edustus  seurakuntayhtymästä  ja  mahdollisista
muista tulevaisuuden lehtiyhteistyöstä kiinnostuneista seurakunnista sekä edustus Rauhan
Tervehdys ry:n hallituksesta.

Yhdistyksen syyskokous pidettäneen marras-joulukuussa 2020. Mikäli yhdistyksen kokous
päättää lopettaa Rauhan Tervehdys –lehden julkaisemisen 1.1.2022 alkaen,  hallitus voi
tehdä yksityiskohtaisen sopimuksen asiasta seurakuntayhtymän kanssa.
 
Hallitus  on  valmis  esittämään yhdistyksen  kokoukselle,  että  yhdistys  luovuttaa  Rauhan
Tervehdys –lehden julkaisuoikeudet seurakuntayhtymälle korvauksetta. Mikäli tämä hanke
etenee,  Rauhan  Tervehdys  ry  vastaa  lehden  kustannuksista  31.12.2021  saakka.
Lähtökohtana on, että nykyisistä tilaajista ainakin Oulun seurakuntayhtymä tilaa nykyisen
laajuisen lehden vielä vuonna 2021. Lehden tilaushintaa ei ole tarkoitus nostaa vuodelle
2021. Rauhan Tervehdys ry on kilpailuttanut hankintalain mukaisesti lehden painatuksen ja
jakelun (43 numero/vuosi) vuosille 2020-2021. Sopimuksiin sisältyy yksi optiovuosi.
Tämä  esitetty  aikataulu  (julkaisuoikeuksien  siirto  1.1.2022  alkaen)  antanee  riittävästi
kaikille  nykyisille  tilaajatahoilla  aikaa  suunnitella  tulevaa  viestintäänsä  ja  mahdollista
mukana  oloa  tulevaisuuden  lehtiyhteistyössä.  Hallituksen  tiedossa  on  ollut
seurakuntayhtymän strategiaprosessi,  jonka mukaan vuoden 2021 toiminnan suunnittelu
käynnistetään tämän kevään aikana. Käytännön valmistelutyöt voitaneen aloittaa heti, kun
seurakuntayhtymän periaatepäätös  on  tehty.  Hallitus  toivoo,  että  Rauhan  Tervehdys ry
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voisi  käyttää  valmistelutyössä  apuna  seurakuntayhtymän  asiantuntemusta  niissäkin
valmistelutöissä, jotka eivät varsinaisesti seurakuntayhtymälle kuulu. 

Rauhan Tervehdyksen puolella (hallitus ja päätoimittaja) on nähty, että valmisteluvaiheessa
tulee  käsiteltäväksi  ainakin  alla  mainitut  asiat.  Esitetty  aikataulu  on  vasta  alustava
suunnitelma.  

- Helmikuu  2020:  Mahdollinen  periaatepäätös  seurakuntayhtymässä
seurakuntalehden  julkaisemisesta  1.1.2022  alkaen  Oulun  seurakuntayhtymän
toimesta. 

- Helmi-huhtikuu  2020:  Lukijatutkimuksen  tekeminen  (tietoa  uuden  median
perustaksi)

- Maaliskuu-toukokuu  2020:  Aiesopimuksen  tekeminen  ja  mahdollisen
valmistelutyöryhmän nimeäminen.

- Maalis-toukokuu  2020:  Asian  käsittely  Rauhan  Tervehdys  ry:n
jäsenseurakunnissa yhteisen kirkkoneuvoston periaatepäätöksen jälkeen.

- Huhti-toukokuu  2020:  Tekijänoikeudellisten  kysymysten  selvittäminen
(olemassa oleva aineisto)

- Syys-lokakuu  2020:  Nykyisten  työtehtävien  läpikäynti  viestintäpalveluissa  ja
toimituksessa sekä tehtävänjaon selkiyttäminen. 

- Toukokuu 2020: Arvonlisäveroasian selvittäminen
- Syys-marraskuu 2020: Uutta mediaa (printti,  verkkolehti ja sosiaalinen media)

koskevat keskeiset suunnitelmat (lehden linja ja tehtävä, ulkoasu, sivumäärät,
ilmestymiskerrat,  jakelutapa  ja  muut  jakeluun  liittyvät  asiat,  kaupallinen
ilmoitustila sekä printin, verkkolehden ja sosiaalisen median suhde). Tehdään
yhteistyössä  viestintäpalvelujen  kanssa.  Asiantuntija-apua  pyydetään
tarvittaessa seurakuntayhtymän viestintätyöryhmältä. 

- Tammi-maaliskuu  2021:  Toimitus-  ja  kotisivujärjestelmiä  koskevien  päätösten
tekeminen (tarvittaessa kilpailutukset)

- Tammi-toukokuu  2021:  Viestintäpalvelun  organisointi  tilannetta  1.1.2022
vastaavaksi  ja  mahdolliset  yt-neuvottelut  esimerkiksi  tehtävänkuvamuutosten
takia

- Tammi-helmikuu 2021: Rauhan Tervehdys ry:n ja seurakuntayhtymän välinen
sopimus lehden luovuttamisesta.

- Maaliskuu  2021:  Yt-neuvottelut  toimituksellisen  henkilöstön  osalta  Rauhan
Tervehdys ry:ssä 

- Maalis-elokuu  2021:  Hankintalain  mukaisten  kilpailutusasiakirjojen  tekeminen
(painatus ja jakelu) ja kilpailutus. 

- Huhti-toukokuu  2021:  Printtilehden  ja  verkkolehden  ulkoasun  ja
tuotantoprosessin suunnittelu toimituksessa. 

- Touko-kesäkuu  2021:  Lehden  tekemiseen  tarvittavaa  työvoimaresurssia
koskevat  päätökset  seurakuntayhtymässä  (osana  henkilöstösuunnitelmaa).
Esimerkiksi  päätoimittajan/vastaavan  toimittajan  nimeäminen  sekä
työsopimusten ja palkkapäätösten tekeminen.

- Toukokuu  2021:  Lehteä  koskevien  sopimusten  irtisanominen  tai  siirtäminen
seurakuntayhtymälle

- Elokuu  2021:  Painatus-  ja  jakelusopimusten  tekeminen  seurakuntayhtymän
nimissä hankintalain kilpailutusprosessin mukaisesti. 

- Elokuu  2021:  Muutoksen  huomioiminen  viestintäpalvelujen  vuoden  2022
toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa. 
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- Elokuu  2021:  Tilaushinnasta  ja  ilmoitushinnoista  päättäminen  yhteisessä
kirkkoneuvostossa  sekä  mahdollisen  toimituskunnan  nimeäminen  ja  sen
tehtävien määrittäminen

- Syyskuu 2021: Ilmoitusmyynnin organisointi ja käynnistäminen
- Lokakuu  2021:  Ilmoitusten  sekä  yksityistilausten  ja  nipputilausten

osoiterekisterin ja laskutuksen siirto talous- ja tukipalveluille.
- Loka-marraskuu  2021:  Uuden  median  lanseeraaminen  työntekijöille

tilaajaseurakunnissa
- Marraskuu 2021: Pääkirjoittajien, kolumnistien ja hartauskirjoittajien nimeäminen

ja mahdollisista palkkioista sopiminen.
- Marraskuu 2021: Tilaussopimusten tekeminen mahdollisten Oulun ulkopuolisten

seurakuntien  kanssa.  Päätökset  seurakunnissa  tehtäneen  talousarvion
hyväksymisen jälkeen. 

- Marraskuu 2021: Jakelupalautteen organisointi
- Joulukuu  2021:  Osoitteistojen  tarkistaminen.  (Yksityistilaukset,  nipputilaukset,

ovikannot, Pr-lehdet)
- Marras-joulukuu  2021:  Vuoden  2022  ensimmäisten  lehtien  suunnittelu  ja

toimittaminen (sisällöntuotanto, ilmoitusmyynti jne.) 

Liite: 
Rauhan Tervehdys ry:n säännöt

Oulussa 3.2.2020

Rauhan Tervehdys ry:n hallituksen puolesta

Pauli Niemelä Jouni Heikkinen
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja”

Vuonna 1907 alkanutta Rauhan Tervehdys -lehden julkaisemista varten perustettiin vuonna
1985 yhdistys Rauhan Tervehdys ry. Oulun seurakuntayhtymä on yhdistyksen jäsen ja se
on ollut lehden tilaaja yhdistyksen toiminnan alusta alkaen. Julkaisija Rauhan Tervehdys ry
on toiminut lehden rahoituksesta vastaavana kustantajana pois lukien vuodet 2006-2017,
jolloin kustannustoiminta oli ulkoistettu.

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.
Yhdistyksen  tarkoituksena  ei  ole  voiton  eikä  muun  välittömästi  taloudellisen  ansion
hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa
muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.”

Lehden kulurakenne on vuoden 2020 talousarvion mukaan; henkilöstökulut 282 932 euroa,
kirjoituspalkkiot  2 000  euroa,  painatuspalvelut  220 000  euroa,  jakelupalvelut  478 000
euroa,  verkkojulkaisu ja  valokuvat  5 000 euroa,  vapaaehtoiset  henkilöstösivukulut  7 700
euroa, toimitilavuokrat 20 250 euroa, atk-laite – ja ohjelmistokulut 6 000 euroa, muut kone-
ja kalustokulut 4 000 euroa, matkakulut 5 900 euroa, markkinointi- ja tutkimuskulut 10 300
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euroa,  hallintopalvelut  12 000  euroa  ja  muut  hallintokulut  10 050  euroa.  Kulut  ovat
yhteensä  1 064  132  euroa.  Summat  on  esitetty  yhdistyksen  talousarvion
laadintaperiaatteen mukaan ilman arvonlisäveroa.

Vuonna 2020 lehdestä ilmestyy 43 numeroa. Seurakuntatilauksia arvioidaan olevan 94 700
kpl ja osoitteellisia tilauksia (yksityistilaukset ja niput) yhteensä noin 450 kpl. Osoitteeton
lehti  jaetaan  Kalevan  jakelualueella  talouksiin,  jotka  eivät  ole  kieltäneet  ilmaisjakelua.
Postin,  joka  toimii  jakelussa  Kalevan  alihankkijana,  jakelualueella  lehteä  ei  jaeta
ilmaisjakelu-  ja  mainoskieltotalouksiin.  Seurakuntatilausten  (osoitteeton  jakelu)  hinta  on
vuonna 9,85 euroa/vuosikerta. Tilaajaseurakuntien tekemien osoitteellisen tilausten hinta
on  35,00  euroa/vsk.  Hintoihin  lisätään  lain  mukainen  arvonlisävero  24  %.
Yksityishenkilöiden tekemien osoitteellisten tilausten hinnat ovat 35,00 euroa/vsk. Hintaan
lisätään lain mukainen arvonlisävero 10 %. 

Painetun lehden sisältöjä jaetaan myös omilla verkkosivuilla, Facebookissa, Twitterissä ja
Instagramissa. 

Vuonna 2020 lehden tilaa Oulun seurakuntayhtymän (noin 87 000 vsk) lisäksi Hailuodon
(noin 450 vsk), Limingan (noin 2720 vsk), Lumijoen (noin 830 vsk), Muhoksen (noin 3560
vsk) ja Tyrnävän seurakunnat  (noin 2040 vsk).  Edellä  olevat  vuosikertojen määrät  ovat
vuoden 2019 lopun mukaisia.

Lehden  päätoimittajana  toimii  Rauhan  Tervehdys  ry:n  hallituksen  nimittämä  henkilö.
Toimituksessa  on  vuonna  2020  päätoimittajan  lisäksi  kolme  toimittajaa.  Lisäksi  lehden
sisältöä hankitaan muun muassa yhteistyössä muiden seurakuntalehtien kanssa. Lehden
taitto  tehdään  kokonaisuudessaan  toimituksessa  tuntityösopimuksella  olevan  graafikon
toimesta.  Myös  jakelupalautteen  vastaanottoa  varten  on  vuodelle  2020
tuntityösopimuspohjainen  työsuhde.  Lehteen  myydään  ilmoitustilaa  hallituksen
hyväksymillä hinnoilla. Lehden kotisivujen ylläpito on ulkoistettu. 

Lehden painatus- ja jakelusopimukset on kilpailutettu vuosille 2020 – 2021. Sopimuksiin
liittyy vuoden optio (2022). 

Oulun seurakuntayhtymä  on  budjetoinut vuodelle  2020  Rauhan  Tervehdys  –lehden
tilaamiseen 1 065 000 euroa eli 7,24 euroa/jäsen (31.12.2019, LV 147 031 jäsentä). 

Seurakuntayhtymällä on ainakin seuraavat vaihtoehdot, jos jatkossa halutaan painettu lehti
säilyttää viestintäkeinona: 

1. Nykyisenlainen  yhteistyö  Rauhan  Tervehdys  ry:n  kanssa  jatkuu,  jolloin  lehden
sisällön  linjasta  päättää  yhdistys.  Seurakuntayhtymä  ja  muut  tilaajaseurakunnat
asettavat lehden tilaamiselle omat reunaehtonsa, esimerkiksi: 

- kuinka usein ilmestyvää lehteä tilataan,

- kuinka paljon lehdessä on sivuja ja

- kuinka paljon lehdestä ollaan ylipäänsä valmiita maksamaan.

2. Seurakuntayhtymä  neuvottelee  Rauhan  Tervehdys  -lehden  julkaisuoikeuksien
siirrosta  yhdistyksen  kanssa.  Yhtymä  saa  päätösvallan  lehden  sisällöstä,
julkaisukerroista  ja  kustannuksista,  mutta  myös  vastaa  kustannuksista.  Yhtymä
neuvottelee  yhdistykseltä  lehteä  tilaavien  seurakuntayhtymään  kuulumattomien
seurakuntien  kanssa  julkaisuyhteistyön  ehdoista  ja  ne  asettavat  seurayhtymälle
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omat  ehtonsa  lehden  sisällöstä,  julkaisukertojen  määrästä  ja  osuudestaan
kustannuksista. Seurakuntayhtymä saattaa jäädä lehden ainoaksi tilaajaksi.

3. Seurakuntayhtymä  perustaa  oman  julkaisun,  jonka  se  suunnittelee  omista
lähtökohdistaan.  Seurakuntayhtymä  vastaa  kaikista  oman  julkaisunsa
kustannuksista.  Seurakuntayhtymä  voi  jäädä  Rauhan  Tervehdys  ry:n  jäseneksi,
mutta  yhdistyksellä  ei  ole  enää  edellytyksiä  julkaista  nykyisenlaista  Rauhan
Tervehdys -lehteä. 

4. Seurakuntayhtymä  ostaa  oman  julkaisun  toteutuksen  ulkopuoliselta  taholta.
Seurakuntayhtymä  neuvottelee  mahdollisesta  oman  julkaisun  yhteishankinnasta
muiden  aiemmin  Rauhan  Tervehdys  -lehden  tilanneiden  seurakuntien  kanssa.
Syntyy  uusi  julkaisu  uusin  hankintaehdoin.  Seurakuntayhtymä  ja  seurakunnat
jatkavat  Rauhan Tervehdys ry:n jäseninä ja  neuvottelevat  yhdistyksen toiminnan
jatkamisen tarkoituksenmukaisuudesta.

Päätösehdotus (yhtymäjohtaja Pekka Asikainen):

Yhteinen kirkkoneuvosto 

1. ilmoittaa, että Oulun seurakuntayhtymä suhtautuu myönteisesti Rauhan Tervehdys ry:n
hallituksen suunnitelmaan siirtää lehden julkaisuoikeudet Oulun seurakuntayhtymälle.

2. päättää,  että seurakuntayhtymä ryhtyy aluksi  virkamiestyönä valmistelemaan omalta
osaltaan Rauhan Tervehdys –lehden julkaisemista ja kustantamista 1.1.2022 alkaen
alustavan aikataulun mukaisesti.

3. ilmoittaa  Rauhan  Tervehdys  ry:n  hallitukselle,  että  seurakuntayhtymä  voi  tehdä
nykyisenlaista  lehtiyhteistyötä  lähiseurakuntien  kanssa,  mikäli  se  alkaa  kustantaa
Rauhan Tervehdys –lehteä.

4. valtuuttaa  yhtymäjohtajan  aloittamaan  neuvottelut  Rauhan  Tervehdys  ry:n  kanssa
Rauhan Tervehdys –lehden julkaisuoikeuksien siirtymisestä seurakuntayhtymälle. 

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:


