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A. TOIMINTAKERTOMUS
1. YLEISKATSAUS
1.1. Kirkkoherran toimintakatsaus
Itsenäisen Hyvinkään seurakunnan 103. toimintavuosi oli poikkeuksellinen. Yleisvaarallinen tartuntatauti covid-19 levisi lyhyessä ajassa eri puolille maailmaa. Suomi kohtasi keväällä suurimman kriisin
sodan vuosien jälkeen. Otettiin käyttöön valmiuslaki ja Hyvinkään seurakunnassakin siirryttiin sen mukaiseen johtamiseen ja tehtävien järjestelyyn. Maan hallitus, terveysviranomaiset sekä kirkkohallitus ja
tuomiokapitulit ohjeistivat voimakkaasti toimintaa. Mutta paikallisestikin oli tehtävä lukuisia linjauksia
ja jokaisen työmuodon oli haettava uusia toimintatapoja, jotta perustehtävämme tuli hoidettua muuttuvissa tilanteissa mahdollisimman hyvin.
Monien työtehtävien kohdalla erityistilanne aiheutti lisäkuormitusta, kun oli pakko miettiä sopeutumiskeinoja ja uusia ratkaisuja. Keväällä kaikki seurakunnan (yleishallinto, seurakuntatyö, kiinteistötoimi,
hautaustoimi ja ruokapalvelut) sektorit joutuivat erittäin tarkkaan miettimään jokaista tehtävää rajoitusten ja turvallisuuden näkökulmasta. Sama asia jatkui koko vuoden ja jatkuu tätä kirjoittaessani keväällä
2021.
Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet toiminnan ja talouden suhteen menivät paljolti uusiksi koronan takia.
Jumalanpalveluksia ei voitu pitää kuten ennen vaan erilaiset väkimäärärajoitukset tai jopa jumalanpalvelus ilman läsnä olevaa seurakuntaa oli todellisuutta. Tässä kuten monessa muussakin ihmisten kohtaamiseen ja tavoittamiseen liittyvässä tuli avuksi internet ja tilaisuuksien välittäminen sen kautta. Hyvinkään seurakunta otti ison digiloikan. Ihmisiä kohdattiin paljon sosiaalisen median kautta. Erityisesti
kasvatuksen työntekijät saivat nopealla aikataululla siirrettyä toimintaa sähköisille alustoille. Seurakunta
on yhteisö, jossa kohtaaminen on aivan oleellinen asia. Nyt kohtaamiset piti järjestää toisin ja luovasti.
Ihmisten kohtaamista tapahtui rajoitusten puitteissa toki paljon perinteisesti esimerkiksi diakoniassa,
sairaalatyössä, perheneuvonnassa ja kirkollisten toimitusten ollessa kyseessä. Uskomattoman hienosti
selvisimme rippikouluista ja konfirmaatioista. Niiden järjestäminen oli erittäin suuri haaste ja saman tilanteen edessä olemme vuonna 2021. Toiminnan mahdollisti myös ammattitaitoisen kiinteistöhenkilökunnan etenkin siivoustoimen väsymätön työ. Seurakunnan henkilöstön työmotivaatio ja kehittämishalu
on ollut arvioni mukaan suuri ja kiitollisuudella on todettava, että selviämme myös tulevaisuuden haasteista yhdessä tekemällä.
Vuoden 2020 aikana vietiin läpi strategiaprosessi. Kirkkovaltuusto
käsitteli joulukuussa toimintalinjauksen Hyvällä sanomalla
hyvinkääläisten hyväksi. Hyvinkään seurakunta kutsuu ihmisiä
Jumalan yhteyteen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja
luomakunnasta. Toimintalinjauksemme mukaisesti olemme
toimintakertomusvuonna tehneet työtä erilaisissa olosuhteissa
ja työ jatkuu luottavasti tulevaisuuteen katsoen.
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1.2.Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
Koronavuosi 2020
Vuotta 2020 leimasi erittäin paljon pandemiaksi laajentunut koronaviruksen aiheuttama vakava tartuntatauti.
Kiinassa todettiin joulukuussa 2019 keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi varmistui uusi, aiemmin tuntematon koronavirus, SARS-CoV-2. Uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautia kutsutaan nimellä
COVID-19 (corona, virus, disease). Koronavirukset ovat suuri joukko viruksia, joita on todettu sekä ihmisillä että eläimillä. Osa niistä aiheuttaa tavallisimmin lievän hengitystieinfektion. Vakavia, jopa kuolemaan johtavia infektioita ovat aiheuttaneet SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) -koronavirus,
MERS (Middle East Respiratory Syndrome) -koronavirus ja uusi koronavirus SARS-CoV-2. Uusi
koronavirus on todennäköisesti lähtöisin yksittäisestä tartunnasta, joka on tapahtunut eläimen ja ihmisen
välillä. Toinen teoria on, että virus on tarttunut eläimistä ihmisiin jo jonkin aikaa, ja tartunnan saaneita
on ollut useampia. Tämän jälkeen virus on alkanut levitä ihmisestä toiseen. 1
Maan hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa.
Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena oli suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän
toiminta. Hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattoivat päätökset ja
suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset
viranomaiset antoivat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti. Hallitus antoi valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020. 2
Seurakunnan toimintaan valmiuslaki aiheutti käytännössä kaiken kokoavan toiminnan lakkauttamista
määräajaksi. Seurakunnallinen toiminta ei kuitenkaan kokonaan pysähtynyt. Verkon kautta alettiin välittää jumalanpalveluksia ja muita hartaustilaisuuksia. Muun muassa nuorten toiminta siirtyi pääasiassa
verkkotilaisuuksiksi. Diakoniatyössä auttaminen jatkui ilman fyysisiä kohtaamisia tai ne olivat aivan
minimissä. Pitopalvelussa siirryttiin joksikin aikaa myymään noutoruoka-annoksia. Vaikka kuolemantapausten määrä koko maassa ei juurikaan lisääntynyt tavanomaisesta, Uudellamaalla niitä oli normaalia
enemmän. Tämä aiheutti työpainetta hautaustoimessa. Koronaan kuolleiden vainajien arkkujen käsittelyssä, hautaamisessa ja tuhkaamisessa piti noudattaa erityisiä ohjeita.
Kesällä tautitilanne rauhoittui ja yhteiskunta toimi lähes normaalilla tavalla. Muun muassa kaikki seurakunnan rippikoulut ja -leirit voitiin toteuttaa suunnitellusti. Tilanne muuttui vaikeammaksi loppuvuodesta, jolloin koettiin toinen niin sanottu tautihuippu, jonka seurauksena sairaalahoidossa oli enemmän ihmisiä kuin maalis-hutikuussa ensimmäisen tautihuipun aikana. Helmi-maaliskuussa 2021 tautitilanne on jälleen pahentunut, ja hallitus ja eduskunta ovat päättäneet uusista entistä tiukemmista
rajoitustoimista.
Rokote tautia vastaan valmistui loppuvuodesta ja ensimmäinen koronarokote annettiin joulukuussa
Britanniassa. Suomessa rokotukset alkoivat vuodenvaihteessa 2020–2021 ja maaliskuun loppuun mennessä oli rokotettu noin 15 % väestöstä. Rokotukset eivät ole toteutuneet suunnitellussa aikataulussa.
Maailman terveysjärjestö WHO arvioi maaliskuun alussa, että koronasta ei päästä eroon vielä vuonna
2021.

1
2

Lähde THL
Lähde Valtioneuvosto
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Yleinen talous- ja työllisyyskehitys
Vuoden 2020 kokonaistuotanto aleni 2,9 % 3. Työttömyysaste oli joulukuussa 7,8 prosenttia, kun se
vuotta aiemmin oli 6,0 prosenttia 4. Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,7 %. Tilitykset kasvoivat
2/3:lla seurakunnista ja vähenivät 1/3:llä. Verotulon kasvua tuki palkkasumman kasvu, joka tosin toteutui vaihtelevasti eri toimialoilla ja eri puolella Suomea. Myös valtion erilaiset tukitoimet auttoivat useita
yrityksiä vaikeissa tilanteissa.
Niin kutsutun koronatilanteen vaikutus talouteen oli kaksijakoinen. Toisaalta kulutuksen vähennyttyä
syntyi menosäästöjä niin kotitalouksille kuin seurakunnillekin. Tosin nämä säästöt koituivat varsinkin
matkailu- ja kulttuurialan tappioksi, joita rajoitustoimet koskivat voimakkaimmin. Vähittäiskaupan samoin kuin erilaisten harraste-, puutarha- ja rakennustarvikkeiden myynti kasvoi selvästi
koronatilanteen vaikutuksesta. Ihmiset joutuivat olemaan kotona ja liikkumaan vain lähialueilla, siksi
kulutuskysyntä pysyi maan rajojen sisäpuolella.
Seurakunnan talous
Hyvinkään seurakunnan tilikauden tulos on 262 808 euroa ylijäämäinen. Tuloksen arvioinnissa pitää
kuitenkin ottaa huomioon Helenenkatu 31:n kiinteistön (tontti) myynnistä saatu 590 000 euron myyntivoitto. Ilman kiinteistön myyntiä tulos olisi 326 000 euroa alijäämäinen.
Ilman edellä mainittua myyntivoittoa toimintatuotot alenivat edellisvuodesta noin 464 000 euroa. Käytännössä kaikissa toimintatuottojen erissä tuotot vähenivät edellisvuoteen verrattuna; eniten myynti- ja
maksutuotoissa.
Toimintakulut vähenivät edellisvuodesta yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Esimerkiksi henkilöstökuluissa
vähennystä oli 259 000 euroa (−5 %), palveluiden ostoissa 615 000 euroa (−30 %) ja tavaraostoissa
221 000 euroa (−17 %).
Seurakunta omisti 40,5 % Kaukasten Palvelutalo Oy:stä, josta Hyvinkään kaupunki omisti loput 59,5 %.
Yhtiö oli asetettu selvitystilaan ja sen päätteeksi yhtiö purettiin joulukuussa. Tämän seurauksena maksettiin yhtiön tappioita 60 000 euroa ja tasearvon alaskirjauksena jouduttiin tekemään 110 000 euron
kulukirjaus tuloslaskelmaan.
Kirkollisverojen tuotto oli 7,2 miljoonaa euroa, mikä on 186 000 euroa (+2,7 %) enemmän kuin vuonna
2019. Valtionrahoitusta saatiin 898 000 euroa, verotuskuluja maksettiin 123 000 euroa ja Kirkon
rahastomaksuja 723 000 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 70 000 euroa, mikä on 49 000 euroa vähemmän kuin edellisvuonna.
Vuosikatetta kertyi 955 438 euroa. Jos kertaluonteinen kiinteistökauppa eliminoidaan, vuosikate olisi
ollut 364 611 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 692 600 euroa.
Helenenkadun kiinteistökauppojen myyntivoitot eliminoiden kyseessä oli toinen perättäinen negatiivinen tilikauden tulos. Helenenkadun kiinteistöjen yhteenlaskettu myyntivoitto oli 2,1 miljoonaa euroa.
Seurakunnan rahavarat kasvoivat 1,8 miljoonaa euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 3,8 miljoonaa
euroa. Näistä likvidejä varoja oli 2,3 miljoonaa ja määräaikaisissa sijoituksissa 1,5 miljoonaa euroa.
Suunnitteluista investoinneista toteutui puolet. Keväällä ja kesällä koronatilanne aiheutti talouteen voimakkaan taantumauhan, ja siksi osa investoinneista jätettiin aloittamatta. Suurimpia investointeja olivat
Hyvinkään kirkon katon kunnostus 153 000 euroa, Vehkojan seurakuntakeskuksen keittiöremontti
153 000 euroa ja Iso-pappilan kunnostustyöt 87 000 euroa.
3
4

Tilastokeskus 26.2.2021, ennakkotieto
Tilastokeskus 28.1.2021 [Suomen virallinen tilasto: Työvoimatutkimus, verkkojulkaisu: viitattu 1.3.2021]
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Oikeudenkäynnit
Iso Pappilan urakoitsijan kirkkoneuvoston marraskuisesta valintapäätöksestä jätti yksi tarjoajista valituksen markkinaoikeuteen. Kirkkoneuvosto teki itseoikaisuna uuden valintapäätöksen 27.1.2021. Sama
yritys valitti markkinaoikeuteen myös oikaisupäätöksestä. Seurakunta on antanut asiassa oikeuden pyytämät lausunnot.
Kirkkoneuvosto ei ottanut käsiteltäväkseen myöhässä tullutta valitusta diakoniatyöntekijän marraskuisesta valintapäätöksestä. Tästä valitettiin hallinto-oikeuteen. Seurakunta on antanut asiassa oikeuden
pyytämän lausunnon.
Korkein hallinto-oikeus päätti 16.3.2021 hylätä seurakunnan valituslupahakemuksen virkasuhteen irtisanomista koskevassa valitusasiassa. Näin ollen seurakunnan vuonna 2018 tekemä viranhaltijan
irtisanomispäätös kumoutui Helsingin hallinto-oikeuden kesäkuussa 2020 tekemällä päätöksellä. Viranhaltijalle korvataan ansionmenetystä noin 2,5 vuoden ajalta kirkkolain 6 luvun 61 § mukaisesti.
Riskienhallinta
Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kirkkoneuvosto nimeämä katselmusryhmä suoritti syyskuussa kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä hautausmaiden katselmukset. Erillisiä riskikartoituksia kirkkoneuvosto ei tehnyt. Henkilökuntaa on koulutettu ja opastettu
kohtaamaan erilaiset häiriö- ja turvallisuusriskit. Leiri- ja retkitoiminnassa noudatetaan Kirkkohallituksen turvallisuusohjeita ja jokaiseen tapahtumaan laaditaan erillinen turvallisuussuunnitelma. Seurakunnan kiinteistöihin on laadittu pelastussuunnitelmat. Seurakunnalla on voimassa oleva valmiussuunnitelma häiriötiloja ja poikkeusoloja varten. Kirkonmäellä ja Puolimatkan hautausmaalla on valvontakamerat. Myös eri kiinteistöille on lisätty ja uusittu kameravalvontaa ja sähkölukituksia.
Seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset. Työterveyshuollon toteuttaa Suomen Terveystalo Oy. Palvelujen sisältö ja toimivuus arvioidaan vuosittain. Varhaisen tuen
malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen mukaan ja tarvittaessa.
Rahavarat sijoitetaan kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaan. Sijoitukset on tehty
sellaisiin rahalaitoksiin ja sijoitusvaihtoehtoihin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy. Käteisvarojen käsittelystä on erilliset ohjeet. Hankinnoissa sovelletaan hankintalakia, yleisiä
hankintaohjeita sekä seurakunnan omia ohjeita.
Tietosuojapolitiikka, eli tietosuojan toimintalinjaus hyväksyttiin kirkkoneuvostossa marraskuussa. Tietosuojan ja -turvallisuuden teknisen vastuun hoitaa Tampereen IT-alue, ja käytämme heidän valitsemia tietoturvaohjelmia ja muita menettelytapoja. Tietosuojavastaava on it-alueen virkahenkilö. Seurakunnassa
käsitellään henkilötietoja vain välttämättömissä määrin toiminnan ylläpitämistä, jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamista sekä toiminnan ja palveluiden tuottamista ja kehittämistä varten. Henkilötiedot suojataan teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.
Ympäristötekijät
Seurakunnan ympäristöohjelmaa vuosille 2016–2020 toteutettiin. Uuden ympäristödiplomin hakemus on
tekeillä.
1.3. Seurakunnan strategian päivitystyö valmistui 2020
Seurakunnan uusi strategia ja toimintalinjaus valmistelu saatiin valmiiksi vuoden 2020 syksyllä ja valtuusto hyväksyi sen joulukuussa. Toimintalinjaus vuoteen 2025 on otsikoitu Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi!
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Hyvinkään seurakunnan toimintalinjaus vuoteen 2025
(hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 9.12.2020)
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2. HALLINTO
2.1.Yleistä
Toimielinten jäsenten luettelo on seuraavilla sivuilla 10–14. Hallinto-organisaation kaaviokuva on erillisenä liitteenä toimielinten jäsenluettelon jälkeen. Henkilöstön organisaatiokaaviot ovat erillisinä liitteinä
henkilöstöluettelon jälkeen.
2.2. Kirkkovaltuuston päätöksiä ja selvitys valtuustoaloitteista ja niiden käsittelystä
Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Pekka Kiuttu ja varapuheenjohtajana
Sinikka Ala-Paavola. Kirkkovaltuuston sihteerinä toimi hallintosihteeri Mikke Mäki.
Kirkkovaltuuston kokouksissa on ollut kirkkojärjestyksen mukaisesti läsnä kirkkoherra
Ilkka Järvinen. Lisäksi viranhaltijoista kokouksessa ovat olleet vs. talousjohtaja Visa Hämäläinen ja
talousjohtaja Pasi Perander sekä vs. johtava tiedottaja Tea Pohjoispuro.
Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt viidessä kokouksessaan kirkkolain
edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen,
tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
Kevään aikana osa kirkkovaltuuston kokouksista järjestettiin osittain sähköisinä kokouksina valmiuslain
ollessa voimassa.
Kirkkovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa toimitettiin kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja
hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali toimikaudelle 1.5.2020–30.4.2024. Talousjohtaja Kati
Yrttiahon irtisanouduttua 3.5.2020 kirkkovaltuusto valitsi kesäkuussa uudeksi talousjohtajaksi hallintotieteiden maisteri Pasi Peranderin 1.8.2020 alkaen.
Kirkollisveroprosentiksi vahvistettiin 1,25 prosenttia vuodeksi 2021. Talousarvio vuodeksi
2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2021–2023 hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto hyväksyi
seurakunnan Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi –toimintalinjauksen Hyvinkään seurakunnan
toimintalinjaukseksi vuoteen 2025. Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021–2023 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.
Luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita.
2.3. Kirkkoneuvoston päätöksiä
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut kirkkolain mukaisesti kirkkoherra Ilkka
Järvinen. Varapuheenjohtajana toimi Tuula Karhunen ja sihteerinä hallintosihteeri Mikke Mäki.
Kirkkoneuvosto on kertomusvuonna pitänyt 11 kokousta ja käsitellyt yhteensä 189 pykälää. Kirkkoneuvosto on nimennyt seurakunnan edustajat yhtiöihin ja yhdistyksiin, joissa seurakunnan edustus on.
Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esitettävät asiat (tilinpäätös 2019, veroprosentti vuodeksi 2021, talousarvio vuodeksi 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi
2021–2023), käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2021 koulutussuunnitelman, toiminta-yksiköiden ja
tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2019 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten
täytäntöönpanosta.
Kirkkoneuvosto päätti, että Hyvinkään seurakunta hakee Kirkon ympäristödiplomin uusimista. Diplomin uusimista valmistelevaan ympäristötyöryhmän nimettiin puheenjohtajaksi Sinikka Ala-Paavola ja
jäseneksi Jouni Pallonen. Seurakunnassa toimii työalojen edustajista koottu ympäristöryhmä.
Johtavan sairaalapastorin virkaan valittiin teologian maisteri Tiina Peippo 1.4.2020 alkaen.
Kirkkoneuvosto hyväksyi nimikkosopimuksen julistusjohtokunnan esityksen mukaisesti Suomen
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Lähetysseuran Tansaniassa toimivien nimikkolähettien Pia ja Mikko Pyhtilän kanssa.
Tuusulan rovastikunnan kirkkoherrat ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johtaja neuvottelivat
puitesopimuksen, jonka pohjalta voidaan sopia alakohtaisia sopimuksia. Kirkkoneuvosto hyväksyi
yhteistyösopimuksen.
Kirkkoneuvosto valitsi Martin alueneuvostoon Kari Kuosmasen tilalle Seppo Söderholm ja hänelle
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Niklas Pyrhönen.
Johtavan perheneuvojan virkaan valittiin TM, KM Maarit Kuusisto 1.8.2020 alkaen.
Kirkkoneuvosto hyväksyi Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välisen iltapäivätoiminnan avustussopimuksen kerhovuodelle 2020–2021, jonka johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja oli neuvotellut kaupungin opetustoimen edustajien kanssa.
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi johtavan tiedottaja Eriikka Käyhkön irtisanoutumisen 1.10.2020 alkaen. Vs. johtavan tiedottajan ja vs. tiedottajan kanssa on käyty neuvottelut sijaisuuksien jatkamisesta
siihen asti kunnes virat ovat täytetty.
Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan osallistumisen hävikkiruokaterminaalin pilottihankkeeseen,
jonka neuvotteluihin on osallistunut diakoniasihteeri.
Nuorisotyönohjaaja Outi Korppisen irtisanoutui nuorisotyönohjaajan virasta 29.2.2020 alkaen. Kirkkoneuvosto valitsi nuorisotyönohjaajan auki julistettuun virkaan sosionomi AMK Veera Uutun.
Diakonia Tuija Vänskän irtisanoutui diakonian viranhaltijan virasta jäädäkseen eläkkeelle 1.1.2021 alkaen. Kirkkoneuvosto valitsi auki julistettuun virkaan sosiaaliohjaaja, TM Anna Rauhalan 1.1.2021 alkaen.
Hautausmaan työnjohtajan Jukka Haataisen irtisanoutuminen 1.10.2020 alkaen merkittiin tiedoksi. Uudeksi hautausmaan työnjohtajaksi kirkkoneuvosto valitsi hortonomi Aulikki Luukkasen 1.2.2021 alkaen.
Kirkkoneuvosto merkitsi urkutoimikunnan raportin tiedoksi. Urkutoimikunta esitti, että kirkkoneuvosto
pysyy päätöksessään käynnistää toimet Hyvinkään kirkon uusien urkujen hankkimista varten ja varaa
määrärahat investointisuunnitelmaan. Kirkkoneuvosto perusti urkutyöryhmän, johon nimettiin
luottamushenkilöistä Carita Lehto, Pekka Kiuttu ja viranhaltijoista kirkkoherra Ilkka Järvinen, johtava
kanttori Anna Helenius, kanttori Minna Lamminen, talousjohtaja Pasi Perander ja kiinteistöpäällikkö
Visa Hämäläinen.
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HALLINTOELINTEN JÄSENET
KIRKKOVALTUUSTO 2019–2022
Jäsenet
Ala-Paavola Sinikka, FM, eläkeläinen
Haapamäki Jaakko, talouspäällikkö
Hakala Hanna, lääkäri
Hirvonen Aila, luokanopettaja, eläkeläinen
Hujanen Susanna, luokanopettaja
Huuhka Keijo, eläkeläinen
Jokirinne Hilkka, assistentti, eläkeläinen
Kangas-Pusa Katri, rehtori, luokanopettaja
Karhunen Tuula, merkonomi
Karppinen Hannele, lääkäri
Kiuttu Pekka, insinööri
Koski-Sipilä Eija, emäntä, opettaja
Kuronen Aino, pääemäntä, eläkeläinen
Laine Titta, toimistosihteeri, eläkeläinen
Lehto Carita, KM, englannin lehtori
Leppäaho Mika, diakoni, nuorisotyönohjaaja
Linna-Pirinen Tuija, aluepäällikkö, eläkeläinen
Mattila Jenna, työterveyshoitaja
Morri Riitta, sairaanhoitaja, yrittäjä
Myllymäki Anita, lastentarhanopettaja
Mäkelä Ari, korjaamopäällikkö, 30.10.2019 alkaen
Mäkelä Roope, opiskelija, 23.9.2019 asti
Pahlman Irma, oikeustieteen tohtori, varatuomari
Pietilä Nina, sairaanhoitaja
Pyrhönen Niklas, hieroja, myyjä
Rainio Jaakko, rehtori
Rajala Inga-Lill, toimittaja, eläkeläinen
Raninen Pauliina, musiikkipedagogi
Rantala Kyllikki, yrittäjä, sairaanhoitaja
Rantanen Marjo, terveydenhoitaja, eläkeläinen
Romppanen Lea, käräjäsihteeri, eläkeläinen
Tyni Pekka, koulutettu hieroja
Vartiainen Maria, sairaanhoitaja, kotiäiti
Väliaho Paula, hankekoordinaattori
KIRKKONEUVOSTO 2019–2020
Järvinen Ilkka, kirkkoherra, pj.
Haapamäki Jaakko
Hujanen Susanna
Karhunen Tuula, vpj.
Karppinen Hannele
Korpiaho Matti
Myllymäki Anita
Ollikainen Ossi-Pekka
Pahlman Irma
Pallonen Jouni
Rantala Kyllikki

Heimonen Taisto
Kangas-Pusa Katri
Laine Titta
Rantanen Marjo
Karppinen Leo
Lehto Carita
Kölhi Heikki
Linna-Pirinen Tuija
Roope Mäkelä 23.9.2019 asti
Jaakko Rainio 30.10.2019 alkaen
Hakala Hanna
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Romppanen Lea
Tyni Pekka

Willman Anni
Huuskonen Reijo

JOHTOKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2019–2022
Julistusjohtokunta
Leppälä Kalle, pj.
Ahvenainen Aarre
Haukijärvi Martti
Huuhka Keijo
Jokirinne Hilkka
Kangas-Pusa Katri
Lehto Carita
Rajala Inga-Lill
Koski-Sipilä Eija
Korpiaho Matti, kirkkoneuvoston edustaja
Kasvatusjohtokunta
Rantalainen Anne, pj.
Lahtela Ville
Leppäaho Mika
Mäkelä Roope, 23.9.2019 asti
Vaarala Jarmo, 30.9.2019 alkaen
Niemi Outi
Pitkänen Jenna 9.12.2020 asti
Väliaho Paula 9.12.2020 alkaen
Pyrhönen Niklas
Raninen Pauliina
Tauriainen Tarja
Pallonen Jouni, kirkkoneuvoston edustaja
Palvelujohtokunta
Pietilä Nina, pj.
Jyrkinen Kyösti
Kalteva Sirkka
Kukkonen Vesa, 3.6.2020 asti
Orava Arvi, 3.6.2020 alkaen
Kuronen Aino
Kölhi Mikael
Laine Titta
Linna-Pirinen Tuija
Mäkelä Ari
Romppanen Lea, kirkkoneuvoston edustaja

Heimonen Taisto
Nousiainen Pauli
Rönnlund Hans
Vierimaa Kari
Huotari Mervi
Hujanen Susanna
Vikman Virpi
Rantanen Marjo
Kalteva Sirkka

Punkki Teija
Lindell Jouni
Virolainen Ilpo
Kari Vierimaa, 30.9.2019 alkaen
Kotala Maire
Väliaho Paula 9.12.2020 asti
Talosela Minttu 9.12.2020 alkaen
Huuhka Keijo
Löytty Aino
Hirvonen Aila

Laaksonen Nina
Jyrkinen Marja
Heimonen Taisto
Orava Arvi, 3.6.2020 asti
Mika Leppäaho, 3.6.2020 alkaen
Tuohela Jorma
Lanttola Kaisa
Kuosmanen Raija
Taipale-Lepola Terhi
Tuina Juhani

Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta
Väliaho Paula, puheenjohtaja
Klemetti-Falenius Anna-Leena
Hakala Hanna
Piilola Jaana
Jattu Timo
Haapamäki Jaakko
Peippo Juha
Saari Ilkka
Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta
Puumalainen Anne
Silvander Anneli
Pöykkö Enni
Toivonen Veikko
Punkki Teija
Rantala Kyllikki

Keravan srk.
Mäntsälän srk.
Hyvinkään srk.
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Seppälä Ilkka
Särkkä Ritva
Tolvanen Anja
Vatanen Pirjo

Hallia Tuula
avoinna
Tikkaoja Tarja
Salmi Pontus

Tuusulan srk.
Espoon srk-yhtymä
Nurmijärven srk.
Vantaan srk-yhtymä

TOIMIKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2019–2020
Viestintätoimikunta
Järvinen Ilkka, pj.
Jääskeläinen Mirva
Laakso Maiju
Nousiainen Pauli
Nummelin Waltteri
Vallinkoski Maarit

Haukijärvi Ulla
Arjas Inari
Kölhi Mikael
Talosela Minttu
Mäkelä Ari

Palvelevan puhelimen toimikunta
Söderholm Seppo, pj.
Kuronen Aino
Mönkkönen Kaj
Vartiainen Maria
Taidetoimikunta
Morri Riitta, pj.
Arjas Inari
Hyväkkä Riitta
Laaksonen Nina
Savolainen Ossi
Vainikainen Markku
ALUENEUVOSTOJEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2019–2020
Paavolan alueneuvosto
Piilola Jaana, pj.
Ahokas Päivi
Huuskonen Reijo
Karhunen Erkki
Kataja Kirsi
Orava Arvi
Rainakari Raili

Routama Leena
Linden Marjatta
Paukku Lea
Vaarala Jarmo
Pallonen Jouni
Mauranen Kirsti
Arjas Inari

Paavolan aluepappi Petteri Kerko, sihteeri
Vehkojan alueneuvosto
Haukijärvi Ulla, pj.
Harju Juhani
Haukijärvi Martti
Kalteva Sirkka
Laitinen Salme
Rantanen Marjo
Vuori Kirsikka
Vehkojan aluepappi Esa Kokko, sihteeri

Myllymäki Anita
Mehmet Ali
Jyrkinen Marja
Tenkula Nieminen Aino
Lanttola Kaisa
Tauriainen Tarja
Jokinen Jouko
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Kytäjän alueneuvosto
Löytty Aino, pj.
Rouhiainen Eeva
Salminen Virpi
Saukkonen Ritva
Skyttä Matti
Uusitalo Jukka
Vähäsöyrinki Joose

Skyttä Leena
Annika Saukkonen
Kohonen Sanna
Seitsonen Mimmu
Huuhka Keijo
Tuominen Aimo
Taipale Markku

Kytäjän aluepappi Virpi Koivisto, sihteeri
Kaukasten alueneuvosto
Koski-Sipilä Eija, pj.
Ahokas Päivi
Heimonen Taisto
Juva Ulla
Nummela Matti
Tetri Anja
Tuina Juhani

Tilus Jussi
Kotala Maire
Halmela Vilho
Juva Merja
Hokkanen Merja
Parikka Hellä
Vierimaa Kari

Kaukasten aluepappi Anne Blomqvist, sihteeri
Martin alueneuvosto
Kölhi Heikki, pj.
Ilonen Päivi
Jattu Timo
Kuosmanen Kari
Letto Virva
Niemi Outi
Viitanen Mika
Martin aluepappi Merja Telsavaara
Vapaaehtoistoiminnan työryhmä
Luottamushenkilöedustajat
Myllymäki Anita
Morri Riitta
Orava Arvi
Seurakuntalaisedustajat
Leinonen Marja-Liisa
Mönkkönen Kaj
Vuori Kirsikka
Viranhaltijat
Lottonen Saija
Sillanpää Suvi
Tukeva Anna-Mari
Vapaaehtoistoiminnan koordinoija Petra Pohjanraito

Luoto Timo
Juva Merja
Raninen Pauliina
Söderholm Seppo
Vikman Virpi
Linden Marjatta
Peippo Juha
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Kansainvälisen työn vastuuryhmä
Luottamushenkilöedustajat
Korpiaho Matti
Niemi Outi
Punkki Teija
Rajala Inga-Lill
Seurakuntalaisedustajat
Klemetti-Falenius Anna-Leena
Löytty Aino
Viranhaltijat
Rauhala Jyrki
Rantalankila Johanna
Lammela Päivi
Kasvatustiimin edustaja
Kirkolliskokousedustaja 1.5.2016–30.4.2020 ja 1.5.2020–30.4.2024
Karppinen Hannele
Hiippakuntavaltuuston jäsen
1.5.2016‒30.4.2020
Järvinen Ilkka
Kiuttu Pekka
1.5.2020–30.4.2024
Leppäaho Mika
Tilintarkastusyhteisö 2019‒2022
KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Mari Säynätjoki
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3. HENKILÖSTÖ
Seurakunnassa työskenteli vuoden lopussa yhteensä 120 henkilöä. Vakituisessa palvelussuhteessa oli
89, joista kokoaikaisia oli 86 ja osa-aikaisia 3. Vakituisista naisia oli 67 ja miehiä 22. Henkilöstön keskiikä oli 49,6 vuotta.

Henkilöstöä yhteensä
Vakinainen henkilöstö yht.
joista
kokoaikaisia
osa-aikaisia
virkasuhteessa
työsopimussuhteessa
lisäksi sijaisia ja määräaikaisia *)
Naisten osuus
Miesten osuus
Keski-ikä, vuotta
Henkilötyövuodet

2020
120
89

2019
127
91

86
3
51
38
31
75 %
25 %
49,6
115,2

88
3
53
38
36
76 %
24 %
48,7
116,1

*) Virkavapaa-, sairaus-, ja äitiysloman sijaiset, eräät määräaikaiset työntekijät ja tarvittaessa töihin
tulevat. Vakinaisista vakansseista kuudella oli sijainen.
Painopisteet 2020–2022
1. Huolehdimme työntekijöiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista.
2. Tuemme esimiestyöskentelyä ja kehitämme johtamista.
3. Lisäämme toimintayksiköiden ja tiimien keskinäistä vuorovaikutusta ja tehostamme sisäistä tiedotusta.
Tavoitteet 2020
1. Kartoitamme työolosuhteiden terveellisyyttä ja varmistamme työturvallisuutta.
Työpaikkaselvityksiä on tehty säännöllisesti työterveyshuollon suunnitelman mukaan.
2. Tuemme esimiestyötä ja kaikkien työntekijöiden jaksamista työyhteisön muutospaineissa soveltuvilla koulutuksilla tai valmennuksilla
Koronavuosi muutti tältä osin suunnitelmat. Esimiestyötä on tuettu yhteisin kokouksin ja tuomiokapitulin järjestämän konsultin pitämällä tilaisuudella.
3. Party – parempi työyhteisö kyselyn tuloksia hyödynnetään työyhteisön kehittämisessä
Asiaa on käsitelty eri osastojen henkilöstön kanssa yhteistyössä työterveyshuollon asiantuntijoiden
kanssa.
Tilinpäätöksen liitteeksi lisätään erillinen henkilöstökertomus
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4. JÄSENET
Seurakunnan väkiluku oli vuoden 2020 lopussa 30 738. Väkiluku väheni 320 hengellä (−1,0 %).
Kirkkoonkuulumisaste Hyvinkäällä oli 66,0 % (2019 oli 66,9 %)
Kastettujen määrä väheni 27:llä (−13,0 %). Kuolleiden määrä kasvoi 20:lla (+5,5 %). Seurakuntaan liittyi 156 ihmistä, joka on kolme enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eroajia oli 432, joka on 67 vähemmän kuin vuonna 2019. Seurakunnasta ja seurakuntaan muuttaneiden erotus oli 159 henkeä positiivinen.
Vuonna 2019 erotus oli 45 henkeä negatiivinen.

Seurakunnan väkiluku
Väkiluku 1.1.
Väkiluku 31.12.
Muutos
Muutos-%

2018

2019

2020

32 280
31 605
-675

31 605
31 058
-547

31 058
30 738
-320

-2,1 %

-1,7 %

-1,0 %

Kaupungin väkiluku 31.12.

46 518

46 455

46 574

Kuuluminen seurakuntaan (%), Hyvinkää

67,9 %

66,9 %

66,0 %

Kuuluminen seurakuntaan (%), koko maa

69,7 %

68,6 %

67,6 %

Seurakunnan väkiluvun muutokset
Kastetut
Kuolleet
Luonnollinen muutos

248
-338

209
-365

182
-385

-90

-156

-203

vaikutus väkilukuun, %

-0,3 %

-0,5 %

-0,7 %

Seurakuntaan muuttaneet
Seurakunnasta muuttaneet

1 440
-1 630

1 446
-1 491

1 680
-1 521

Muuttoliikkeen vaikutus
Muuttoliikkeen vaikutus väkilukuun, %

Seurakuntaan liittyneet
Seurakunnasta eronneet
Liittyneiden ja eronneiden vaikutus
Liittymis/erokehitys, vaikutus väkilukuun,%

-190

-45

159

-0,6 %

-0,1 %

0,5 %

154
-550

153
-499

156
-432

-396

-346

-276

-1,2 %

-1,1 %

-0,9 %

5. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS
5.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
Tilikauden tulos oli 263 000 euroa ylijäämäinen. Toimintatuottoihin kirjattiin Helenenkatu 31:n tontin
myynnin myyntivoitto 590 000 euroa. Ilman tätä kertaerää tulos olisi ollut 326 000 euroa alijäämäinen.
Seurakunta joutui maksamaan konkurssiin menneen Kaukaksen Palvelutalo Oy:n velkoja 60 000 euroa
ja lisäksi tuloslaskelmaan kirjattiin osakkeiden alaskirjauksesta 110 000 euron kulukirjaus.
Vuonna 2019 toimintatuottoihin kirjattiin Helenenkatu 30:n kiinteistön myyntivoittoa 1,5 miljoonaa euroa. Kun myyntivoittokirjauksia ei oteta huomioon aleni toimintatuotot vuonna 2020 yhteensä 464 000
euroa, joka on 20 % vähemmän kuin vuonna 2019. Eniten vähenivät myynti- ja maksutuotot. Nämä ovat
suoraa seurausta koronatilanteen aiheuttamasta toiminnan vähäisyydestä.
Toimintakulut olivat 8,8 miljoonaa euroa ja määrä väheni 1,1 miljoonaa euroa, joka on 11 % edellisvuotta vähemmän. Eniten väheni palveluiden ostot, henkilöstökulut ja tarvikeostot.
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Kirkollisverotuloja kertyi 7,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta lähes 200 000 euroa
(+2,7 %). Muut tuloslaskelmaosan tuotot ja kulut pysyivät edellisvuoden tasolla, paitsi korkotuotot,
jotka laskivat 19 000 euroa. Seurakunta sai kaikkien muiden seurakuntien tapaan Kirkkohallitukselta
jäsenmäärän mukaan määräytyvää koronatilanteeseen liittyvää toiminta-avustusta 25 000 euroa.
Tuloslaskelma 1000 euroa

5.2.Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 1,8 miljoonaa euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden
lopussa 3,8 miljoonaa euroa.
Investoinnit olivat 0,6 miljoonaa euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 163 %, eli vuosikate riitti 1,6 kertaisesti rahoittamaan investoinnit. Vuosikate sisältää kiinteistökaupan myyntivoiton. Ilman myyntivoiton kirjausta vuosikate olisi kattanut investoinneista 63 %.
Lyhytaikaisissa saamisissa oli vuoden 2019 kiinteistökaupan kauppasummaa 1,3 miljoonaa euroa, joka
maksettiin vuoden 2020 puolella.
Seurakunnan maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku rahavarojen riittävyys oli 140 päivää.
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Rahoituslaskelma 1000 euroa
2020

2019

2018

955
-492

1 098
-1 423

810
-2

-585
591
0

-1 186
1 528
0

-2 647
0
1

470

16

-1 839

-4
46
1 285
-44

-15
-45
-1 251
-151

-26
0
-11
104

R a ho itus to iminna n ne tto ra ha v irta

1 283

-1 462

0

R a ha v a ro je n muuto s y hte e ns ä

1 753

-1 445

-1 839

3 770
2 017

2 017
3 462

3 462
5 235

1 753

-1 445

-1 772

163 %

93 %

31 %

19
140

38
64

84
106

V a rs ina is e n to iminna n ja inv e s to intie n ra ha v irta
Tulorahoitus
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Investoinnit
Investointimenot
Pysyvien vastaavien myyntitulot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
V a rs ina is e n to iminna n ja inv e s to intie n ne tto ra ha v irta
R a ho itus to iminna n ra ha v irta
Lainakannan muutokset
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos

R a ha v a ra t y hte e ns ä ja niid e n muuto s
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
R a ha v a ro je n muuto s y hte e ns ä

R a ho itus la s k e lma n tunnus luv ut
Investointien tulorahoitus, %
(= vuosikate/investoinnit)
Investoinnit, euroa/jäsen
Rahavarojen riittävyys, pv
(= 365 pv * rahavarat / kassastamaksut )

5.3. Tase ja tunnusluvut
Taseen loppusumma on 13,7 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 203 000 eurolla.
Pysyvät vastaavat olivat 9,6 miljoonaa euroa. Ne pienenivät 218 000 euroa, kun rakennusten tasearvo
väheni poistojen ansioista 115 000 euroa ja sijoituksissa olleen Kaukasten Palvelutalo Oy:n osakkeiden
alaskirjauksen vuoksi 110 000 euroa. Vaihtuvat vastaavat, eli käytännössä saamiset ja sijoitukset olivat
4,0 miljoonaa euroaja. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 3,8 miljoonaa euroa ja ne lisääntyivät 422 000
eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 83 000 euroa ja saatuja ennakkoja hautainhoitosopimuksista 428 000 euroa.
Oma pääoma kasvoi 263 000 euroa, eli edellisen vuoden ylijäämän verran. Seurakunnan taseessa pitkään
ollut eläkevaraus kirjattiin loppuun ja varaus poistui taseesta. Taseessa on edelleen vuoden 2019 tilinpäätöksessä kirjattu 100 000 euron suuruinen pakollinen varaus Työkeskuksen purkukuluihin. Saadut
ennakot hautojenhoitomaksista olivat 428 000 euroa. Pitkäaikainen vieras pääoma on saatuja ennakkoja
määräaikaisista haudanhoitosopimuksista. Lainaa ei ole.
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Tase 1000 euroa

5.4. Seurakunnan kirjanpitoon kuuluvat erityiskatteiset rahastojen ja ulostilitettävät keräysvarat
Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot olivat yhteensä 60 826 euroa. Määrä oli 15 287 euroa pienempi
kuin edellisenä vuonna.
Diakoniatyön Hartzellin rahaston pääoma oli vuoden lopussa 33 088 euroa (36 190 euroa v. 2019),
nuorisotyön Sihvon rahaston pääoma 20 472 euroa (25 935 euroa v. 2019) ja diakoniarahaston pääoma
27 815 euroa (21 227 euroa v. 2019). Erityiskatteisten rahastojen pääomille on kirjattu 2,2 %:n korkotuotto.
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Seurakunta hyvitti kirjanpidossa rahastojen ja hautainhoidon sopimussitoumusten pääomia laskennallisella korolla yhteensä 12 952 eurolla, josta 11 338 euroa oli hautainhoitosopimusten osuus.

ULKOISET TOIMINTAKULUT
PÄÄTEHTÄVITTÄIN 2020
Kiinteistö
toimi
21,2 %

Hautaustoimi
11,1 %

Ruokapalvelut
6,4 %

Yleishallinto
12,5 %

Seurakuntatyö
48,7 %
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6. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI
Tilikauden tulos on 262 808,84 euroa ylijäämäinen.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 262 808,84 euroa kirjataan taseen
omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.
Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2020 tilinpäätöksen jäämäkirjausta on 3 449 367,58 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden
tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.
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B. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
1. TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN
TAVOITTEIDEN ARVIOINTI
1.1. Talousarvion sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma
Alla olevassa taulukossa on kirkkovaltuuston talousarviossa sitoviksi määrärahoiksi ja tuloarvioiksi asetetut summat ja niiden toteumat.
Käyttötalousosassa yleishallinto, seurakuntatyö, hautaustoimi ja kiinteistötoimi alittivat menomäärärahat. Ruokapalveluiden sitovuustaso oli tuottotavoite, joka ei toteutunut.
Tuloslaskelmaosassa verotulot ylittivät tuloarvion. Rahoitustuotoissa tuloarviota ei saavutettu. Valtionrahoitus, Kirkon rahastomaksut ja verotuskulut ovat lakisääteisiä eriä, joiden määrään ei voi vaikuttaa.
Investointiosasta toteutui alle puolet. Hankkeita siirrettiin koronapandemian aiheuttaman epävarman
taloustilanteen vuoksi.
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Tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu siten, että alkuperäisten talousarvion tavoitteiden ja talousarvioperustelujen jälkeen on kirjattu toteutuminen kunkin toimintayksikön ja tehtäväalueen (työalan) yhteydessä. Lisäksi tekstiin on liitetty lyhyt yleiskuvaus kertomusvuoden toiminnasta.
Tunnuslukutaulukot ovat tilinpäätöksen liitteenä sivulta 81 alkaen.
1.2. Yleishallinto ja yhteiset palvelut
Yleishallinnon välittömät toimintakulut olivat 1,1 miljoonaa euroa. Sisäiset tilavuokrat olivat 226 164
euroa. Toimintatuotot oli 261 503 euroa. Kirkonkirjojenpidon nettokulu, joka jää hallinnon pääluokkaan
kuluksi, oli 38 624 euroa. Yleishallinnon muut kulut on vyörytetty muille tehtäväalueille sisäisenä
vyörytyseränä.
Hallinnon välillisten kustannusten vyörytys ja talousyhteenveto (TP 2020, €)
Tehtäväalue (työala)

HALLINTO
Hallintoelimet
Kirkolliset vaalit
Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

Htv

0,6
0,0
0,1
0,5

Toimintakulut
PääToiminta- osuus tila- omakulut
kuluista
kulut
(sisäiset)

-106 328

-14 227

-16 424
-89 904

Osuus
kesk.rah.
ja verot.
kuluista

-3 922

124 429

-6 327
-7 900

0
0
0
0

-322
-3 601

23 073
101 356

0

-23 066

Taloustoimisto

6,1

-852 141

-61 907

Taloushallinto

2,5

-200 168

-14 918

Henkilöstöhallinto

1,6

-300 749

-15 550

Tietohallinto

1,0

-237 057

-4 405

-2 598

Yhteiset toim istopalvelu

1,0

-105 445

-26 723

-2 798

-8 723

-311

Tilintarkastus

Osuus
yleishallintokuluista

0

Tehtävän Toiminta- Tehtävän Kulut
omakus- tuotot
netto(OKA)
(30738)
tannustulos
arvo(OKA)
e/jäsen

-48
0
0
-48

0,0
0,0
0,0
0,0
-7,4

711 151 -225 963 225 963

0

223 960

-186

187

0

0,0

-8 610

292 532

-32 377

32 377

0

-1,1

50 660 -193 400 193 400

0

-6,3

134 965

0

0

0,0

9 034

0

0

0,0

-38 624

-2,2

3,4

-156 585

-36 529

-14 293

141 316

-66 091

Kirkkoherranvirasto

2,5

-116 218

-24 489

-7 785

148 492

0

Kirkonkirjojenpito

0,9

-40 367

-12 040

-6 507

-7 177

-66 091

Yhteistyötoimikunta

-5 660

-947

0

6 607

M uu yleishallinto

-8 199

-82 353

0

90 552

10,2 -1 128 913

-195 963

0

YHTEENSÄ

0
48

0
0
0
0

-9 060

Kirkkoherranvirasto

0

48

27 467

0

0,0

-38 624

-2,2

0

0

0,0

0

0

0,0

-38 623

-9,5

27 467

-41 281 1 074 055 -292 101 253 478

1.2.1. Hallintoelimet
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Hallintoa hoidetaan ja päätösvaltaa käytetään kirkkolaissa ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla.
Hallinnon kokoukset perustuvat kirkkolakiin ja -järjestykseen sekä kirkon vaalijärjestykseen.
Hallintoelimistä yleishallinnon pääluokkaan kuuluvat kirkollisvaalien, kirkkovaltuuston, tilintarkastuksen ja kirkkoneuvoston kustannuspaikat.
Hallinto
Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet; kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja johtokunnat
Henkilöstö
Kirkkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri, kirkkoherranviraston, taloustoimiston ja yleishallinnon henkilöstö
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Painopisteet 2020 – 2022
1. Toimintalinjauksen (strategia) valmistelu ja hyväksyminen kirkkovaltuustossa syksyllä 2020
2. Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaali helmikuussa 2020
3. Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaan tulosta seuraavat tarkastukset seurakunnan ohje- ja
johtosääntöihin ja virkanimikkeisiin
4. Hallintosihteerin toimenkuvan tarkastaminen ja virkanimikemuutos hallintopäälliköksi
Toiminnalliset tavoitteet 2020
1. Toimintalinjauksen valmistelun vaatimat yhteiset kokoontumiset
Toteutuminen: Toimintalinjauksen valmistelua on tehty kertomusvuoden aikana johtokunnissa, alueneuvostoissa ja työaloilla sekä koottu strategiatyöryhmän kokouksissa vaikeasta
koronatilanteesta huolimatta.
2. Oman seurakunnan kaikille luottamushenkilöille jatketaan perehdyttämistä
Toteutuminen: Ei toteutunut. Koronaepidemian vuoksi luottamushenkilöille ei pystytty järjestämään perehdytystä. Luottamushenkilöt ja toimialojen edustajat tapasivat kevään aikana
Teamsin välityksellä, jonka aikana työalat kertoivat töiden järjestelyistä koronaepidemian aikana. Osa osallistui tilaisuuteen paikan päällä.
3. Valmistautuminen sähköisen asiakirjajärjestelmän käyttöönottoon hallinnossa (perehtyminen ja aikataulun laatiminen)
Toteutuminen: Valmistelun pohjalta asiakirjajärjestelmän käyttöönottoon tarvittava määräraha
sisällytettiin vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaan.
1.2.2. Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto
Taloushallinnon tehtäviä ovat kirjanpidon, laskutus- ja perintäasioiden, rahaliikenteen ja sijoitusasioiden hoito, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman ja osavuosikatsauksien laatiminen ja Kipa-yhteistyö. Lisäksi taloustoimistossa hoidetaan
vuokra-asiat, vakuutusasiat, hankintatoimen ohjaaminen ja tilintarkastusyhteistyö.
Henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat palkka-aineistoa varten tietojen toimittaminen Kipan järjestelmiin ja
palkanmaksuaineistojen tarkistukset sekä yhteiset henkilöstöhallinnolliset tehtävät (mm. palvelussuhteen asiakirjat, suorituslisien hallinnointi ja tavoite- ja arviointiprosessin hoito, työterveyshuoltoasiat, virka- ja työehtosopimuksen soveltaminen ja palkka-asiamiehen
tehtävät sekä henkilöstökertomuksen laatiminen).
Yleishallinnollisia tehtäviä ovat tukipalvelujen sihteeritehtävät, puhelinpalvelut, postipalvelut, opastuspalvelut ja vakuutusasiat.
Tietohallinto: Seurakunta kuuluu Tampereen IT-alueeseen, josta saadaan yhteiset IT-infrastruktuurin
verkko- ja laiteratkaisut. Seurakunnalla on tietohallinnon tukipalveluista vastaava määräaikainen ITvahtimestari.
Hallinto
Hallintoelimenä toimii kirkkoneuvosto kirkkovaltuuston myöntämin edellytyksin.
Henkilöstö
talousjohtaja (työsuojelupäällikkö ja IT-yhdyshenkilö ja Tampereen IT-alueen johtokunnan jäsen),
henkilöstösihteeri, kirjanpitäjä (58 %, vuorotteluvapaalla 5,5 kk), talousassistentti (58 %, kp vuorotteluvapaan sijainen 5,5 kk), IT-vahtimestari, toimistovirkailija (vastaanotto), talousassistentin sijainen 5,5 kk (kirjanpitäjän vuorotteluvapaan aikana)
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Painopisteet 2020–2022
1. Hallitsemme talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien sujuvan käytön ja varaudumme
vuorotteluosaamiseen, huolehdimme osaamisen ja riittävän tiedonsiirron uusille työntekijöillemme.
2. Huolehdimme työntekijöiden jaksamisesta ja riittävästä resursoinnista.
Tavoitteet 2020
1. Sähköisten tietojärjestelmien entistä tehokkaampi hyödyntäminen. IT-alueen palvelujen vaihtoehtojen selvitys.
2. Arkistojen ajantasaistaminen ja järkeistäminen, toiminnalliset tietovarannot intraan, tulostepaperin
määrän vähentäminen.
3. Puhelin- ja tablettilaitepolitiikan rakentaminen, sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen.
4. Työllistävien/kuormittavien toimintamallien karsiminen ja toiminnan optimointi kustannustehokkaammaksi.
Tavoitteet toteutuivat vain osittain. Syynä olivat osin ulkoiset syyt kuten sähköisen kokouskäytännön
lainsäädännön voimaantulon viivästyminen. Lisäksi koronatilanne muutti suunnitelmia ja talousjohtajan vaihtumien viivästytti tai siirsi joidenkin tavoitteiden toteutumista.
1.2.3. Kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojenpito
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Hoitaa kirkonkirjojenpitoa ev.lut. seurakuntien yhteisen jäsentietojärjestelmän Kirjurin avulla, hautaustoimen asiakaspalvelua ja toimitusvarauksia sekä hallintoa.
Virastossa ylläpidetään hautarekisteriä, laaditaan haudanhoitosopimukset sekä huolehditaan viraston
osalta hautarekisteriin ja haudanhoitosopimuksiin liittyvä laskutus. Virastossa huolehditaan toimitusten
ja tilaisuuksien henkilö-, aika- ja tilavaraukset sekä osallistutaan tukipalvelujen tuottamiseen työaloille.
Lisäksi virastossa hoidetaan hallintotehtäviä (valtuusto, neuvosto, työryhmiä, henkilöstöhallintoa).
Hallinto
Hallintoelimenä toimii soveltuvin osin kirkkoneuvosto
Henkilöstö
Kirkkoherra, hallintosihteeri, toimistosihteeri, ma. toimistosihteeri (2) ja ma. hallintoassistentti,
5.10.2020 alkaen.
Painopisteet 2020–2022
1. KirDi-näyttöjen käyttöönotto (yhteys Kirjuri Digin ja Datan välillä, on sovelluksen osa, jolla digitoidun aineiston kuvista tallennetaan tiedot jäsentiedon puolelle)
2. Liittyminen aluekeskusrekisteriin vuoteen 2021 mennessä
3. Aluekeskusrekisterin tuomat työ- ja koulutusjärjestelyt
Toiminnalliset tavoitteet 2020
1. Seurataan aktiivisesti sekä Kirjurin, KirDin että sähköiseen asiointiin liittyvän kehityksen etenemistä.
Toteutuminen: Kirjurin (Data, Digi, KirDi, Asiointipalvelut) työt ovat edenneet vuoden aikana
vauhdikkaasti. Suurin toteutettava kokonaisuus oli uusi sähköinen asiointipalvelu Virkatodistustilaus
sekä tähän kiinteästi liittyvät tilaus- ja laskutustoiminnallisuudet Kirjuri Datassa. Kokonaisuuden
käyttöönotto mahdollistaa tilausten ylläpidon Kirjuri Datassa. Lisäksi virkatodistuslaskut voidaan
jatkossa liittää osaksi asiakkaalle lähetettävää todistuskokonaisuutta.
Myös KirDin osalta on tehty merkittäviä toiminnallisuuksien parannuksia ja työ jatkuu edelleen.
KirDissä pääpaino on virkatodistuksen sisällön tuottamisessa mahdollisimman automaattisesti ja
päivitettyjen tietojen erillinen lokitustoiminnallisuus.
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Kirkkoherranviraston henkilökunta osallistui KirDi-koulutukseen 4.–5.11.2020. Vuoden aikana valmistauduttiin esteidentutkintamuutokseen, joka astui voimaan vuoden vaiheessa.
2. Valmistautuminen aluekeskusrekisteriin liittymiseen ja sen mukana tuomiin työjärjestelyihin
Toteutuminen: Alustavan aikataulun mukaan liittyminen aluekeskusrekisteriin piti tapahtua syksyn
aikana. Koronaepidemian vuoksi liittyminen siirtyi vuoden 2021 syksylle.
1.2.4. Yhteistyötoimikunta
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Työolosuhteisiin vaikuttamalla pyritään edistämään työn turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä ennakoimaan henkilöstön jaksamista ja työkyvyn ylläpitämistä.
Hallinto
Hallintoelimenä toimii yhteistyötoimikunta ja soveltuvin osin kirkkoneuvosto
Yhteistyötoimikunta
pj. työsuojelupäällikkö (talousjohtaja), kirkkoherra, kiinteistöpäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluvaravaltuutettu, työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiehet (3)
Toiminnalliset tavoitteet
1. Työsuojeluhenkilöstön osaamisen ylläpitäminen koulutuksin
Toteutuminen: Toteutunut tarpeen mukaan.
2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto
Toteutuminen: Suunnitelmaluonnosta on käsitelty, mutta käyttöönotto ei toteutunut.
3. Työntekijöiden muistamis- ja palkitsemissäännön uusiminen
Toteutuminen: Ei toteutunut.
4. Työpaikan riskien kartoittamisen ja toimenpiteiden seuranta
Toteutuminen: Ei tehty erikseen, koska käytiin läpi Party-kyselyä (kohta 9)
5. Suorituslisäarviointien seuranta
Toteutuminen: Ei ole toteutunut. Jatkossa asiaa käsittelee palkkatyöryhmä.
6. Seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen henkilöstön osalta
Toteutuminen: Toteutunut
7. Työterveydenhuollon toimintasuunnitelman toteutumisen arviointi ja työsuojeluhenkilöstön
lausunto työterveydenhuollon järjestämisestä
Toteutuminen: Toteutunut
8. Henkilöstön kehittämissuunnitelman ja talousarvioesityksen arviointi
Toteutuminen: Ei ole toteutunut
9. Henkilöstökysely (Partyn) työhyvinvointikyselyn tulosten läpikäynti ja reagointi tuloksiin. Toteutus yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
Toteutuminen: Toteutunut
10. Yhteistyötoimikunnan kokoontuminen vähintään neljä kertaa vuodessa henkilöstöasioiden
osalta
Toteutuminen: Toteutunut
11. Palkkatyöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen ja kokoontuminen ajankohtaisten asioiden
osalta noin neljä kertaa vuodessa.
Toteutuminen: Ei ole toteutunut.
1.2.5. Yhteiskuntavastuu ja ympäristöohjelman toteutuminen
Painopisteet 2020–2022
Kannamme yhteiskuntavastuuta edistämällä kestävää kehitystä ja toteuttamalla ympäristöohjelmaa.
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Toiminnalliset tavoitteet 2020
Toteutetaan vuosille 2016–2020 laadittua seurakunnan ympäristöohjelmaa. Työalat toteuttavat ympäristöohjelmaa ja ovat itse laatineet tavoitteet. Ympäristöohjelman toteutuminen raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä, jolloin kukin työala laatii yhteenvedon koko vuoden toiminnastaan ja näistä kootaan yhteinen ympäristöraportti toimintakertomukseen. Ympäristöohjelma löytyy kokonaisuudessaan
seurakunnan nettisivuilta: Info ja asiointi/Seurakunnan ympäristöohjelma.
Toteutuminen:
Hallinto ja toimistotyö
Virastossa käytetään kierrättäen muisti- ja muita sellaisia papereina kaikki jäävä käyttökelpoinen paperi.
Kopiot otetaan mahdollisuuksien mukaan aina kaksipuoleisina. Paperinkulutukseen pyritään myös kiinnittämään huomiota niin, ettei tarpeettomia tulosteita oteta.
Samoin käytettyjä kirjekuoria käytetään mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan eri tilanteissa, kuten
asiakaspalvelussa ja sisäisissä postituksissa Toimistossa ylijäävää erilaista paperi-, pahvi- ja muuta materiaalia kierrätetään esimerkiksi lapsityölle. Virastossa valmistetut sisäiset kokousmateriaalit ja muistiot
on siirretty sähköiseen muotoon sekä työvuorosuunnittelu tehdään Katrina-järjestelmään.
Paperi- ja pahvijätteet lajitellaan.
Seurattavat tunnusluvut:
Toimistotyö
Kopiomäärä pääkoneilla
Postilähetysten
määrä
Jätehuolto
Hautaustoimen
jätehuoltokustannukset
Kiinteistöjen jätehuoltokustannukset
Kiinteistöjen kulutustiedot
Sähköenergian
käyttö
Lämpöenergian
käyttö
Vedenkulutus

TP
2016

TP
2017

TP
2018

TP
2019

TP
2020

kpl

530311

525500

522433

371332

1167449

kpl

28471

27736

24929

19728

21410

€

7450

8345

10946

12545

13443

€

29500

31294

28566

35889

35103

1000
kWh

1468

1393

1410

1582

1309

MWh

2194

2203

2180

2182

1472

m3

7214

8643

7964

6670

5287

Viestintä
Seurakunnan Kirkonmäki-lehti painetaan Kokkolassa Botnia Printissä (painos noin 121 000 kpl/vuosi),
joka toimii ympäristöystävällisesti kaikilla toiminnan osa-alueilla.
Viestinnässä vältetään turhaa paperin kulutusta ja tulostamista.
Koronan myötä viestintä on tehnyt pääasiassa etätyötä. Etätyö vähentää koronatartuntariskin lisäksi
muun muassa työmatkaliikennettä sekä seurakunnan työtilakustannuksia.
Julistus
Julistustiimissä on toteutettu soveltuvin osin seurakunnan yhteistä ympäristöohjelmaa.
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Hankinnoissa on pyritty huomioimaan ympäristönäkökohdat.
Ympäristökasvatus
Luonto
Kiitollisuus Jumalan luomistyöstä, luonnon viljeleminen ja varjeleminen ja säilyttäminen tuleville polville ovat olleet esillä opetuksessa ja puheissa sopivissa tilanteissa. Kesällä pidettiin jumalanpalvelus
Vaiveron myllytilalla luonnon keskellä, luomakunnan sunnuntain teemalla. Kaukasten alueella pidettiin
pihaseuroja. Muutama lauluilta pidettiin Vanhan kirkon pihalla. Perinteistä juhannusaattoiltaa Sääksin
leirikeskuksessa ei pystytty pandemiarajoitusten vuoksi pitämään.
Kierrätys
Toimistossa työskenneltäessä jätteiden erittely kuului työntekijöiden jokapäiväiseen työhön. Hyötyjätteet eroteltiin ja palautettiin kiertoon.
Tuotanto
Vältettiin turhien kopioiden ottoa mm. lukemalla suoraa päätteeltä. Kopioitaessa otettiin kaksipuolisia
kopioita sekä vältettiin värikopioiden ottoa. Autolla liikkuessa pyrittiin kulkemaan yhteiskyydeillä.
Muuta
Julistuksen vastuukappalainen kuuluu tällä hetkellä seurakunnan ympäristötyöryhmään. Ryhmä kokoontuu harvakseltaan.
Kasvatus
Olemme toiminnassamme kiinnittäneet huomiota alla olevien asioiden toteutumiseen. Asia on koko
seurakunnan kannalta tärkeä ja huomionarvoinen, koska halutaan ottaa huomioon kestävä kehitys kaikessa toiminnassa. Toiminnan yhteydessä huolehditaan kierrätyksestä ja siitä, että lapsille ja nuorille annetaan ympäristökasvatusta ja kerrotaan kierrättämisen tärkeys. Leireillä on kasvisruokapäivä. Varhaisnuorisotyössä on käytetty jonkin verran kierrätysmateriaalia askarteluissa. Lasten kanssa liikutaan luonnossa ja samalla keskustellaan siitä, miten siellä tulee toimia.
”Luojana Jumala on jokaisen ihmisen taivaallinen isä. Olemme hänen lapsiaan ja elämme hänen huolenpitonsa varassa. Meidän velvollisuutemme on varjella ja hoitaa Jumalan maailmaa. Tästä tehtävästä
olemme vastuussa Luojallemme.” (Katekismus).
Seurakunnan ympäristökasvatuksessa liitymme kirkon ympäristödiplomin teemoihin kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus.
1. Työn suunnittelussa ja toteutuksessa luonnon ja kestävän kehityksen näkökulmista keskustellaan yhteisöllisesti ja moniammatillisesti.
2. Yhteistyökumppaneiden ja palveluiden tarjoajien valinnassa suositaan ympäristöystävällisiä toimijoita.
Ostamme reilun kaupan tuotteita aina mahdollisuuksien mukaan.
3. Yhteiskuljetuksia ja kimppakyytejä suositaan.
Leireille mentäessä käytämme yhteistä kuljetusta. Työntekijät käyttävät työmatkoihin polkupyörää mahdollisuuksien mukaan. Työkeskuksen kasvatuksen päädystä on myös mahdollista
lainata ns. ”työsuhdepyörää”.
4. Tarpeetonta kuluttamista vältetään.
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5. Energiaa säästetään sammuttamalla tietokoneet, valot ja sähkölaitteet niiden ollessa käyttämättöminä. Sammuttaminen kannattaa laitteen ollessa käyttämättä vähintään 10 minuuttia. Virtajohto irrotetaan laitteen ollessa käyttämättä pitkän ajan.
6. Lasten ja nuorten kanssa vietetään aikaa luonnossa. Pyritään vahvistamaan heidän positiivista suhdettaan luontoon tarjoamalla elämyksiä. Retkillä liikutaan lihasvoimalla.
Nuorille ja varhaisnuorille järjestetään telttaleirejä, joiden tarkoituksena on opettaa heitä liikkumaan ja tulemaan toimeen luonnossa.
7. Hartauselämässä ja askartelussa käytetään luonnonmateriaaleja. Lapsille ja nuorille opetetaan, mitä
luonnosta saa ottaa ja millaisia jälkiä luontoon saa jättää.
Askartelussa käytetään mahdollisimman paljon joko luonnosta kerättyjä materiaaleja tai
kierrätysmateriaaleja.
8. Leirikeskuksilta pyydetään kasvisruokaa vähintään yhdelle aterialle. Esitetään myös toive, että ruokapöydässä luomu- ja lähiruokatuotteet merkitään.
Olemme pyrkineet toteuttamaan kasvisruokapäivän tai vähintään yhden kasvisaterian rippileirien aikana. Aina tavoite ei ole toteutunut, joten pyrimme tulevaisuudessa tekemään kasvisruuasta ja/tai luomu- ja lähiruuasta itsestäänselvyyden ainakin oman leirikeskuksemme rippileireillä.
9. Kerhotoiminnassa, nuorten viikkotoiminnassa ym. suositaan ympäristöystävällisiä elintarvikkeita
sekä vähennetään yksittäispakattujen tuotteiden (esim. mehut) käyttöä ja jätteen syntymistä.
Käytämme mahdollisimman vähän kertakäyttöastioita. Pyrimme välttämään myös turhaa
muovijätettä ja roskaa sekä erityisesti kertakäyttöisten mehutetrojen käyttöä.
10. Kierrätettävää materiaalia käytetään hyödyksi ja jätteet kierrätetään voimassa olevien jätehuoltoohjeiden mukaisesti. Lapsia ja nuoria opetetaan vähentämään jätteen syntyä ja kierrättämään. Työntekijät opettelevat tulostamaan ja kopioimaan paperia säästäen.
Leiri- ja kerhotoiminnassa opetamme lapsia ja nuoria ruokailun yhteydessä syntyvien jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen.
11. Toiminnassa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kansalliset ja kansainväliset ympäristöteemapäivät ja -viikot
Sairaalasielunhoito
Sairaalapapit toteuttavat kukin omassa sairaalassaan siellä olevia ympäristöohjeita.
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Perheneuvonta

Hankinnat

Toimistotyö

Henkilöstö

Asiakastyö

Verkostotyö

Huomioitu
vain pakolliset lisähankinnat
seurakunnan linjausten mukaiset, terapiatyöhön soveltuvat
kestävät materiaalit ja kalusteet
teemme mahdollisimman paljon paperittomana työnä
huomioi keittiötoiminnassa
ekologisuuden,
tiimikokouksissa kala- ja kasvispainotteisuus
käytämme mahdollisimman
vähän paperimonisteita

pidämme ympäristökasvatusta
näkökulmaa esillä

Haasteet

sähköiseen järjestelmään siirtyminen vaiheessa
toistaiseksi perheneuvonnan tiloissa ei ole
jätteiden lajittelua
työmme kyselyt ja lomakemateriaalit vaativat jonkin verran paperi
tulosteita

Tulevaisuudessa
mahdollisimman paljon
käytämme olemassa
olevia resurssia tilassa,
jonne siirrymme ja johon jäämme
jatkamme kouluttautumista ja
kouluttamista
jätteiden lajittelu keittiö- ja vastaanottotoimintaan
pidämme tämän mahdollisimman rajattuna
vaikka koulutukset lisääntyvät
lisäämme verkostoitumista, joten samalla
seurakunnan ympäristökasvatus näkyy linjan
mukaisesti

Hautaustoimi
Yleistä
Hautausmaat sijaitsevat pohjavesialueilla.
Jätehuolto
Jäteastioiden tyhjennysaikoja on tarkennettu jätehuoltoyrityksen kanssa. Jätekertymä piikkien ajaksi (kevät, juhlapyhät) on varattu vaihtoastioita tarpeen mukaan. Näillä toimenpiteillä saavutetaan joustavuutta
ja pystytään paremmin vastaamaan ruuhka-aikojen suurien jätemäärien keräystarpeeseen. Jätteiden
lajittelumahdollisuuksia on lisätty hautausmailla. Omaisilla on mahdollisuus lajitella puutarhajäte,
polttokelpoinen jäte ja metallijäte. Rauhannummessa on lisätty myös pahvinlajittelumahdollisuus.
Kynttilälasille ei ole lajittelua, sillä se ei kelpaa kierrätykseen. Kierrätyskelpoista muovijätettä ei juurikaan hautausmaalle tule. Kappeliin tulee jonkin verran kukkien päällä olevaa muovikelmua. Lasi, muovi
ja kynttiläjäte viedään poltettavaksi ja hyödynnettäväksi kaukolämpötuotantoon.
Krematorio
Krematorion ympäristöluvassa edellytetään pohjaveden laadun seurantaa. Krematorion läheisyyteen on
asennettu pohjaveden tarkkailu-/näytteenottoputki. Pohjavesinäyte otetaan vuosittain. Vuoden 2020 raportissa ei ollut havaintoja krematoriotoiminnan rasituksista pohjavesille.
Krematorion savukaasujen uusien lupaehtojen mukaisiin raja-arvoihin perustuva tarkistusmittaus suoritettiin maaliskuussa 2019 ja sen perusteella suodatinlaitos täyttää ympäristöluvan päästöehdot. Savukaasujen suodatinlaitoksesta hukkalämpö otetaan talteen ja käytetään hautausmaan rakennusten lämmitykseen.
Krematorion kylmäsäilytystiloja laajennuksen jälkeen vainajia ei tarvitse käyttö- ja huoltokatkojen
vuoksi kuljettaa muihin krematorioihin tuhkattaviksi.
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Kemikaalit
Pienkoneiden 2-tahti bensana käytettiin pelkästään vähäpäästöstä polttoainetta. Lannoitteina käytettiin
hallitusti liukenevia ja luomulannoitteita.
Kesäkukkien hoidossa käytetään vain luonnonmukaisia torjunta-aineita kuten; mäntysuopaa, rypsiöljyä
ja merileväuutetta. Käytävien rikkakasvien torjuntaan käytetään nestekaasulla toimivaa poltinta. Lisäksi
rikkakasveja torjuttiin mekaanisella jyrsimellä ilman kemikaaleja.
Työkoneet ja -laitteet:
Työkoneita on vaihdettu suunnitelman mukaisesti. Isojen työkoneiden kokoa on tietoisesti pienennetty
jolloin myös koneiden päästöt pienenevät. Polttomoottorikäyttöisten työvälineiden tilalle on hankittu
sähkökäyttöisiä työvälineitä.
Hautausmaiden kulttuurihistorialliset arvot
Sankarihaudoilla käytetään kynttilälyhtyjä, jotka on hankittu Hyvinkään reserviupseerien, Lions Club
Hyvinkää/Viertolan ja Hyvinkään seurakunnan yhteishankinta. Yhtenäisellä ilmeellä korostetaan alueen
arvoa sekä pienennetään kynttiläjätteen määrää.
Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden haudalle hankittiin yhteistyössä Hyvinkään kaupungin kanssa
lisämuistomerkki, johon laitettiin kyseiseen hautaan haudattujen henkilöiden nimitiedot näkyville.
Taiteellisesti tai paikallishistoriallisesti arvokkaita hautamuistomerkkejä on säilytetty seurakunnalle
palautunneilla haudoilla. Hautausmaiden taideteokset ja yhteismuistomerkit on luetteloitu osana seurakunnan taide-esineiden luettelointia.
Ympäristökasvatus
Hautausmaan puuvartiset kasvilajit kartoitettiin ja merkittiin nimi- ja lajikylteillä. Tämä mahdollistaa
kaupunkilaisten sekä koululaisten ja opiskelijoiden tutustumisen hautausmaalla käytettäviin kasveihin.
Luonnonvaraiset alueet
Sääksin metsäalueelle on toteutettu Abus ry:n toimesta laaditun linnustoselvityksen suositukset kolopesijöiden pesintämahdollisuuksien parantamiseksi. Suunnitelmaa toteutettiin hankkimalla linnunpönttöjä metsäalueelle. Pönttöjen asennuksesta ja huollosta huolehtii Hyvinkään lintutieteellinen yhdistys. Linnustoselvitys palvelee alueen luontoarvojen säilyttämisessä ja sitä voidaan hyödyntää luontopolun rastiselostuksissa. Linnunpönttöjä on asennettu myös kaikille hautausmaille.
Sääksin metsäalueelle on suunniteltu ja toteutettu frisbee-golfrata. Radan suunnittelussa ja toteutuksessa
huomioitiin linnustoselvitys.
Hautainhoito
Kesäkukkien rinnalla on vaihtoehtona perennojen eli monivuotisten kukkien hoito. Perennahoitojen
osuus kasvaa vähän vuosittain.
Tiedotus/ympäristökasvatus
Tiedotusvälineissä on kerrottu vuosittain keinoja esim. kynttiläjätteiden vähentämiseksi.
Muuta
Puolimatkan pääpysäköintialueen ja viereisen koulun saattoliikenteen turvallisuutta on parannettu yhdessä Hyvinkään kaupungin liikennesuunnittelun kanssa tekemällä muutoksia liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin.
Puolimatkan ja Kytäjän hautausmailla suoritettiin puiden poistoja. Toimenpiteillä parannettiin hautausmaaympäristön turvallisuutta.
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1.3. Seurakunnallinen toiminta
Seurakuntatyö – yhteenveto
Seurakuntatyön ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 4,6 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 0,4 miljoonaa.
Sisäisinä tilavuokrina kirjattiin 1,7 miljoonaa euroa ja erilaisina hallintokuluina 1,4 miljoonaa. Yhteenlaskettu omakustannusarvo oli 7,2 miljoona euroa.
Talousarvion toteutumisprosentti oli 91 %.
Yhteenveto seurakuntatyön tehtäväalueiden taloudesta ja henkilöstöstä on liitteessä 3. Tunnuslukutaulukot liitteenä alkaen sivulta 81.
Seurakuntatyön toimintakulujen jakautuminen eri tehtäväalueiden kesken näkyy oheisesta kaaviokuvasta.
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1.3.1. Seurakuntatyön yhteiset
Hallinto
Hallintoelimenä toimii soveltuvin osin kirkkoneuvosto
Henkilöstö
Kirkkoherra ja hengellisen toiminnan työntekijät
Painopisteet 2020–2022
1. Pidämme esillä seurakunnan sanomaa
2. Seurakunta arvostaa ihmisten kohtaamista
3. Lähimmäisenrakkaus toteutuu seurakuntaelämässä
4. Seurakunnan jäsenyys koetaan tärkeäksi
Toiminnalliset tavoitteet 2020
1. Monipuolisen jumalanpalvelus- ja hartauselämän vahvistaminen
Toteutuminen: Koronaepidemian vuoksi otettiin käyttöön messujen ja hartauksien stiimaukset livenä.
2. Hyvä yhteistyö paikkakunnan yhteisöjen ja järjestöjen kanssa sekä säännöllinen jalkautuminen ja tavattavissa oleminen mm. kauppakeskus- ja toritapahtumissa
Toteutuminen: Seurakunta solmi sopimuksen Keusoten kanssa ja yhteistyösopimusta valmisteltiin
Laurea ammattikorkeakoulun kanssa.
3. Unkarilaisten vieraiden isännöinti syksyllä 2020 (Keckemeth)
Toteutuminen: Vierailut järjestöjen tapahtumissa vähenivät koronaepidemian vuoksi. Unkarilaisten
vieraiden isännöinti peruuntui kertomusvuonna.
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4. Kirkolliskokouksen vuosille 2018–2020 hyväksymän kaste- ja kummihankkeen esillä pitäminen ja hankkeen tavoitteen mukaisesti kasteen aseman turvaaminen perheiden elämässä sekä
perheiden kohtaamiseen ja viestintään panostaminen.
Toteutuminen: Tavoitetta toteutettiin seurakunnan toiminnassa.
1.3.2. Julistus
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Evankeliumi kohtaa, kutsuu ja koskettaa
Jumalanpalvelustyö: Seurakunnan palveleminen Jumalan sanalla ja sakramenteilla
Musiikkityö: musiikkityö organisoi ja toteuttaa musiikkiin liittyvät tehtävät seurakunnan toiminnassa
Evankelioimistyö: Tavoittaa ihmisiä evankeliumin sanomalla ja tarjota mahdollisuus hengelliseen kasvuun ja seurakunnan rakentumiseen.
Lähetystyö: Seurakunta osallistuu aktiivisesti lähetystyöhön. Seurakunta tekee ja tukee lähetystyötä
nimikkosopimusten ja talousarvion sekä vapaaehtoiskannatuksen avulla. Haastaa hyvinkääläiset mukaan
lähetystyön eteenpäin viemiseen kaikkialle maailmaan.
Kirkkoteatteri: Tavoittaa ihmisiä sekä teatterin tekijöiksi että kokijoiksi. Työtapoina pää-asiallisesti näytelmien käsikirjoittaminen, ohjaus ja tuottaminen sekä yhteistyö seurakunnan eri työalojen kanssa.
Kauppakeskustyö: Kohdataan ihmisiä siellä missä he ovat.
Aluetyö: Mahdollisuus omalla alueellaan osallistua seurakunnan toimintaan Kytäjällä, Kaukasissa, Vehkojalla, Martissa ja Paavolassa.
Hallinto
Julistusjohtokunta
Henkilöstö
Vastuukappalainen, kappalainen, seurakuntapastori (2), johtava kanttori, kanttori (3), musiikkityöntekijä, lähetyssihteeri ja kirkkoteatteriohjaaja.
Painopisteet 2020–2022
1. Evankeliumi Kristuksesta lähelle ja kauas
2. Seurakuntalaisten osallisuuden ja yhteisen työn vahvistaminen
3. Uusien toimintamallien etsiminen
Toiminnalliset tavoitteet 2020
1. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen messuissa ja musiikkitoiminnassa sekä
jumalanpalveluselämän kokonaisuuden tarkastelu
Toteutuminen: Seurakuntalaisten osallisuuden ja työntekijöiden moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen näkyi muutamassa yhdessä tehty- messuissa kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina Hyvinkään kirkossa. Samaa oli myös Kohti-messujen toteutuksessa. Helmikuussa jumalanpalveluselämän kouluttaja Juhani Holma Kirkon koulutuskeskuksesta piti työyhteisössä koulutusiltapäivän
osallisuuden teemasta.
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisen tavoite ei kuitenkaan toteutunut alkuperäisesti tarkoitetulla tavalla covid-pandemian vuoksi. Sen sijaan verkossa tapahtuva yhteisöllisyys on noussut
uutena ilmiönä jumalanpalvelusten ja tapahtumisen siirryttyä verkkolähetyksiksi.
Jumalanpalveluselämän kokonaisuuden tarkastelu siirtyi seuraavaan vuoteen.
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat korona-aikana toteutuneet kokoontumisrajoitusten
sallimissa puitteissa. Poikkeusolojen aikana jumalanpalvelus toteutettiin suoratoistona Hyvinkään
kirkosta.
2. Valtakunnallisen lapsikuorotapahtuman järjestäminen huhtikuussa yhdessä Kirkkomusiikkiliiton kanssa sekä Kauneimmat joululaulut –tapahtuman järjestäminen kirkonmäellä joulukuussa.
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Toteutuminen: Valtakunnallinen lapsikuorotapahtuma siirrettiin covid-19 pandemian vuoksi huhtikuulta marraskuulle. Epidemian kuitenkin jatkuessa edelleen syksyllä, tapahtuma peruttiin kokonaan. Lapsikuorotapahtuman järjestäminen tulee uudelleen suunnitelmiin vasta pandemian kokonaan
väistyttyä.
Kauneimmat joululaulut -tapahtumaa ja laulutilaisuuksia ylipäätään ei voitu järjestää pandemian
vuoksi tulleiden kokoontumisrajoitusten vuoksi. Sen sijaan KJL 2020 toteutettiin verkkolähetyksenä
ilman yleisöä. Verkkolähetys keräsi yli 13 500 katselukertaa.
3. Hyvinkään kirkon urkuhankkeen suunnittelun käynnistäminen
Toteutuminen: Kirkkoneuvosto on nimennyt joulukuun kokouksessaan hanketyöryhmän käynnistämään hankintaprosessin.
4. Seurakunnan konserttitoiminnan arviointi ja jäntevöittäminen
Toteutuminen: Johtava kanttori on tarkastellut seurakunnan konserttitoimintaa ja suunnitellut
toimenpiteitä sen jäntevöittämiseen. Tätä prosessia on käyty yhdessä julistuksen vastuukappalaisen,
kirkkoherran ja viestinnän kanssa. Konserttitoiminnan uudet toimintaperiaatteet, jotka sisältävät esimerkiksi konserttikausiin perustuvat syklit, ovat valmiit käyttöön otettavaksi.
5. Seurakunnan viestinnän käytäntöjen hallinta työn arjessa ja julistuksen viestintäsisältöjen
päivittäminen
Toteutuminen: Julistuksen työalojen vastuuhenkilöt ovat saaneet perehdytystä Lukkari-ohjelman
käyttöön sekä kotisivujen päivittämiseen oman työalansa osalta. Julistuksen viestintäsisältöjä on päivitetty ja sitä on tarpeen jatkaa edelleen.
Työyhteisölle suunnattu some-koulutus oli lokakuussa.
Kansainvälisen vastuun työryhmän aloitteesta Hyvinkään seurakunnan nettisivuille on valmisteltu
englanninkielistä erillisosiota. Näiden sivujen kautta saa tietoa luterilaisesta kirkosta ja sen eri toimituksista, seurakunnan toiminnasta sekä tietoa alueen kirkoista ja sen toimitiloista. Lähetyssihteeri on
ollut aktiivisesti mukana sivujen toteutuksessa. Englanninkielisen osion on tarkoitus valmistua helmikuussa 2021.
Hyvinkään seurakunnan Facebookin joulukalenterissa oli julistuksen työntekijöiden päivityksiä ja
useita tervehdyksiä nimikkoläheteiltä/-kohteista Keniasta, Kroatiasta ja Myanmarista sekä ystävyysseurakunnista Kroatiasta ja Unkarista.
6. Kirkkoteatterin toiminta erityisesti kirkkovuoden juhla-aikoina, kesäteatterissa ja kouluyhteistyössä
Toteutuminen: Kirkkoteatteri toimi koronan vuoksi paljolti verkossa. Alkuvuonna esiinnyttiin rippikoulukirkoissa, mutta pääsiäisnäytelmän sijaan toteutettiin videot somessa hiljaisella viikolla ja pääsiäisenä. Videot tehtiin myös helluntaiksi ja juhannukseksi. Kesänäytelmä siirrettiin ensi vuoteen.
Syksyllä esitettiin ja myös suoratoistettiin Vehkojalla Eläköön-musiikkinäytelmä. Jouluaaton esitys
siirrettiin rajoitusten vuoksi torilta verkkoon. Koulutyön kanssa yhteistyössä tehtiin video jouluksi.
Yhteistyötä tehtiin esitysten ja koulutusten muodossa seuraavien tahojen kanssa: Torstaitovi, miestapahtuma, Hyvinkään kaupunginmuseo, Sääksin retki, Willan joulunavaus, Kamalat äidit -ryhmä ja
perheneuvojat.
7. Lähetystyön profiili ja yhteistyö seurakunnan työaloilla
Toteutuminen: Ennen korona-aikaa lähetystyö näkyi normaalisti varhaiskasvatuksen, pitopalvelun
ja rippikoulutyön toiminnassa. Lähetyksen toimintaryhmät toimivat alkuvuodesta tuttuun tapaan.
Koronaepidemian aikana lähetystyö siirtyi nettiin. Maailman kyliltä -lähetysrengaskirje muuttui
uutiskirjeeksi ja vuoden aikana niitä on lähetetty 11 kertaa. Hyvinkään seurakunnan nettisivuille ja
lähetystyön Facebook-sivuille päivitettiin lyhyitä videoita nimikkoläheteiltä ja nimikkokohteista.
Myös lähetysjärjestöt tuottivat nettiin materiaalia ja niitä hyödynnettiin koronan aikana.
Syyskaudella, ennen uusia koronarajoituksia lähetyksen toimintaryhmät kokoontuivat normaalisti. Lähetystyön avoin ideointi-ilta pidettiin elokuun alussa. Miesten lähetystoimintapiste muutti
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toimintaa siten, että kokoontumisissa tutustutaan lähetystyön nimikkokohteisiin/-lähetteihin. Samalla
illan nimi muuttui Ikkunoita lähetyksen maailmaan.
Lähetyksen ajankohtaispäivää vietettiin su 23.8.2020, jolloin nimikkolähetit Pia ja Mikko Pyhtilä
sekä Kirsti Malmi kertoivat työstään. Kyseisen pyhän iltamessussa oli Kirsti Malmin matkaan siunaus. Marraskuussa nimikkolähetti Mikko Pyhtilä vieraili Hyvinkäällä kolmen päivän ajan. Päivien
aikana tavoitettiin 10 eri ryhmää, joista 5 oli päiväkodin esikouluryhmiä, 3 koululuokkaa, nuorten raamis ja lähetyksen toimintaryhmä Kä-Te-Vä, yhteensä 191 henkilöä. Koronarajoitusten takia
lähetyksen, evankelioimistyön ja pienpiirien yhteinen joulujuhla jouduttiin perumaan.
Varhaisnuorisotyön ja koulutyön kanssa kehiteltiin lähetystyötä koskevaa peliä ja kyseessä oleva
peli on lainattavissa koulujen lähetystyön opetusta varten vuoden 2021 alusta.
8. Raamattuopetus, teologiset luentotilaisuudet ja alfa-kurssin järjestäminen
Toteutuminen: Raamattuluennoilla käsiteltiin Jobin kirjaa. Luennot olivat osin tauolla poikkeusolojen vuoksi. Lokakuussa oli Jari Aranevan luentosarja Sakarjan kirjasta. Al Masira–kurssia kokeiltiin muutaman jakson verran alkuvuodesta. Ajassa liikkuu –tapahtuma maaliskuulta peruuntui ja
siirtyi vuodelle 2021. Alfa-kurssin toteuttaminen siirtyi seuraavaan vuoteen. Raamattupiirit olivat
keväällä ja loppuvuodesta tauolla kokoontumisrajoitusten vuoksi. Evankelioimistyön seurakuntaviikko toteutui syyskuussa.
9. Hyvinkään kirkon ja muiden toimintatilojen toiminnallisuuden tarkastelu ja kehittämistoimet yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa
Toteutuminen: Hyvinkään kirkossa pidettiin äänentoistokatselmus syksyllä asiantuntijan kanssa ja
tehtiin suunnitelmaa järjestelmän uusimisesta vaiheittain tulevina vuosina. Kirkkosalin alakerran
kaiuttimet uusittiin marraskuussa. Samoin valotekniikan kalustoa päivitettiin. Musiikkityössä otettiin
aktiiviseen käyttöön jo olemassa olevaa (irrallista) äänentoistokalustoa Hyvinkään kirkossa ja tehtiin
täydentäviä hankintoja. Hyvinkään kirkon monimuotoista toiminnallisuutta lisäämään hankittiin digitaalinen flyygeli pyöräsarjalla. Suurien kangassermien käyttö mahdollisti loppuvuodesta myös Hyvinkään kirkon yläsalin käyttämisen musiikkiin. Poikkeustilanne näytti toteen yläsalin käytön mahdollisuudet myös tulevaisuudessa, mikäli tilaan voisi lisätä akustiikkaa pehmentäviä elementtejä.
Hyvinkään kirkon yläsalin ja urkuparven lukitus uusittiin, tämä helpottaa kanttoreiden työn sujumista ja turvaa työvälineitä. Vehkojan monitoimisalin äänentoistoremontin suunnittelu aloitettiin
syksyllä.
10. Aluetyön tapahtumat ja seurakuntalaisten kohtaamiset Vehkojalla, Paavolassa, Martissa, Kytäjällä ja Kaukasissa
Toteutuminen: Vehkoja: Messuja Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Kevään kutsutilaisuudet peruuntuivat. Syyskauden osalta oli normaalimpi tilanne. Jumalanpalveluksia 10, joissa 398 osallistujaa. Isänpäivänä oli naiskuoro Solinan konsertti.
Paavola: Jumalanpalvelukset normaalisti maaliskuun puoliväliin asti ja seuraavaksi kesän alusta alkaen. Alueneuvoston järjestämä rokkamessu helmikuussa ja messu Kroatia-teemalla elokuussa. Toukokuussa vaellushartaus seurakuntakodin pihalla. Keväällä kahdeksan videohartautta seurakuntakodilta. Yhteistyötä tehtiin K-kaupan kanssa seurakunnan tervehdyksen jakamisessa paavolalaisille. Isänpäivänä pidettiin perhemessu tarjoiluineen.
Martti: Suunnitelmia ei keväällä pystytty toteuttamaan poikkeustilanteen vuoksi. Syyskauden avajaiset pidettiin 16.9. ja kotatapahtuma yhdessä Martin asukasyhdistyksen kanssa.
Kytäjä: Kevään osalta peruuntui ryhmätoiminta, joka oli myös syksyllä tauolla. Kesän yhteislaulutilaisuus peruuntui mutta iltamessut toteutuivat. Syyskaudella oli mahdollista viettää kolme messua,
joulunajan tilaisuudet jouduttiin peruuttamaan. Jouluaattona kirkko oli auki mutta kävijöitä ei juuri
ollut. Kytäjäkerho kokoontui kerran.
Kaukas: Neljä messua Kaukasten juhlatalolla. Aluepapin vierailu Ahdenkallion seniorikerhossa ja
Kaukasten kahvilassa. Aluepappi teki pääsiäisaiheisen hiljaisuuden polun Kaukasten luontopolulle
ja jouluaiheisen polun Kaukasten juhlatalon ympäristöön. Kesän aikana järjestettiin 5 pihaseurat.
Jouluna muistettiin lahjoin Metsolan asumisyksikön sekä Ridasjärvellä Oljamikodin asukkaita.
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Alueneuvostojen jäsenten ja aluepappien yhteinen keskustelu- ja virkistysilta pidettiin Sääksissä elokuun lopulla.
11. Seurakunta aktiivisesti läsnä Hyvinkään tapahtumissa ja kauppakeskuksessa
Toteutuminen: Laskiaisriehassa mukana lapsityön kanssa 23.2 Willantorilla. Pappi kauppatorilla
3.6. Tapahtumista Yhden päivän juttu ja lystilauantai eivät toteutuneet poikkeusolojen vuoksi. Vuoden aikana pappi oli tavattavissa Roberts Coffeessa 8 kertaa ja Puolimatkan hautausmaalla 11 kertaa.
Joulunavaus 21.11. Willantorilla, jolloin Martat tarjosivat glögiä seurakunnan teltalla. Heidän lisäkseen mukana yhteensä 19 vapaaehtoista, lapsityö ja Kuvastus-nuorten bändi ja kirkkoteatterin esitykset lavalla. Hyvän tahdon kuusi oli Willassa, seurakuntakeskuksessa ja Red Carpetin Onnitorilla. Toimintavaroja käytettiin uusien huomioliivien ja tulevaisuudessa tapahtumissa jaettavan
materiaalin hankintaan.
Seurakunta kaupungilla -nettisivun luominen seurakunnan kotisivulle. Kirkkoneuvoston asettaman
kauppakeskus- ja tapahtumatyöryhmän 2020–2021 järjestäytyminen.
Musiikkityö kuvasi joululauluvideonsa kauppakeskus Willan tiloissa. Video keräsi runsaasti
katsomiskertoja (myös oman seurakunnan ulkopuolelta).
1.3.3. Kasvatus
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Kasvatuksen työalojen tehtävänä on rakentaa yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa elämää yhteydessä Kolmiyhteiseen Jumalaan.
Keskeiset tehtävät/työmuodot
Varhaiskasvatus: päiväkerhot, perhekerhot, iltapäivätoiminta, pyhäkoulut, perheleirit ja muu perhetyö,
päiväkotiyhteistyö.
Nuorisotyö: kouluikäisten kerhot sekä retket ja leirit, rippikoulut, nuorten viikkotoiminta, nuorten retket
ja leirit, isos- ja kerhonohjaajakoulutus, erityisnuorisotyö, neuvolayhteistyö, kouluyhteistyö, partioyhteistyö, oppilaitostyö ja nuorten aikuisten toiminta. Tiivis yhteistyö kaupungin kanssa, mm. edustaja
NOP-tiimissä, Seiska-ryhmäytys, Päihdekupla.
Hallinto
Kasvatusjohtokunta
Henkilöstö
vastuukappalainen, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja, nuorisosihteeri,
seurakuntapastori: rippikoulutyö, seurakuntapastori: nuorisotyö, kouluyhteistyö,
seurakuntapastori: lapsi- ja perhetyö, seurakuntapastori: oppilaitostyö ja nuoret aikuiset,
nuorisotyönohjaaja: varhaisnuorisotyö (2), nuorisotyönohjaaja: rippikoulun jälkeinen nuorisotyö (2),
nuorisotyönohjaaja: kouluyhteistyö, nuorisotyönohjaaja: erityisnuorisotyö,
varhaiskasvatuksen ohjaaja, lastenohjaajat (15), määräaikaiset lastenohjaajat (5),
kasvatuksen toimistosihteeri
Painopisteet 2020–2022
1. Rauha
Toteutamme toiminnassamme kirkon kasvatuksen sektorille pitämää yhteistä painopistettä Rauha vuosille 2018–2020. Painopiste tulee näkyä kunkin kasvatuksen työalan
toiminnassa vuonna 2020. Painopisteellä pyritään huomioimaan erityisesti perheiden,
lasten ja nuorten sekä opiskelijoiden suvaitsevainen ja tasapuolinen kohtelu. Rauhapainopiste pyrkii huomioimaan myös kasvurauhan antamisen siten, että lapsi ja nuori
saa kasvaa ilman häiriötekijöitä aikuiseksi kristillisestä arvopohjasta käsin.
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Toteutuminen: Kasvatuksen työaloilla otettiin huomioon Rauha-painopiste edellä kuvatulla
tavalla. Covid-19 siirsi toimintaa suurelta osin verkkoon.
Toiminnalliset tavoitteet 2020
Kasvatuksen yhteinen tavoite:
1. Kohtaaminen sekä henkilökohtaisesti että sosiaalisessa mediassa ja verkossa
Toteutuminen: Kasvatuksen tiimi ilmoitti tapahtumista sosiaalisessa mediassa, erityisesti
Facebookissa, Instagramissa sekä järjesti kokoavaa toimintaa myös YouTubessa. Kaikilla nuorisotiimin työntekijöillä oli vuorot laittaa sanoman mukaista sisältöä Instagramiin. erityisesti korona pakotti siirtämään kokoavan toimintaa verkkoon.
2. Tehokas viestintä
Toteutuminen: Korona pakotti keskittymään viestintään. Seurakuntalaisia tavoitettiin jopa aiempaa
tehokkaammin kohtaamisen siirryttyä verkkoon.
Rippikoulutyö:
1. Halutaan turvata kaikille rauha olla rippikoulussa, juuri sellaisena kuin on.
Toteutuminen: Koronan vuoksi panostettiin erityisesti turvallisuuteen. Koteihin lähetettiin uudet
leirisäännöt, leirejä varten laadittiin turvallisuusohjeet ja ohjeet sairaustapauksi varten. Koteihin oltiin yhteydessä säännöllisesti. Muutama leiri sai neljännen työntekijän vastaamaan leiriläisten asettamiin haasteisiin.
2. Uuden rippikoulusuunnitelma painottaa sosiaalisten medioiden käyttöä opetuksessa ja osana
rippikoulua. Mietitään ja kehitetään sosiaalisen median käyttöä rippikouluissa.
Toteutuminen: Koronan vuoksi seurakuntaan tutustuminen tapahtui etänä, jumalanpalvelusten ja
muiden tapaamisten kohdalla.
3. Uutta paikallissuunnitelma otetaan käyttöön ja sitä testataan. Kokeillaan muutamalla leirillä
konfirmaation siirtämistä myöhäisemmäksi.
Toteutuminen: Muutaman kesän rippileirin konfirmaatio siirrettiin myöhäisemmäksi, näille leireille
hakeutui tavallista vähemmän nuoria ensisijaisena vaihtoehtona.
Covid-19 vaikeutti rippikoulujen pitämistä, talven ryhmien konfirmaatiota jouduttiin siirtämään syksyyn. Pääsiäisleiri siirrettiin syksyyn ja toteutettiin lyhempänä leirinä. Kesän ensimmäiset neljä leiriä
toteutettiin Sääksissä kolmenpäivän leirinä ja lisäksi niihin kuului kaupunkipäiviä. Joutsan leiri siirrettiin turvallisuussyistä Leiriniemeen, Ruokolahti ei pystynyt tarjoamaan leiripaikka, joten Ruokolahden kaksi leiriä siirrettiin uusiin paikkoihin. Viroon ei päästy lähtemään, joten Viron leiri siirrettiin Keuruulle. Lisäksi syyslomalla pidettiin ylimääräinen päiväleiri niille, jotka covid-19:n takia halusivat siirtää leiriään. Kaiken kaikkiaan covid-19:n vaikutukset rippikouluihin jäivät melko vähäisiksi ja kaikki halukkaat pääsivät rippileireille.
Nuorisotyö:
1. Etsitään yhdessä nuorten kanssa paikkoja, joissa he haluaisivat seurakunnassa toimia.
Toteutuminen: Covid-19:n aiheuttamat rajoitteet toiminnassa hankaloittivat nuorten kanssa tekemistä huomattavasti. Loppuvuodesta käynnisteltiin uudestaan nuorten osallistumista Betanian
viikkotoimintaan avustajina. Uudenlaisen, yhdessä seurakuntalaisten kanssa tehdyn messun tekemiseen on nuorten parissa ollut kiinnostusta. Sitä suunniteltiin vuoden lopulla ja vuodelle 2021 on varattu 9 messua.
2. Lisätään yhteistyötä yläkoulujen ja lukioiden kanssa.
Toteutuminen: Covid-19-pandemian vaikutuksien vuoksi ei juurikaan yhteistyötä koulujen kanssa
pystytty toteuttamaan. Vuoden aikana valmistui materiaalia yläkoulujen tuntivierailuilla käytettäväksi. Lukioiden yhdistymisen myötä on luontevaa pohtia ja käynnistää uusia yhteistyön muotoja.
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Varhaiskasvatus ja perhetyö:
1. Kehitämme konkreettisia tapoja/toimintoja perheiden tukemiseen arjessa yhteistyössä diakonisen perhetyön kanssa.
Toteutuminen: Tavoite on toteutunut. Varhaiskasvatuksen työntekijät kehittivät vuoden aikana perheille ulkoiluapu-toiminnon, joka sai hyvän vastaanoton. Lisäksi yhden lastenohjaajan työnpanosta
on suunnattu diakonisen perhetyön puolelle kotikäyntien ja tilapäisen lastenhoidon muodossa.
2. Suunnittelemme ja toteutamme perheille kokoavaa iltatoimintaa.
Toteutuminen: Tavoite on toteutunut. Aloitimme iltaperhetoiminnan elokuussa maanantaisin Lasten
kammarilla ja toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle.
Kouluyhteistyö:
1. Koulujen uskonnon opetuksen tukeminen
Toteutuminen: Covid-19:sta johtuen tuntivierailuja on pidetty huomattavasti vähemmän. Koulujen
opettajia tuettiin poikkeusolojen alusta lähtien, kouluille tarjottiin materiaalia, mm. netissä toteutettujen kirkkovuosi kuunnelmien, sekä niihin liittyvien oheistehtävien muodossa.
2. Yläkoulu yhteistyöhön panostaminen
Toteutuminen: Vuoden aikana saatiin valmiiksi pakohuone korttipeli, Paavalin matkat. Valitettavasti peliä ehdittiin vain testipelaamaan, covid-19 perui luokkavierailut kouluissa.
3. Digitaalisuus kouluyhteistyössä
Toteutuminen: Kouluyhteistyön nettisivut ovat uudistuneet, niitä päivitetään säännöllisesti.
Kasvatustyön yhteisenä projektina, kouluissa kirkkovuosi kuunnelmat korvasivat päivänavaukset ja
oppituntivierailut. Kuunnelmia toteutettiin yhteensä 15 kpl, (YouTube) niitä katsottiin kouluyhteistyön kautta 2674 kertaa. Katsojien määrä on moninkertainen, koska niitä katsottiin luokassa.
Erityisnuorisotyö:
1. Tukea erilaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria ja heidän perheitään, etsimään omia voimavaroja sekä löytämään oma tapansa elää elämää itseään ja muita kunnioittaen.
Toteutuminen: Erityisnuorisotyössä on kohdattu nuoria Betaniassa, kouluilla, jalkautuen eri
kaupunginosiin ja keskustassa. Nuoria on kohdattu myös sosiaalisissa kanavissa. Keväällä tiukennettujen koronarajoitusten aikana nuoria kohdattiin kahden kesken ulkoillen, tehostaen jalkautuvaa
työtä sekä netin välityksellä keskusteluja käyden. Kevään aikana päivystimme aktiivisesti nettisaapas chatissä.
2. Erityisnuorisotyöntekijä sekä erityisnuorisotyö tulisi tutuksi niin nuorille, vanhemmille kuin
verkoston eri toimijoille
Toteutuminen: Erityisnuorisotyö on tehnyt yhteistyötä Martin koulun kuudesluokkalaisten, yläkoulun oppilaiden, kuntouttavan luokan ja joustavan perusopetuksen kanssa. Kouluilla on pidetty
erilaisia ryhmäytysharjoitteita, erilaisiin teemoihin liittyviä tunteja, osallistuttu retkille. Kevään rajoitusten aikana erityisnuorisotyö osallistui muutamiin Teams-oppitunteihin. Muutama koulujen
kanssa suunniteltu retki peruuntui koronasta johtuen.
Kuudesluokkalaisille suunnattu päihdekupla tapahtuma peruutettiin covid-19 rajoitusten takia.
3. Tarjota vertaistuellinen ryhmä tytöille
Toteutuminen: Keväällä ja syksyllä järjestettiin hiljaisemmille tytöille vertaistuellinen ryhmä. Syksyn ryhmästä jäi muutama kerta pitämättä, kun covid-19 rajoitukset taas kiristyivät. Erityisnuorisotyö on tehnyt yhteistyötä monien tahojen kanssa sekä osallistunut NUPA-tiimin verkostokokouksiin,
sekä kirkon pääkaupunkiseudun erityisnuorisotyönohjaajien kokouksiin sekä jalkautuvaa työtä tekevien verkostotapaamisiin.
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Varhaisnuorisotyö:
1. Lapsi oppii liittämään Jumalan sanan osaksi elämäänsä.
Toteutuminen: Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet lasten- ja erilaisten perheleirien ja kerhojen
kautta. Työmuodossa on tuettu erilaisissa kriiseissä eläviä lapsia, nuoria ja perheitä. Toiminnassamme tavoitamme 360-ohjelman mukaisesti erilaisia lapsia ja perheitä.
Vuoden toimintaa sävytti covid-19-tilanne, jonka vuoksi kerhotoiminta päättyi kevätkaudella noin
kuukautta normaalia aikaisemmin maaliskuussa. Kesän leirit sekä syyslomaleirit pystyttiin toteuttamaan pääsääntöisesti normaalisti. Kesäkuun 6–8 vuotiaiden junnuleirit sekä 11–14 vuotiaiden
rovastikunnallinen telttaleiri toteutettiin päiväleireinä. Perheiden pääsiäisleiri Lappiin sekä marraskuun vanhempi-lapsileiri peruttiin covid-19 rajoitteiden vuoksi.
2. Tukea erilaisissa elämän kriiseissä eläviä ihmisiä (esimerkiksi suru- ja eroryhmät).
Toteutuminen: Toteutui
3. Tukea liikunnan ja ulkoilun avulla lapsen itsetuntoa ja kasvamista liikkumiseen ja terveisiin
elämäntapoihin.
Toteutuminen: Lähetettiin 8 vuotta täyttäneille kutsukirje kummi-kummilapsi-päivään, kaikille kesän leireille ja Tahkon ja seurakunnan yhteistyössä järjestämään kummipeliin. Seurakunnan ja Euroliigan yhteistyö jatkuu hyvässä hengessä.
4. Toimimme sosiaalisessa mediassa pitäen esillä työtämme.
Toteutuminen: Työntekijät ovat toimineet sosiaalisessa mediassa. Seurakuntamme työntekijöitä oli
keväällä mukana päivystämässä NettiTupu-alustalla, joka on kirkon Lasten ja Nuorten Keskuksen
ylläpitämä keskustelualusta erityisesti alakoululaisille. Covid-19-tilanteessa olemme laittaneet YouTubeen lapsille katsottavaksi pääsiäisenä, keväällä ja joulun aikaan tarinankertoja Kiisin tarinoita
sekä jonglööri ja vatsastapuhuja Taika-Petterin videoita. Lisäksi Facebookissa ja Instagramissa on
ollut kokkausohjeita varhaisnuorille ja halukkaille on toimitettu kokkaustarvikkeet kotiin.
5. Toteutamme toiminnassamme kirkon yhteistä painopistettä #Rauha.
Toteutuminen: Olemme toteuttaneet kirkon yhteistä painopistettä #rauha.
Oppilaitostyö ja nuoret aikuiset:
1. Ylläpitää ja lujittaa olemassa olevia sekä kehittää uusia yhteistyömuotoja opiskelijoiden ja
nuorten aikuisten parissa toimivien tahojen kanssa.
Toteutuminen: Covid-19:n vuoksi uusia yhteistyön muotoja oli välttämätöntäkin kehittää. Näistä
esimerkkeinä livestream-konsertin mahdollistaminen nuorten aikuisten someryhmässä, lukio- ja
ammattikoulumaailmassa toimivan etsivän nuorisotyön kanssa aloitettu yksinäisyyttä torjuva
KaveriTinder-toiminta sekä työalasta vastaavan työntekijän liittyminen Hyvinkään monialaiseen
Hope-yhteistyöverkostoon.
2. Aktiivisesti kohdata opiskelijoita ja nuoria aikuisia sekä oppilaitosten opiskelijoita ja henkilökuntaa.
Toteutuminen: Aktiiviselle kohtaamiselle tuli isoja haasteita oppilaitosten siirtyessä pandemian alkuvaiheessa pääasiassa etätyöskentelyyn. Osan ajasta oppilaitosten ulkopuolisilla yhteistyökumppaneilla ei ollut pääsyä oppilaitosten tiloihin vaan kaikki yhteydenpito ja toiminta oli järjestettävä verkossa tai keskusteluapu esimerkiksi niin sanotuin keskustelukävelyin. Syyspuolella tilanne
paikalle pääsyn suhteen hieman parani, ja lisäksi etenkin Laurean amk:n kanssa saatiin uusia suunnitelmia edistettyä. Tästä esimerkkinä yhteisen joulutervehdysvideon tekeminen Laurean ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa sekä kampustiimin uuden hallituksen kanssa sovittu ryhmäyttäminen.
Sihvon rahaston käyttö 2020:
Toteutuminen: Sihvon rahastoa käytettiin vuoden 2020 aikana seuraavasti:
- 1800 euroa retkeilytarvikkeisiin (varhaisnuorisotyö)
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-

pelikonsoleihin, itc-laitteisiin ja tarvikkeisiin 2686 euroa (nuorisotyö)

Määrärahamuutokset perusteluineen
Opiskelijat ja nuoret aikuiset:
- Covid-19-pandemian johdosta peruuntui kansainvälisen oppilaitosyhteistyön pappien
koulutusseminaari Sheffieldissä, joka siirtyi vuoteen 2022. Retriitteihin tuli odotettua vähemmän osallistujia. Työalan budjetista jäi näin ollen käyttämättä 2200 euroa. Budjetti toteutui
71 %.
Rippikoulutyö:
- Budjetista jäi käyttämättä rahaa johtuen covid-19:n mukanaan tuomista muutoksista leireihin.
Pääsiäisleiri ja kesän neljä ensimmäistä leiriä lyhentyivät. Viron leiri muuttui Suomessa pidettäväksi eikä Kuutsia (jatkorippikoululeiri) voitu toteuttaa leirimuotoisena.
Varhaiskasvatus ja perhetyö:
- ulkotyövaatteet varhaiskasvatuksen henkilöstölle Partioaitasta.
- perhekerhotyön kustannuspaikka on sulautettu osaksi perhetyön kustannuspaikkaa.
Investoinnit/kalustohankinnat
Kasvatus yhteiset:
- 16 uutta puhelinta kasvatuksen tiimiin. Vanhat puhelimet ovat vanhentuneet ja ovat epävarmoja toiminnaltaan. Uudet puhelimet ovat välttämättömät, jotta voidaan työssä vastata digitaalisuuden haasteeseen viestinnässä ja kohtaamisessa.
Varhaiskasvatus ja perhetyö:
- Pappilan ja Martin seurakuntatalon lasten kalusteiden uusiminen sekä Martin seurakuntatalon
oranssiin kerhohuoneeseen sohvan hankkiminen.
Nuorisotyö:
NSV 2020-laulukirjat
Biljardipöytä Betaniaan
Kouluyhteistyö:
Hankittiin näytelmissä käytettävät sermit kankaineen (noin 5000 euroa)
Uudet tai muutettavat toimintamuodot tai hankkeet
Varhaiskasvatus ja perhetyö:
- Perustettiin iltaperhekerho maanantaisin Lasten kammarin tiloihin
Nuorisotyö:
- Leiri isoskoulutuksen suorittaneille ”vanhoille nuorille”. Leirin tarkoituksena tukea vanhempien nuorten koulutusta seurakunnan tehtäviin. Samalla kertaa sitoutetaan toimintaan tarjoamalla mielekästä toimintaa, sekä annetaan mahdollisuus saada lisää vastuuta seurakunnassa.
Varhaisnuorisotyö:
- Yksi äiti-tytär -leiri sekä isä-tytär- tai äiti-poika -leiri lisää. Isä-tytär- ja äiti-poika -leirejä pidetään vuorovuosin.
Toteutuminen: Isä-tytär -leiri ei toteutunut
1.3.4. Palvelu
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Palvelun työaloja ovat diakoniatyö, yhteiskunnallinen työ, vapaaehtoistoiminnan koordinointi sekä
torstaitovin ja sururyhmien toiminnasta vastaaminen sekä vastuu laitoksissa pidettävistä hartauksista yhdessä sairaalasielunhoidon kanssa. Tavoitetaan erityisesti heitä, joilla on vain vähäinen yhteys seurakuntaan. Palvelevan puhelimen toiminnalla on oma toimikuntansa.
Diakoniatyö: Annetaan hengellistä, henkistä ja aineellista apua sitä tarvitseville. ”Lapseni, älkäämme
rakastako sanoin ja puheessa vaan teoin ja totuudessa”.
Diakoniatyössä toimittiin käytännönläheisesti ja konkreettisesti hyvinkääläisten hyväksi ja tarkoituksena
oli kristillisestä rakkaudesta johtuva hengellisen, henkisen ja aineellisen avun antaminen hädänalaisille
ja sen osa - alueita ja palveluja olivat:
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Osa–alueet: monikulttuurisuustyö, kansainvälinen diakonia, kehitysvammaistyö, mielenterveystyö, diakoninen vapaaehtoistyö, työ omaishoitajien parissa, vanhustyö, perhetyö, kriminaali- ja päihdetyö,
yhteisvastuukeräys, diakoniakasvatus, Herusten mökin vuokraustoiminta, kriisityö diakonian viestintä,
verkostoyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.
Diakoniatyön palvelut: vastaanottotoiminta, kotikäynnit, laitoskäynnit, retket ja leirit, tapahtumat, messut, rippikouluopetus ja palveluohjaus
Hallinto
Palvelujohtokunta
Henkilöstö
Vastuukappalainen diakoniapappi, palvelevan puhelimen ja vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista vastaava kappalainen, yhteiskuntatyöstä vastaava seurakuntapastori, diakoniasihteeri ja diakonian viranhaltijat (7).
Painopisteet 2020–2022
1. Nostamme Raamatun sanoman esiin.
2. Kohtaaminen koskettaa.
3. Rakastamme lähimmäistä.
4. Arvostamme jäsenyyttä.
Toiminnalliset tavoitteet 2020
Tavoitteet ovat toteutuneet koronarajoitusten sallimissa puitteissa, alla tarkempi kuvaus eri työalojen toiminnoista. Diakonian tavoitteiden toteutuminen omana osionaan.
1. Muun toiminnan lisäksi vierailemme mahdollisuuksien mukaan kodeissa, eri laitoksissa ja asumisyksiköissä.
2. Vahvistamme seurakunnan roolia vapaaehtoistyötä toteuttavana tahona Hyvinkäällä antaen näin hyvinkääläisille mahdollisuuden auttaa toinen toisiaan.
3. Annamme henkistä, hengellistä ja aineellista apua sitä tarvitseville. Tarkastelemme omaa työotettamme ja päivitämme sitä tarpeen mukaan huolehtien työssäjaksamisesta.
4. Tuemme ja kannustamme eri tavoin seurakunnan toiminnassa mukana olevia ja kutsumme mukaan
heitä, joilla yhteys seurakuntaan on vähäinen tai puuttuu kokonaan.
Diakoniatyö
Diakoniatyön vahvuutena olivat hyvät taloudelliset toimintaedellytykset, erittäin hyvät yhteistyösuhteet eri viranomaistahoihin, yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoihin, selkeä yksikön
sisäinen toimintastruktuuri ja -kulttuuri ja koronaepidemiasta huolimatta toimiva tiimin sisäinen
tiedotus, erittäin ammattitaitoiset työntekijät, hyvä yhteishenki työntekijöiden välillä sekä hyvä
reaktionopeus. Tavoitteiden mukaista toimintaa helpotti mm. eri tahoilta saadut lahjoitukset.
Diakoniatyössä kuormitusta aiheuttivat työn hektisyys, asiakkaiden erittäin vaikeat elämäntilanteet ja
niistä heijastuvat paineet, uhat ja odotukset diakoniatyön suuntaan, muutokset sote-toimijoiden käytännöissä, oman organisaation sisältä tulevat odotukset ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta aiheutuvat
epävarmuustekijät sekä covid-19 epidemia.
Muutokset toiminnassa ja tunnusluvuissa Suurin kuormitusta aiheuttanut asia oli covid-19 epidemia.
Tämän takia jouduttiin siirtymään osittain etätyöhän, joka teki tiimin sisäisen tiedonkulun ja operatiivisen työnjohtamisen haasteellisemmaksi. Diakonian työkokoukset pidettiin pääosin Teams-kokouksina ja
diakoniatyöntekijät siirtyivät käyttämään kasvomaskeja, visiireitä, kertakäyttökäsineitä ja käsidesiä työskennellessään diakoniatoimiston tiloissa.
Epidemia hankaloitti erityisesti diakonian asiakasvastaanoton toimintaa, sillä asiakastyössä jouduttiin
siirtymään pääasiassa puhelinpäivystykseen. Diakoniatyön erityispiirteenä muihin asiakastyötä tekeviin
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viranomaistahoihin verrattuna on aina ollut asiakkaiden kohtaaminen kasvokkain. Diakonian asiakkaiden elämänhallintaan ja toimeentuloon liittyvien ongelmien selvittely, neuvonta ja ohjaus puhelinkeskustelujen ja sähköpostien välityksellä kuormitti aivan uudella tavalla sekä asiakkaita että diakoniatyöntekijöitä.
Diakoniatyön tunnusluvuissa näkyy selkeästi laskua asiakaskontaktien kokonaismäärässä, sillä epidemian takia suurin osa tapahtumista, retkistä ja leireistä jäi toteuttamatta ja koti- ja laitoskäyntejä jouduttiin perumaan; osa edellä mainituista toiminnoista hoidettiin puhelimitse tai ulkona tai esim. asiakkaiden
parvekkeilla. Diakoniatyössä kokeiltiin niin sanottua ”etäkahvilatoimintaa” whereby-nettialustan avulla
ja kaksi diakoniatyöntekijää oli mukana Kirkon keskusteluavun chat-päivystyksessä.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja verkostoyhteistyö toteutui mm. diakoniatyön esillä olona paikallislehdissä, Kirkonmäki-lehdessä, Espoon hiippakunnan Hiippa -sivustolla sekä seurakunnan nettisivuilla.
Covid-19 epidemian seurauksena diakoniatyön palveluista viestitettiin aktiivisesti myös kaupungin
nettisivuilla. Diakoniatiimin jäsenet osallistuivat edelleen eri työryhmien ja verkostojen työskentelyyn.
Yleinen diakoniatyö Diakoniatyöntekijät osallistuivat edelleen rippikoulurallien toteuttamiseen ja vastasivat pääosin 70–80 vuotiaiden syntymäpäiväjuhlien järjestämisestä. Maaliskuusta alkaen syntymäpäiväjuhlia ei voinut toteuttaa perinteisellä tavalla ja sen vuoksi diakoniapappi postitti kaikille syntymäpäiväjuhliin kutsuttaville onnittelukortit koko loppuvuoden ajan. Diakoniatyö toteutti yhteistyössä LC
Hyvinkään Höffingan ja Red Carpetin kanssa Rahvaan kirkkoillan ja diakoniaruokailuissa siirryttiin
noutoruokasysteemiin, toisin sanoen asiakkaat saivat käydä ostamassa 2 euron hintaiset ruoka-annokset
kirkon yläsalista.
Diakonityö nähtiin edelleen luotettavana, aktiivisena ja hyvin apua tarvitsevia ihmisiä tavoittavana toimijana. Useat tahot ja yksityiset henkilöt halusivat tukea vähävaraisia antamalla lahjoituksensa
diakoniatyölle, jotta juuri diakoniatyö voisi välittää apua eteenpäin. Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli
8592,22 euroa, josta seurakuntaan jäävä osuus oli 1779,44 euroa.
Valtio myönsi seurakuntien diakoniatyölle niin sanottua korona-avustusta ja Hyvinkään seurakunnan
saama osuus oli 37 294 euroa, jolla hankittiin diakoniatyön käyttöön mm. soppatykki, kuljetuspolkupyörä, toriteltta kalustoineen ja ulkoilmatapahtumissa käytettävää astiastoa. Vuodelle 2021 rahaa jäi
käytettäväksi vielä 16 354,43 euroa.
Vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä vastasi seurakunnan ystäväpalvelun toiminnasta ja teki yhteistyötä
muun muassa Valikon toimijoiden sekä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston kanssa. Hyvinkään alueella toimivien vapaaehtoistyötä tekevien tahojen kanssa järjestettiin vapaaehtoistyön koulutus nettikoulutuksena. Ystäväpalvelun vapaaehtoiset ohjeistettiin epidemian takia kotikäyntien sijaista ottamaan
puhelimitse yhteyttä ystäväpalvelun asiakkaisiin.
Kriminaali ja päihdetyön diakoniatyöntekijän aloitteesta Hyvinkäällä toteutettiin ensimmäistä kertaa
päihteisiin kuolleiden muistotilaisuus Hyvinkään kirkossa. Hyvinkäällä tapahtui poikkeuksellisen paljon
itsemurhia ja tämä heijastui myös edellä mainitun viranhaltijan työhön. Retket, leirit ja Asunnottomien
yö-tapahtuma jouduttiin perumaan epidemian takia.
Diakonisessa perhetyössä perustoimintojen lisäksi tehtiin edelleen tiivistä yhteistyötä Keusoten perhepalveluiden kanssa sekä seurakunnan kasvatustyön kanssa. Diakonisen perhetyön leiriä ja retkiä ei pystytty covid-19 epidemian takia toteuttamaan.
Vanhustyön diakoniatyöntekijät toteuttivat senioreille tarkoitetun Hyvän mielen-iltapäivän ja koostivat
yhdessä diakoniapapin ja sairaalasielunhoidon kanssa hartausmateriaalilaatikot, jotka toimitettiin eri laitoksiin. Vanhustyön diakoniatyöntekijät osallistuivat hartaus- ja syntymäpäivätervehdysvideoiden toteuttamiseen. Yhdessä kanttoreiden kanssa järjestettiin musiikki- ja ohjelmahetkiä palvelutalojen pihoilla. Toinen vanhustyön diakoniatyöntekijä jäi lokakuusta alkaen lomille eläkkeelle siirtymisen johdosta ja diakonisessa vanhustyössä oli siten yhden henkilön vajaus kolmen kuukauden ajan.
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Mielenterveystyössä pystyttiin epidemiatilanteesta huolimatta järjestämään mielenterveyskuntoutujille
tarkoitettu leiri ja itsemurhan tehneiden muistolle tarkoitettu kynttilätapahtuma. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitettu Perjantai Pysäkki-toiminta toteutui vain osittain ja epidemian takia retkiä ei
eikä retriittiä pystytty järjestämään lainkaan.
Vammaistyössä jouduttiin epidemian vuoksi perumaan leiri, rippikoulu, selkokielinen kevät- ja joulukirkko sekä osa kerhotoiminnasta. Edellä mainittujen toimintojen tilalla toteutettiin kesällä muun muassa laulu- ja ohjelmahetket kehitysvammaisten ryhmäkotien pihoilla. Joulun alla toteutettiin niin sanottu joulukiertue käymällä kyseessä olevan alan yksiköiden ovilla tervehtimässä asiakkaita ja viemällä
niihin joulumakeiset.
Monikulttuurisuustyössä jouduttiin epidemian takia perumaan leiri, kevätretki, joulujuhla ja Christmas
carols. Kaksi maahanmuuttajille tarkoitettua retkeä pystyttiin toteuttamaan sekä normaali asiakasvastaanottotoiminta. Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa puhelinvastaanotto oli asiakkaiden
puutteellisen kielitaidon takia erittäin haastavaa.
Esimiestyössä diakoniasihteerin työtehtävät lisääntyivät: operatiivisen työnjohdon ja tiimin sisäisen
viestinnän vahvistaminen erityisoloissa, eri viranomaistahojen epidemiaa koskevien ohjeiden seuranta ja
soveltaminen diakoniatyössä, yhteistyötahojen kanssa tapahtunut tilanneviestintä, suovälineiden käyttöönottoon liittyvät tehtävät jne.
Samaan aikaan yhteistyöprosessit (esimerkiksi HYTE-, Allianssi / EHP) Keusoten kanssa tiivistyivät
entisestään, hävikkiruokaterminaalia koskeva käynnistämisprosessi nopeutui, seurakunnan valmiussuunnittelun johtoryhmä sekä esimiesryhmä piti tiheämmin Teams-kokouksia, hiippakunnan
diakoniajohdon ajankohtaiskokouksia oli epidemian takia enemmän kuin ennen ja kaupungin kanssa toteutettu vähävaraisille tarkoitettujen kasvomaskien jakamisen koordinointi tuli myös tehtävälistalle. Diakonian joulun aika oli perinteisesti hyvin paineista aikaa ja diakonialle annettujen tavara -, raha- ja lahjakorttilahjoitusten koordinointi epidemiavaiheen keskellä vaati oman huomionsa sekä valtion seurakunnalle myöntämän niin sanotun korona-avustuksen koordinointi ja hallinnointi.
Yhteenvetona voi arvioida, että diakoniatyö selviytyi erittäin hyvin toimintavuodesta 2020 diakoniatyön
vahvuutta kuvaavien tekijöiden avulla.
Diakonia avustukset
Diakoniatyön asiakkaille myönnettiin avustuksia seuraavasti:
2020
100 795 euroa

2019
111 907 euroa

2018
109 477 euroa

Diakoniatyön myöntämiin avustuksiin on laskettu mukaan diakonian talousarvioon varattujen avustusmäärärahojen lisäksi myös Kirkon diakoniarahastosta (Tukikummit) sekä Sipilä-säätiöstä haetut ja saadut avustukset (10 290 euroa) ja eri tahoilta saaduista rahalahjoituksista ja lahjakorteista käytetty osuus.
Talousarvioon varatuilla avustusmäärärahoilla (10 900 euroa) ostettiin myös lahjakortteja, joista osa
käytettiin avustustoimintaan ja loput siirrettiin käytettäväksi vuoden 2021 puolella. Lahjakortteja hankittiin sekä ruoka- ja hygieniatuotteiden että hyvinvointipalveluiden ostamista varten (parturi, hieronta,
jalkahoito). Asiakkaille myönnettävien hyvinvointilahjakorttien hankkimiselle tuettiin näin koronaaikana myös paikallisia kivijalkaliikkeitä.
Diakoniatyön saamat lahjoitukset (euroa)
Lahjakortit
Pelastakaa Lapset ry
Yksityisten lahjoittamia lahjakortteja
Hyvinkään Martat
Hyvinkään Rotarit

2 100
1 545
150
500
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LC Viertolan ladyt
OP-Koti Uusimaa
Martin alueneuvosto
Hyvän tahdon joulupuu –tempaus
Rahalahjoitukset
Soroptimisti
Hyvinkään vapaamuurarit
Wilhelmiinakoti Miina Sillanpään Säätiö
Yhteensä

350
1 000
660
4 285
500
700
5 000
16 790

Hyrian vuonna 2019 lahjoittamalla ja käyttämättä jääneellä lahjoitusrahalla ostettiin avustustarkoitukseen lahjakortteja lapsiperheitä varten myös Bio Rexistä ja Superparkista.
Muu työpanos ja työnohjaus
Diakoniatyössä toimi yhteensä 129 vapaaehtoista; mukaan on laskettu myös pientä palkkiota saaneet avustajat. Vapaaehtoisten tekemä työpanos oli yksi henkilötyövuosi.
Herusten mökki
Mökin käyttövuorokaudet jakautuivat seuraavasti:

perheet
oman seurakunnan ryhmät
muut ryhmät
asiakkaat yhteensä
huoltovuorokausi
ei varauksia
käyttövuorokaudet yhteensä

käyttövuorokaudet
248
3
3

henkilöt
408
30
45
483

14
97
254

Diakoniarahasto
Hyvinkään seurakunnan diakoniarahastosta ei myönnetty yhtään lainaa. Diakoniarahaston saldo
31.12.2020 oli 27 815,11 euroa.
Helena Hartzellin rahasto
Helena Hartzellin rahaston varoja käytettiin rahaston sääntöjen ja käyttösuunnitelman mukaisesti
mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten hyväksi. Varoilla järjestettiin vanhuksille Hyvän mielen
iltapäivä ja kustannettiin osa mielenterveysleirin kuluista. Suurin osa käyttösuunnitelman mukaisista toiminnoista jäi kuitenkin toteuttamatta koronaepidemian takia. Helena Hartzellin rahaston
saldo 31.12.2020 oli 33 087,68 euroa.
Palvelun muut toiminnot
Toimintasuunnitelmat menivät kaikilta osin uusiksi koronaviruksesta aiheutuneiden rajoitusten
vuoksi. Eri työaloilla tämä merkitsi eri asioita, mutta yhteistä oli että kokoavaa toimintaa oli suunniteltua paljon vähemmän, työ siirtyi suurelta osin verkkoon ja löydettiin uusia toimintatapoja,
joissa hyödynnettiin internetin eri sovelluksia. Osa toimintamäärärahoista jäi kokonaan käyttämättä.
Laitoshartaudet Palvelun työalalla on koordinoitu eri hoivalaitoksissa pidettäviä seurakunnan hartauksia yhteistyössä sairaalasielunhoidon kanssa. Hartauksia pitävät eri laitosten toiveiden mukaan palvelun ja julistuksen työalojen papit, vanhustyön ja kehitysvammatyön diakonit ja
sairaalapastorit. Eri laitoksia on kaupungissa lähes 40 ja useimpiin niihin toivotaan seurakunnan
hartautta. Hartaus on kussakin laitoksessa noin kerran kuukaudessa. Vierailukielto eri hoivalaitoksiin astui voimaan maaliskuussa. Eri laitoksiin koottiin ns. hartaus-laatikko eli materiaalia hoivakotien henkilökunnalle asukkaita varten. Samalla haluttiin tervehtiä ja kannustaa hoivakotien
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työntekijöitä ja tiedotettiin seurakunnan verkkolähetyksistä. Joissakin hoivalaitoksissa kuunneltiin
esimerkiksi arkipäivän rukoushetkeä Hyvinkään kirkosta. Kevätkesällä oli mahdollista järjestää
muutamissa hoivalaitoksissa ulkoilmahartaus, johon saatiin mukaan kanttoreiden työpanos musiikin ja äänentoiston toteutukseen. Syyskaudella kuvattiin Hyvinkään kirkossa erikseen videohartauksia hoivakotien tarpeita ajatellen. Myös näissä hartauksissa kanttoreiden tarjoamalla musiikilla
oli tärkeä osuus. Useimpia hartauksia on katsottu 50–100 kertaa. Rajoitusten jatkuessa hartauksia
on kuvattu myös kevään kirkkovuoden mukaisista aiheista. Hartaudet ovat kenen tahansa katsottavissa seurakunnan YouTube-kanavalla.
Sururyhmiä on tavallisesti järjestetty vuosittain kolme tai enemmän. Nyt aikuisille tarkoitettu
ryhmä jouduttiin keväällä perumaan. Syksyllä saatiin pidettyä yksi ryhmä, johon osallistui 8 henkilöä. Lapsille tarkoitettu sururyhmä toteutettiin erityisjärjestelyin, ryhmää ohjasivat kasvatuksen
työn-tekijät Ari-Pekka Laakso ja Laura Kuiri. Lapsensa menettäneiden sururyhmä kokoontumisia
järjesti seurakunnan tiloissa Käpy ry. Ryhmän oli mahdollista tavata muutamia kertoja keväällä ja
syksyllä yleisten koronarajoitusten sallimissa rajoissa. Yhteistyötä jatketaan edelleen. Seurakunnan nettisivujen kautta on ilmoitettu myös Hyvinkään mielenterveysseuran sururyhmistä erityisesti itsemurhan tehneiden omaisille sekä Nuoret lesket yhdistyksen tapaamisista Onnensillassa.
Torstaitovi Keväällä toiminta keskeytyi 12.3. jolloin on kokoonnuttu viimeisen kerran. Osallistujat
ovat enimmäkseen riskiryhmiin kuuluvia, joten tapaamiset eivät ole olleet mahdollisia. Toiminnasta vastaava pappi Virpi Koivisto on pitänyt yhteyttä osallistujiin puhelimitse. Syyskaudella oli
mahdollista avata liikuntaryhmä osittain erityisjärjestelyillä muutamiksi viikoiksi. Ryhmä jaettiin
kahtia, jolloin osallistujamäärä oli rajoitusten mukainen. Toimintamäärärahaa jäi paljon käyttämättä koska toimintaa ei ollut mahdollista järjestää. Covid-19:n myötä torstaitovin toiminta on tullut aiemmassa muodossa tiensä päähän, liikuntaryhmiä tullaan jatkamaan sitten kun tautitilanne
sen sallii, mutta ruokailua ei entisessä muodossa enää tulla jatkamaan korkeiden kustannusten
vuoksi. Osallistujat ovat tervetulleita diakoniaruokailuun, joita on lisätty neljään kertaan kuukaudessa vuoden 2021 alusta.
Vapaaehtoistoiminnan koordinointi Vapaaehtoistoimintaa toteutettiin rajoitusten ehdoilla. Tehtiin
se, mikä kyettiin. Vapaaehtoistoiminnan tapahtumia ei voitu järjestää suunnitellusti, kuten
rekrytointiviikkoa ja vapaaehtoisten siunaamista, jotka siirtyivät seuraavaan vuoteen. Eri työaloilla
pidettiin yhteyksiä vapaaehtoisiin normaaliin tapaan. Vapaaehtoistyo.fi-sivusto uudistui. Sivuston
avulla on tavoitettu vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita ihmisiä ja uuden sivuston kautta pyritään tavoittamaan entistä monipuolisemmin. Vapaaehtoistoiminnan työryhmä kokoontui etänä
kerran ja fyysisesti kaksi kertaa. Kokouksissa pohdittiin tilannetta ja ratkaisuja toteuttaa vapaaehtoistoimintaa sekä ideoitiin uutta. Vapaaehtoistoiminnan yhteistyöverkosto Valikko kokoontui
noin kerran kuussa. Siellä mietittiin yhdessä mahdollisuuksia koordinoida ja kehittää vapaaehtoistoimintaa rajoitusten aikana. Samalla verkosto toimi vertaistukena hankalassa tilanteessa. Yhdessä
toteutettiin vapaaehtoistoiminnan etäkoulutus. Syksyn laajempi koulutus jouduttiin perumaan. Se
siirrettiin kuitenkin alkuvuoteen 2021 ja toteutetaan silloin etänä. Vapaaehtoistoiminnan ohjetta
uudistettiin ja rekrytointiin tehtiin PowerPoint-esitys.
Yhteiskuntatyö Korona-aikana osa yhteiskuntatyön toiminnasta on jouduttu jättämään tauolle:
mm. Onnensilta on ollut suljettuna ja siellä kuukausittaiset vierailukäynnit ovat jääneet tauolle.
Samoin syksyisin järjestettävät eläkeläisretket Sääksiin, Asunnottomien yö ja uusien Hyvinkääläisten tutustumispäivä jouduttiin osalta perumaan covid-19 rajoitusten myötä.
Sen sijaan Toimari Ry:n hallituksen jäsenyys on työllistänyt koronasta huolimatta. Varapuheenjohtajan ominaisuudessa yhteiskuntatyön pappi on toiminut puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt hoitamaan tehtäväänsä. Tämä yhteistyö näkyy arjessa kuukausittaisina kokouksina ja säännöllisenä Toimarin asioiden hoitamisena.
Yhteistyö Red Carpet-festivaalien kanssa alkoi. Tämä yhteistyö koskettaa yhteiskuntatyötä, jonka
edustajana pappi on ollut Red Carpet yhteistyöryhmässä sen puheenjohtajana.
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Kevätkaudella yhteiskuntatyön pappi toimi sairaalapappien sairauslomien sijaisena Hyvinkään sairaalassa. Covid-19-tilanteesta johtuvat karanteenit muun muassa lisäsivät tätä sijaistarvetta.

1.3.5. Sairaalasielunhoito
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Hyvinkään seurakunnan sairaalasielunhoito on potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa varten.
Sairaalapastorit toimivat teologisina ja sielunhoidollisina asiantuntijoina somaattisen, geriatrisen, psykiatrisen ja päihdehuollon sairaaloissa ja laitoksissa.
Tehtävänämme on henkilökohtainen ja tavoitteenmukainen sielunhoito sekä henkinen ja hengellinen
tuki, joka perustuu ammatilliseen kohtaamiseen ja läsnäoloon. Olemme käytettävissä myös työntekijöiden työhön ja työyhteisöön liittyvissä kysymyksissä. Työmuotomme ovat pääosin yksilö- ja
ryhmätyö sekä työnohjaus.
Hallinto
Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta muodostui HUS-alueen seurakuntien (Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää, Mäntsälä ja Nurmijärvi), kolmen hoitopäivien perusteella eniten maksavan seurakunnan eli Keravan, Lohjan ja Kirkkonummen sekä Hyvinkään sairaanhoitoalueen edustajista. Hyvinkään seurakuntaa
edustivat kirkkoherra ja johtava sairaalapappi.
Henkilöstö
sairaalapastorit (2) toimialue: Hyvinkään sairaala ja osa Hyvinkään laitoksista
sairaalapastori (1) toimialue: Kellokosken (oikeuspsykiatria) ja Kiljavan sairaalat sekä Ridasjärven
päihdehoitokeskus
sairaalapastori (1) toimialue: Järvenpään päihdesairaala, Hyvinkään sairaalan psykiatrian vastaanottoosastot ja kirurgia sekä Kellokosken nuorisopsykiatrian osasto
Painopisteet 2020–2022
1. Potilaan ja omaisten hengellisiin ja henkisiin tarpeisiin vastaaminen
2. Henkilökunnan kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen
3. Palvelun laadun varmistaminen
4. SOTE- tilanteen seuranta ja sen luomiin haasteisiin vastaaminen
Toiminnalliset tavoitteet 2020
1. Työpaikkapappeuden vahvistaminen
Luontevien kontaktien luominen henkilökuntaan oman työkentän mukaisesti
Toteutuminen: Pandemian alettua työn painopistettä siirrettiin tietoisesti henkilökunnan tukemiseen: kuulumisia on käyty kysymässä kanslioissa ja käytävillä sekä esimiehiä on tavoitettu. Henkilökuntaa on muistettu kahvihuoneisiin jaettavilla makeisilla ja korteilla sairaalan kaikille osastoille keväällä ja syksyllä. Työnohjauspyynnöt ovat lisääntyneet niin yksilö- kuin ryhmäohjauksissa.
Pandemian myötä yhteistyö on tiivistynyt ja vahvistunut työkentällä henkilökunnan kanssa, koska
papit ovat voineet tiukkojen hygieniarajoitusten aikana löytää potilaita ja omaisia vain henkilökunnan kautta. Työpaikkapappeus on luonnostaan vahvistunut korona-aikana.
2. Yhteistyön tekeminen lähiseurakuntien kanssa
Toteutuminen: Sopimusvalmistelu toi lähiseurakuntien päättävät henkilöt yhteen tarkastelemaan
alueen sairaalasielunhoidon tarvetta ja resurssointia.
Keusote-yhteistyö lähinnä kotisairaalan palliatiivisten potilaiden hengellisiin tarpeisiin vastaamisen
osalta on loppuvuoden aikana käynnistynyt. Sairaalasielunhoito on kartoittanut tarvetta ja resursseja
lähiseurakuntien ja kotisairaalan kanssa. Potilaiden saattaminen oman seurakunnan tuen piiriin
Keusote-alueella Hyvinkään sairaalasta siirryttäessä omaan kotikuntaan toimii hyvin.
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3. Perustyön turvaaminen sairaalatyön organisatorisen muutoksen keskellä
Toteutuminen: Sairaaloista tuli heti pandemian alettua vahva kutsu sairaalapapeille: olettehan paikan päällä ja tulettehan kysymään, mitä meille kuuluu. Sairaalasielunhoidon perustehtävä on jouduttu pandemian aalloissa sanoittamaan yhä uudestaan ja juuri siihen hetkeen sopivaksi. Se on kirkastanut työn merkityksellisyyttä ja tiimin joustavuuden merkitystä.
Sopimusneuvotteluissa pienenevän maksajakunnan paineessa 0,5 sairaalapapin työvuotta poistettiin
käytöstä, sikäli resurssia hävisi ja perustyötä ei saatu turvattua.
Muut mahdolliset toiminnalliset tavoitteet
Vuonna 2019 Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymät irtisanoivat Hyvinkään alueen seurakuntien yhteistyösopimuksen. Irtisanominen astui voimaan 1.1.2020. Uuden tilanteen vuoksi yhteistyöseurakuntien
edustajat, yhteisjohtokunnan jäsenet ja tuomikapitulin edustajat kutsuttiin Hyvinkäälle kokoukseen
20.8.2019. Työseminaari totesi, että vuosi 2020 on mahdollista jatkaa vanhan sopimuksen pohjalta.
Yhteisjohtokunta valitsi 20.8.2019 työryhmän valmistelemaan uutta sairaalasielunhoidon sopimusta.
Uuden sopimuksen valmistelutyöryhmän tavoitteena on saada uusi sairaalasielunhoidon sopimusmalli
palautekierrokselle seurakuntiin vuoden 2020 alkupuolella. Jotta uusi sopimus voisi olla voimassa
1.1.2021 alkaen, se on hyväksyttävä seurakuntien hallinnossa keväällä 2020 ja vanha sopimus irtisanottava kesäkuun loppuun mennessä. Uuden sopimuksen hyväksymisen myötä sijaisvoimin hoidetut
sairaalapappien virat voidaan laittaa auki ja täyttää pysyvästi.
Toteutuminen: Yhteisjohtokunnan valitsema työryhmä kokoontui kuusi kertaa talvikautena 2019-2020.
Se selvitti laajasti sairaalasielunhoidon tilannetta, sopimuksen ajantasaistamista ja erilaisia kustannusten
jakomalleja. Sopimusluonnos lähetettiin sopijaseurakunnille ja lähialueen palveluiden käyttäjäseurakunnille ja heidän edustajansa kutsuttiin infotilaisuuteen 9.3.2020. Infotilaisuuden keskustelujen myötä
sopimusta vielä tarkennettiin. Porvoon ja Sipoon suomalaiset seurakunnat sanoivat yhteistyösopimuksen
kokonaan irti vuoden 2021 alusta.
Lopullinen sairaalasielunhoidon yhteistyösopimus ja johtokunnan johtosääntö lähetettiin sopijaseurakunnille hyväksyttäväksi maaliskuussa. Koronan tuomista monista kokousjärjestelymuutoksista huolimatta aikataulussa pysyttiin. Uusi sopimus astuu voimaan 1.1.2021 sisältäen neljä henkilötyövuotta,
joista yhden Hyvinkään seurakunta maksaa kokonaan. Loppuvuonna aloitettiin rekrytointien valmistelu,
jotta virat voidaan laittaa haettaviksi heti tammikuussa 2021.
1.3.6. Perheneuvonta
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Perheneuvonnan tehtävänä on sielunhoidon ja terapian menetelmin tukea ja auttaa ihmisiä parisuhteen
ja perheen ongelmissa ja elämän kriisitilanteissa. Ammatillisesti ja laadukkaasti toteutettu hoidollinen
asiakastyö koostuu vastaanottohaastatteluista ja puhelinneuvotteluista, perheneuvojien asiakkaiden
kanssa käymistä yksilö-, pari- ja perheneuvotteluista ja hoidollisista ryhmistä. Hoidollisen työn lisäksi
perheneuvonnassa hyödynnetään koulutuksessa ja työssä saatua laaja-alaista tietoa ja kokemusta ei- hoidollisena työnä, kuten annettuna konsultaationa, luennoilla ja alustuksilla, sosiaalisen median kautta
vaikuttamalla sekä osallistumalla tarpeen mukaan oman alan asiantuntijana seurakunnan muuhun toimintaan.
Hallinto
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta, 7 jäsentä, joista kalenterivuoden aikana kaksi jäsenvaihdosta.
Henkilöstö
Johtava perheneuvoja, perheneuvoja (2) ja osa-aikainen vastaanottosihteeri (55 %)
Toimintavuoden aikana oli johtavan viranhaltijan valinta sekä kaksi viransijaisjärjestelyä Riihimäen
toimipisteessä.
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Painopisteet 2020–2022
Ensimmäisenä koronavuotena opettelimme nopealla aikataululla etätyömenetelmiä, opettelimme Teamssovellusta tiimin etätyön tehostamiseksi sekä siirryimme sähköiseen kalenterijärjestelmään asiakkaan
ensiajan saamisen tehostamiseksi. Ensimmäisen korona- aallon aikana lisäsimme myös sähköpostipalveluamme.
Toiminnalliset tavoitteet 2020
1. Teemme hoidollista asiakastyötä määrällisesti mitattuna 1950 moduulia vuodessa ja pidämme
keskimääräisen jonotusajan alle kolmessa viikossa.
Toteutuminen: Teimme hoidollista asiakastyötä määrällisesti mitattuna 1879 modulia vuodessa.
Jäimme tavoitteestamme 71 modulia. Alitimme 9 vuorokaudella keskimääräisen 3 viikon jonotusajan
(keskiarvo 12 vuorokautta).
2. Perheneuvonnan yhteistyön ja tunnettavuuden lisääminen suhteessa muihin työmuotoihin.
Toteutuminen: Johtava perheneuvoja on tutustunut verkostotoimijoihin koronan sallimissa rajoissa.
3. Yhden ryhmämuotoisen toiminnan järjestäminen.
Toteutuminen: Syksyllä järjestettiin eroauttamisen pienryhmä Hyvinkään toimipisteessä.
1.3.7. Kirkon keskusteluapu
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Kirkon keskusteluavun tehtävänä on tarjota keskusteluapua erilaisissa elämänkysymyksissä sekä yhteys
toiseen ihmiseen. Toimintaperiaatteita ovat nimettömyys, luottamuksellisuus, asiakkaan kunnioittaminen sekä vapaaehtoisuus. Toiminta on valtakunnallista ja sitä säätelevät kirkkohallituksen määrittämät
laatukriteerit. Palvelevan puhelimen puhelinpäivystys tapahtuu Hyvinkään toimipisteessä NesTorissa tai
kotona kolme tuntia neljä kertaa viikossa tiistaisin sekä perjantaista sunnuntaihin pääasiassa vapaaehtoisin voimin. Chat-päivystys tapahtuu kotona arkisin tabletin tai tietokoneen välityksellä. Päivystäjiä
on ollut toiminnassa mukana 26. Kirkon keskusteluavun toimikunta on kokoontunut kolme kertaa. Vuoden aikana puheluja on kertynyt 767 kappaletta ja chattejä 797 kappaletta.
Hallinto
Palvelevan puhelimen toimikunta
Henkilöstö
Toiminnasta vastaava pastori, sekä diakoniatyön edustaja ja vapaaehtoisia
Painopisteet 2020–2022
1. Vapaaehtoisten sitouttaminen
2. Uusien päivystäjien rekrytointi
Toiminnalliset tavoitteet 2020
1. Päivystäjien kohtaaminen kasvotusten ja yhteiset kokoontumiset
Toteutuminen: Alkuvuoden elokuvailtaa ja kahvittelua lukuun ottamatta tapaamiset jäivät poikkeusoloissa vähiin. Suunnitelmia oli tehty useita, jotka siirtyvät eteenpäin turvallisempaan aikaan. Kohtaaminen on tapahtunut työnohjauksessa, viestein, puheluin sekä sähköpostitse.
2. Päivystäjien rekrytointi olemalla mukana Valikko-yhteistyössä, kutsumalla ihmisiä mukaan
kohtaamisissa ja median välityksellä
Toteutuminen: Rekrytointi onnistui hyvin etenkin keväällä pandemian luotua sekä aikaa että uusia
tarpeita. Useita uusia päivystäjiä saatiin mukaan erityisesti chatin puolelle. Valikkoyhteistyö jatkui
etänä. Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia mainostettiin tilanteen mukaan. Parhaimmillaan päivystäjiä oli mukana 26, mutta loppuvuodesta muutama lopetti.
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3. Työnohjaukseen kutsuminen ja velvoittaminen
Toteutuminen: Päivystäjät kutsuttiin työnohjaukseen kuukausittain. Moni osallistui. Vielä useampi
olisi voinut. Asiaa pidettiin esillä. Työnohjaus on koettu tärkeäksi jakamisen ja uusien oivallusten
antajana.
4. NesTorin päivystystilojen tutuksi tekeminen
Toteutuminen: NesTori tuli kaikille tutuksi. Päivystäjille annettiin omat avainlätkät ja toimisto on
viihtyisä tila, tarjolla on virvokkeita ja pientä syötävää. Hälytyssysteemi tuotti ongelmia muutaman
kerran, kun päivystäjä ei poistunut ajoissa paikalta. Tilanteeseen vaikutti osaltaan päivystysajan lyhentyminen valtakunnallisesti. Tilanne selvitettiin ja asia on kunnossa. Yhteiset säännöt ja toimintatapa olivat koko ajan kaikkien tiedossa.
Määrärahamuutokset
Yhteistyöseurakunnista Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi sanoivat irti sopimuksensa 2020 alkaen,
joten heidän rahallinen panoksensa jäi pois. Hyvinkään ja Mäntsälän seurakunta jakavat budjetin toiminnan osalta sovitusti.
Uudet tai muutettavat toimintamuodot tai hankkeet
Chat vakiintui hienosti uudeksi toimintamuodoksi. NesTorin tila tuli tutuksi. WhatsApp-ryhmä
toimi entistä monipuolisemmin viestintävälineenä sekä Palvelevassa puhelimessa että Chatin
puolella.
1.3.8. Viestintä
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Seurakunnan yhteisöviestinnän suunnittelu ja toteutus.
Sisäinen ja ulkoinen viestintä, työalojen ohjeistus ja avustaminen viestinnässä, kirkon uskon- ja opinsisällöistä viestiminen, tapahtumaviestinnän hoitaminen, verkkopalvelujen ja sosiaalisen median päivitys sekä uudistus- ja kehitystyö, seurakuntalehden toimitus ja mediasuhteiden hoito.
Hallinto
Viestintätoimikunta
Henkilöstö
Johtava tiedottaja (virkavapaalla 3.6.2019–1.10.2020), vs. johtava tiedottaja ja vs. tiedottaja.
Painopisteet 2020–2022
1. Strategiseen viestintään panostaminen, pääviestintäväylien määrittämien ja niissä suunnitelmallinen
viestintä.
2. Seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten laajempi osallistaminen viestintään. Henkilöstön jatkuva koulutus some-työhön.
Toiminnalliset tavoitteet 2020
1. Sähköisestä viestintää priorisoidaan edelleen, printtimediaa unohtamatta. Sisältöä tuotetaan
suunnitelmallisesti eri kanaviin, huomioiden kohderyhmät. Some-kriisiviestinnän ohjeiden
laatiminen ja työntekijöiden ohjeistaminen.
Toteutuminen: Korona aiheutti kriisiviestinnän. Seurakunnassa toimittiin valmiussuunnitelman, valmiussuunnittelun johtoryhmän sekä kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.
Päivitetyt kirkon yhteiset kriisiviestintäohjeet ovat Lukkarissa ja Sakastissa.
Viestinnän sisältö muuttui tiedottamiseksi tapahtumien ja toiminnan peruuntumisista, uusista
toimintaohjeista sekä säännöistä. Viestintä siirtyi suurelta osin sosiaaliseen mediaan, jossa panostimme eri työalojen voimin varsinkin kirkollisiin juhlapyhiin. Erilaista sisältöä tuotettiin
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niin lapsille kuin aikuisille. Kirkonmäki-lehdessä ja Aamupostin kirkollisissa ilmoituksissa tapahtumille varatut tilat korvasi mm. tiedottaminen somessa tapahtuvasta toiminnasta sekä tiedot mistä kaikkialta eri ikäiset ihmiset löytävät apua ja tukea kriisiaikana.
2. Henkilöstölle tarvitaan lisäkoulutusta sosiaalisen median käytössä. Viestinnän, ”somepapin”,
henkilöstön ja vapaaehtoisten yhteistyötä tulisi lisätä. Työntekijöitä kannustetaan julkaisemaan rohkeammin päivityksiä seurakunnan somessa.
Toteutuminen: Tiedottajat opastivat 24.1. henkilökuntaa seurakunnan nettisivujen päivittämistyökalun käytössä ja työntekijöille järjestettiin sosiaalisen median koulutuspäivä 23.10.2020.
Korona on vaikuttanut positiivisesti seurakunnan läsnäoloon somessa. Se pakotti työalat ottamaan haltuun uusia toimintatapoja, sekä monia some-alustoja ja -ohjelmia. Muun muassa videoita kuvattiin ja editoitiin enemmän kuin ennen ja eri työalat toteuttivat yhdessä seurakunnan
Facebookissa julkaistun joulukalenterin. Kalenterin teossa auttoivat eri yhteistyötahot, seurakuntalaiset ja vapaaehtoiset.
Pastori Saija Lottosen työnkuvaan sisällytettiin some. Viestinnän ”sometiimi” (tiedottajat sekä
pastorit Saija Lottonen ja Heidi Kajander-Maavuori) suunnittelivat ja toteuttivat julkaisuja
seurakunnan Facebookiin.
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Seurakuntatyön välillisten kustannusten vyörytys ja talousyhteenveto (TP 2020, €)
999400

Tehtäväalue (työala)

Työpanos
htv

%osuus

Toimintakulut
Henkilöstö- Muut
kulut
kulut

Seurakuntatyön yhteiset
Muut srk.tilaisuudet
2,1 3,2 %
Muu kans.väl. toim inta 0,1 0,2 %

-130 338
-5 046

-102 507
-8 765

-75 979

13,8 21,1 %

-815 764

-310 491

-625 190

0,0 %

-3 600

-1 242

-11 675

Jum alanpalveluseläm ä 4,2 6,4 %

-246 112

-8 852

-89 022

-17 532

Julistus
Julistuksen yhteiset

999400

999000

Osuus tila- Osuus
Osuus
Osuus
kuluista
eläkerah.- kesk.rah. hallinto(sisäiset) maksuista ja verotus kuluista
kuluista

-9 232
-329

-21 483 -41 361
-955
-1 839

-56 805 -108 869 -209 604

999100

Srk.työn Tehtävän Toiminta- Tehtävän
sis.
omakustuotot
nettovyörytys tannustulos
(tulot ja kulut)arvo(OKA)

0
0

-380 900
-16 933

0 -2 126 723
16 517

0

-24 419 -47 013

-3 705

-436 653

66
0

Kulut
(OKA)
(30738)

e/jäsen

-380 834
-16 933

-12,4
-0,6

13 277 -2 113 446

-69,2

0

0,0

0

-436 653

-14,2

Hautaan siunaam inen

2,4 3,6 %

-144 602

-308

-147 962

-10 328

-20 480 -39 429

-3 107

-366 216

0

-366 216

-11,9

Muut kirkolliset toim .

2,5 3,8 %

-152 526

-8 323

-85 490

-10 846

-17 372 -33 445

-2 635

-310 638

0

-310 638

-10,1

Musiikkitoim inta

1,7 2,5 %

-92 477

-65 370

-139 259

-6 900

-20 534 -39 534

-3 115

-367 189

268

-366 921

-11,9

Lähetystyö

1,0 1,5 %

-46 571

-8 901

-27 492

-3 444

-5 836 -11 237

-885

-104 366

132

-104 234

-3,4

Lähetystuki

0,0 0,0 %

-12 332

-12 332

12 332

0

-0,4

Lähetyksen avustukse 0,0 0,0 %

-167 600

-167 600

-167 600

-5,5

Lähetyksen pitop. av.

0,0 0,0 %

0

0

0,0

Evankelioim istyö

0,3 0,5 %

-21 411

-6 128

-36 390

-1 461

-4 417

-8 504

-670

-78 981

-78 981

-2,6

Kirkkoteatteri

1,2 1,8 %

-56 905

-11 836

-30 040

-3 365

-6 899 -13 283

-1 047

-123 375

-123 075

-4,0

Kauppakeskustyö

0,3 0,5 %

-18 761

-4 341

-5 139

-1 245

-1 992

-3 834

-302

-35 614

-35 614

-1,2

Paavolan alue

0,0 0,0 %

-6 496

-3 499

-16 994

-337

-1 846

-3 554

-280

-33 005

-33 005

-1,1

Vehkojan alue

0,1 0,2 %

-8 294

-5 079

-22 094

-399

-2 423

-4 664

-368

-43 320

-43 320

-1,4

Kytäjän alue

0,1 0,2 %

-8 799

-3 184

-10 409

-481

-1 545

-2 974

-234

-27 627

-27 381

-0,9

Kaukasten alue

0,1 0,2 %

-7 093

-1 017

-72

-456

-583

-1 123

-89

-10 434

-10 434

-0,3

Martin alue

0,0 0,0 %

-2 116

-2 482

-3 153

-11

-524

-1 009

-80

-9 374

-9 374

-0,3

32,9 50,4 % -1 364 748

Kasvatus

-558 449

-739 341

Kasvatuksen yhteiset

0,0 %

-8 440

-29 379

-4 392

-344

Lapsityön yhteiset
Päiväkerhotyö
Iltapäivätoim inta
Päiväkotiyhteistyö
Kesäkerhot
Pyhäkoulutyö
Perhetyö
Nuorisotyön yhteiset
Sihvon rah. käyttö
Varhaisnuorisotyö

8,8
7,8
1,4
0,0
0,5
1,5
0,0
0,0
2,8

0,0 %
13,5 %
11,9 %
2,2 %
0,0 %
0,8 %
2,4 %
0,0 %
0,0 %
4,3 %

-72
-357 628
-220 388
-26 116
-5 872
-26 123
-128 491

-33 492
-132 170
-89 657
-7 724
-17 247
-26 578
-104 672
-3 143

-1 207
-136 699

-42 630
-10 330
-10 330
-305
-10 968
-7 980
-9 795
-6 094
-4 702
-112 944

Partiotoim inta
Nuorisotyö
Erityisnuorisotyö
Kouluyhteistyö
Rippikoulutyö
Opiskelijatyö ja nuoret

0,1
2,5
0,7
1,7
4,6
0,4

0,2 %
3,8 %
1,1 %
2,6 %
7,0 %
0,6 %

-4 593
-107 330
-28 492
-82 639
-207 921
-22 737

7,9 12,1 %
0,0 %
11,5 %
0,0 %
0,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,2 %
0,2 %
0,2 %

Palvelu
Palvelun yhteiset
Diakoniatyö
Diakonian vap.eht.työ
Kansainväl. diakonia
Yhteisvastuukeräys
Diak.rah. käyttö
Hartzellin rah. käyttö
Yhteiskuntatyö
Torstaitovi
Sururyhm ät

7,5
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1

-96 634 -177 323 -341 399

-50

-5
-25 269
-16 235
-2 219
-416
-1 808
-8 004

0
76 198
-35 488 -68 324 -40 629
-22 736 -43 774 -26 030
-2 456
-4 729
-2 812
-2 331
-4 487
-2 668
-4 221
-8 126
-4 832
-16 951 -32 636 -19 407
9 237

-113 886

-9 610

-25 204 -48 524 -10 552

0
-669 837
-429 151
-46 360
-43 989
-79 668
-319 955
0
-5 910
-457 420

-2 850
-57 701
-10 458
-7 124
-230 149
-4 710

-6 773
-35 844
-11 000
-20 105
-119 593
-13 064

-315
-7 838
-2 084
-5 955
-14 895
-1 638

-982
-1 890
-14 097 -27 142
-3 515
-6 767
-7 823 -15 062
-38 673 -74 457
-2 847
-5 481

-411
-5 902
-1 471
-3 275
-9 270
-682

-17 813
-255 853
-63 787
-141 983
-694 959
-51 160

-370 311

-243 139

-172 120

-26 512

-52 033 -100 178

0

-964 293

-1817
-352 221

-6899
-144 675

-25 361

15 702
-46 968 -90 427 -14 174

-7 031
-4 531

-6 987
-173 101
-56
-26 700
-1 789
-20 368
-3 824
-1 319
-7 716
-1 279

-329

-2 144

-4 128

-647

-1 716
-18 634
-198

-493
-329

-205
-2 288
-428

-395
-4 405
-824

-62
-690
-129

0
-846 926
-56
-38 658
-1 789
-20 368
-3 824
-3 696
-41 258
-7 718

Perheneuvonta

2,6 3,9 %

-140 752

-14 014

-16 582

-9 685

Kirkon Keskusteluapu

0,1 0,2 %

-14 932

-4 055

-4 832

-903

Viestintä

2,2 3,4 %

-119 986

-120 887

-17 823

-8 961

YHTEENSÄ

61,6

Sairaalasielunhoito
Kaikki yhteensä

65,6

-243 735

-18 565
1 613,50

0

0,0

0
-659 358
-340 890
-46 360
-36 789
-79 668
-319 715
0
0
-440 392

0,0
-21,8
-14,0
-1,5
-1,4
-2,6
-10,4
0,0
-0,2
-14,9

48 825
15

-17 813
-255 867
-61 917
-141 983
-646 133
-51 145

-0,6
-8,3
-2,1
-4,6
-22,6
-1,7

76 601

-887 692

-31,4

48 211
56
0
1 789
20 368
3 824
240
2 113
0

0
-798 715
0
-38 658
0
0
0
-3 456
-39 145
-7 718

0,0
-27,6
0,0
-1,3
-0,1
-0,7
-0,1
-0,1
-1,3
-0,3

10 479
88 261
7 200
240
5 910
17 028
-13
1 870

0

-216 803

38 645

-178 157

-7,1

0

-29 607

4 487

-25 121

-1,0

-18 079 -34 807

0

-320 542

-320 542

-10,4

-26 220

100,5 -3 205 613 -1 380 873 -1 651 867 -209 060 -392 639 -782 165

*) Toimintatuotot sisältävät rahastojen korkotuotot

50

-3 215

-1 670

94 % -2 961 878 -1 362 308 -1 651 867 -209 060 -392 639 -755 945

4,0 6,1 %
*)

-12 228 -23 542

246

0 -3 277 895 179 865 -3 098 030 -106,6
42 506

-4 711

0

300

0 -7 333 697 312 942 -7 020 755 -238,6
0

-288 520 127 296

-161 224

-9,4

0 -7 622 216 440 238 -7 181 979 -248,0
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1.4. Hautaustoimi
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Yleisen hautausmaan ylläpitäminen, vainajien hautaaminen ja hautausmaan hoito kristillisten arvojen ja
tapojen mukaisesti tai vainajan muuta katsomusta kunnioittaen.
Ylläpitää hautaustoimilain mukaisesti yleisiä hautausmaita sekä niillä olevia kiinteistöjä.
Huolehtia erilaisten hautapaikkojen riittävyydestä sekä vainajan hautaamiseen liittyvistä palveluista.
Hoitaa hautainhoitorahaston hoitoon annettuja hautoja sopimusten mukaisesti.
Tuhkauspalveluiden hoitaminen ja kehittäminen.
Hallinto
Hallinnollisissa asioissa päättävänä hallintoelimenä toimii kirkkoneuvosto. Henkilöstö-organisaatiossa
hautaustoimesta vastaa talousjohtaja.
Henkilöstö
Vakinainen henkilöstö

Hautaustoimen päällikkö ja hautaustoimen työnjohtaja

Erityisammattimiehet
hautausmaittain:

Puolimatkan hautausmaa (2)
Rauhannummen hautausmaa (3)

Kausityöntekijät hautausmaittain
Puolimatkan hautausmaa: erityisammattimies (1) 6 kk, kausityöntekijää (8) 6 kk, koululaiset/opisk.
(4)+(3) 2 x 5 viikon jaksoa ja (1) 3 viikon jaksossa, työpanos yht. 36 viikkoa.
Rauhannummen hautausmaa: erityisammattimies (1) 6 kk, kausityöntekijä (4), 6 kk, kausityöntekijä
(1), 5,5 kk, koululaiset /opisk. (5)+(5) 2 x 5 viikon jaksoa, työpanos yht. 50 viikkoa.
Rautatienrakentajien hautausmaa kausityöntekijä (1), 6 kk
Tuntipalkkaiset suntiot: Rauhannummi 230 tuntia, Puolimatka 200 tuntia.
Toteutuminen: Hautaustoimen työnjohtaja jäi virkavapaalle 1.4.2020 alkaen. Tilalle ei palkattu sijaista,
vaan työtehtävät jaettiin pääosin vakinaisen henkilöstön kesken. Työnjohtaja irtisanoutui virastaan
1.10.2020 alkaen. Virka muutettiin toimeksi ja kirkkoneuvosto myönsi täyttöluvan.
Covid-19 epidemian vuoksi suntion tehtäviin käytettiin normaalia enemmän tuntipalkkaisia suntioita.
Tällä menettelyllä pyrittiin vähentämään vakinaisen henkilöstön asiakaskontakteja epidemiariskin
vuoksi ja siten turvaamaan hautauspalveluiden toimiminen. Muutoin henkilöstöä palkattiin toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.
Painopisteet 2020–2022
1. Hautaustoimen toiminta- ja palveluprosessien sekä henkilöstön työsisältöjen kehittäminen.
Toteutuminen: Työsisältöjä muokattiin ja kehitettiin työnjohtajan virkavapaan vuoksi.
2. Hautausmaiden laajennusinvestointien oikea-aikainen hoitaminen hautauskäytäntöjen muuttuminen huomioiden.
Toteutuminen: Uusien uurna- ja arkkuhautapaikkojen menekkiä seurataan vuosittain.
3. Hinnoittelurakenteen seuranta ja suunnittelu siten, että valtion rahoitus ja palvelumaksut kattavat hautaustoimen hoitamisesta aiheutuvat kulut.
Toteutuminen: Palvelumaksut ja valtion tuki kattoivat hautaustoimen kulut täysimääräisesti.
Hautaustoimen kuluihin ei käytetty kirkollisverovaroja.
4. Hautainhoito- ja tuhkauspalveluiden kulujen kattaminen kokonaisuudessaan palvelumaksuilla.
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Toteutuminen: Palvelumaksut ja valtion tuki kattoivat hautaustoimen kulut täysimääräisesti.
Hautaustoimen kuluihin ei käytetty kirkollisverovaroja.
5. Ympäristöohjelman toteuttaminen
Toteutuminen: Katso kohta 1.1.5. Yhteiskuntavastuu ja ympäristöohjelman toteutuminen sivu 28.
Toiminnalliset tavoitteet 2020
1. Hautaoikeusaikojen päättymisestä tiedottamisprosessin ja seurakunnalle palautuneiden hautojen käyttöönottoprosessin hoitaminen.
Toteutuminen: Toteutunut suunnitellusti.
2. Hautaustoimen internetsivujen sisällön kehittäminen.
Toteutuminen: Sivujen sisällön kehittämiseen ei ehditty paneutumaan lisääntyneiden hautausten- ja
tuhkausten sekä työnjohtajan virkavapaan vuoksi.
3. Krematorion suodatinjärjestelmän toiminnan vakiinnuttaminen ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.
Toteutuminen: Toteutunut suunnitellusti. Suodatinjärjestelmän toiminta on ympäristölupaehtojen
mukaista. Päästötavoitteen saavuttaminen varmistettiin vielä tekemällä savukaasuista päästömittaus.
4. Palvelumaksujen arviointi ja tarkistaminen huomioiden krematorion suodatinjärjestelmän
investointi- ja käyttökulut, tuhka- ja arkkuhautauksien osuuksissa tapahtuvat muutokset sekä
valtion tuen suurus.
Toteutuminen: Toteutunut suunnitellusti. Palvelumaksut ja valtion tuki kattavat hautaustoimesta ja
kirkonkirjojen pidosta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti. Lisäksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon jää valtion tukea vuosittain noin 250 000 euroa.
5. Henkilöstön työ- ja asiakasturvallisuustietojen ja taitojen kehittäminen koulutuksen
avulla.
Toteutuminen: Toteutunut osittain. Erillistä koulutusta ei covid-19 epidemian vuoksi järjestetty, mutta työ- ja asiakasturvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota epidemian vuoksi ja
toimintaohjeet sekä –rajoitukset olivat keskeisinä toimintaraameina vuoden aikana.
Talousarvion toteutuminen
Hautaukset ja tuhkaukset lisääntyivät poikkeuksellisen paljon. Taustalla lienee voimakkaan
satunnaisvaihtelun lisäksi covid-19 epidemian vaikutus suoraan ja välillisesti.
Hautauksia oli yhteensä 480 (+70 / +17 %), joista 372 (77,5 %) oli tuhkahautauksia ja 108
(22,5 %) arkkuhautauksia.
Krematoriossa suoritettiin 1437 tuhkausta (+122 / +9,3 %).
Tuhkausten lisääntymisen myötä tuhkaustuloja kertyi yhteensä 488 255 euroa eli 96 255 euroa ennakoitua enemmän. Hautausten lisääntymisen myötä myös hautauspalvelutuloja kertyi noin
20 000 euroa ennakoitua enemmän, yhteensä 210 596 euroa.
Palvelujen ostojen toteuma oli 95 %, säästöä jäi 6 110 euroa. Toteutuneet kulut olivat 122 678 euroa. Tarvikeostojen toteuma oli 89 %, säästöä jäi 22 570 euroa. Toteutuneet kulut 182 790 euroa.
Luottotappiot ovat kasvaneet huolestuttavasti. Luottotappioita on hautaustoimen osalta kirjattu yli
16 000 euroa.
Muuta toiminnasta
Lisääntyneiden hautausten ja tuhkausten vuoksi henkilöstö työskenteli ajoittain äärirajoillaan.
Henkilökunnan sitoutuneisuuden ja joustavuuden avulla palvelut pystyttiin kuitenkin hoitamaan.
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Tilapäisen lisätyövoiman löytäminen ja saatavuus hautaustoimen erityistehtäviin onkin hyvin vaikeaa.
Hautausmailla oli noin 870 erilaista hautaustoimitusta. Luvussa ovat mukana siunaukset, muistohetket, hautaukset, uurnanlaskut ja sirottelut. Lisäksi tuhkauksia oli 1437. Hautaamiseen liittyviä
palvelutapahtumia oli yhteensä noin 2 300. Viikkotasolle muutettuna tämä tarkoittaa yli 44 palvelutapahtumaa viikon aikana.

Investoinnit/kalustohankinnat
Katso investointitaulukko sivulla 65.
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Hautaustoimen talous hautausmaittain ja tehtävittäin
HAUTAUSPALVELUIDEN OMAKUSTANNUSARVOLASKELMAT, TP 2020
HAUTAUSTOIMEN OMAKUSTANNUSARVOLASKELMA (OKA)
Kulu/tuottoerä
Toimintakulut

Toimintakulut (vastuukatteen osalta)
Sisäiset tilavuokrakulut
Pääomakulut
Poistot
Osuus hallintokuluista Osuus yleishallintokuluista
Verotuskulut ja keskusrah.maksut
Hautaustoimen sisäiset vyörytyskulut
Hautaustoimen sisäiset vyörytystuotot
Omakustannusarvo (OKA)
Toimintatuotot
Toimintatuotot
Sisäiset tilavuokratulot
Muut korkotuotot (hoitomaksuille)
Nettokustannukset

Hautaustoimen palvelut
Hautaaminen Tuhkaus- Hautainhoito Yhteensä
ja yleishoito
toiminta
-782 353 -111 124 -85 740 -979 218
-299 632
-26 179 -39 370 -365 180
-224 459
-67 486
-291 945
-141 928
-38 324 -23 933 -204 186
-86 109
-17 502 -13 813 -117 423
-9 634
-5 746
-15 380
15 380
15 380
-1 519 101 -270 249 -168 602 -1 957 952
248 457
498 894 153 925
901 276
492 597
492 597
11 338
11 338
-778 046
228 644
-3 339 -552 741

VALTION RAHOITUKSELLA KATETTAVAKSI TARKOITETUT HAUTAUSTOIMEN NETTOKULUT
Hautaamisen ja hautausmaiden yleishoidon nettokustannukset
Tuhkauksen nettokustannukset
Yhteensä

-778 046
228 644
-549 402

Osuus valtion rahoituksesta
Valtion rahoituksen kattama osuus hautaustoimen nettokuluista

898 368
163,5 %

HAUTAUSTOIMEN TUOTOT JA KULUT HAUTAUSMAITTAIN v. 2020 (hautainhoito eriytettynä)

Laskelm aerä
Työpanos hautausm aittain (htv)

Hautaustoim en
hallinto
1,0

Toimintatuotot

Rautatienrakentajien
PuoliRauhanhautausm atka
num m i
m aa
5,9
6,9
0,4
128 927

605 487

11 277

HautainYhteensä
hoito
2,3
16,5

Kytäjä

1 660

Korkotuotot
Henkilöstökulut
Muut toimintakulut

-64 578

-217 369

-232 614

-14 704

-1 600

153 925

901 276

11 338

11 338

-70 815

-601 680

-7 157

-149 023

-200 915

-4 076

-1 442

-14 925

-377 538

Toimintakulut

-71 735

-366 392

-433 529

-18 779

-3 042

-85 740

-979 218

VASTUUKATE

-71 735

-237 465

171 958

-7 502

-1 382

79 523

-66 604

-365 180

Sisäiset tilavuokratuotot

220 952

263 717

7 929

0

Sisäiset tilavuokrakulut

-150 772

-168 693

-6 346

0

-39 370
40 154

TOIMINTAKATE
Poistot

-71 735

-167 286

266 982

-5 919

-1 382

-1 407

-76 232

-192 408

-15 609

-6 289

-71 993

-100 304

-6 212

-1 743

Sisäinen vyörytys, hallinto

492 597
60 813
-291 945
-23 933

-204 186

Sisäinen vyörytys, hautaustoimi

77 697

-28 174

-40 999

-2 182

-596

-5 746

0

Sis. vyör. verotuskulut ja keskusrah.

-4 555

-41 379

-53 661

-3 294

-721

-13 813

-117 423

0

-385 064

-120 391

-33 216

-10 731

-3 339

-552 741

60
189
1 230

47
148
606
1 436

0
33
41

1
2
5

TYÖALAKATE
Arkkuhautauksia
Tuhkahautauksia
Haudanhoitoja
Tuhkauksia

108
372
1 882
1 436

58

1.5. Kiinteistötoimi
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Palvella seurakuntaelämää ja pitää toimitilat kunnossa.
Kiinteistötoimi vastaa uudisrakennus-, perusparannus- ja kunnossapitohankkeiden rakennuttamisesta, suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä kiinteistöjen ylläpidosta. Kiinteistötoimen alaisuudessa
ovat talonmiehet, siivoojat ja suntiot. Kiinteistötoimi vastaa muiden kuin hautausmaiden kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapitotehtävistä.
Hallinto
Hallinnollisissa asioissa päättävänä hallintoelimenä toimii kirkkoneuvosto.
Henkilöstöorganisaatiossa kiinteistöpäällikön esimies on talousjohtaja. Kiinteistötyön-johtajan esimies
on kiinteistöpäällikkö. Siivousohjaajan esimies on kiinteistötyönjohtaja.
Henkilöstö
Vakinainen henkilöstö: kiinteistöpäällikkö 60 % (40 % Mäntsälän seurakunta)
kiinteistötyönjohtaja, siivoustyönohjaaja, suntio-talonmies (3)
suntio-talonmies-siivooja (2), talonmies-siivooja (2), siivooja (2)
Kausityöntekijät:
kesäisäntä: Sääksi 3 kk, siivooja: vuosilomasijaiset 2 kk,
talonmies: vuosilomasijaiset 2 kk
lisäksi suntio, talonmies, siivooja; sairaslomat ja ruuhka-ajat 1100 tuntia
Painopisteet 2020–2022
1. Turvaamme toiminnalle sopivat toimitilat kehittämällä kiinteistöjen hankintaa, omistusta ja käyttöä
perustehtävien tarpeiden mukaan.
2. Remonttien yhteydessä kiinnitetään huomiota esteettömyyteen ja energian säästöön.
3. Kiinteistöstrategian laatiminen ja korjausvelan selvittäminen.
4. Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen ml. Helenenkadun tyhjän tontin kauppojen saaminen päätökseen ja Kaukasten toimitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden kauppojen saaminen päätökseen.
Toiminnalliset tavoitteet 2020
1. Yksilöityjen vuosikorjaushankkeiden ja kalustohankintojen toteuttaminen.
Toteutuminen: Pääosin vuosikorjaushankkeet saatiin toteutettua. Covid-19:n takia osa hankkeista
jäi toteuttamatta.
2. Työkeskuksen toimitilojen hallittu purkaminen ja maisemoinnin ohjaus
Toteutuminen: Museovirasto lähetti lausunnon Työkeskuksen purkulupaa varten seurakunnalle.
Museovirasto ei puoltanut purkamista. Purkuluvan käsittely keskeytettiin ja hankkeesta käytiin keskustelu museoviraston kanssa. Asiassa sovittiin tehtäväksi lisäselvityksiä.
3. Sisäilmaongelmien ennakointi ja korjaus
Toteutuminen: Pappilan peruskorjauksen suunnitelmat valmistuivat ja kohteesta järjestettiin
urakkakilpailu.
Talousarvion toteutuminen
Käyttötalousmenoihin ei oltu varattu Kaukasin myynnistä aiheutuvaa 170 000 euron myyntitappiota. Pappilan väistötilana toimivaa Otavan kerhotilan 40 000 euron vuokramenoja ei oltu
budjetoitu.
Vuokratuotot jäivät 13 000 euroa pienemmäksi. Sisäiset tuotot jäivät 24 000 euroa budjetoitua pienemmäksi. Tuottojen väheneminen johtui covid-19:n aiheuttamasta vuokratilojen käyttöasteen
pienenemisestä (esimerkiksi Sääksin leirikeskus).

-28 845
-171 235
-5 715
-209 407
-47 534
-15 010
-477 746

Muut rakennukset
Herusten lomamökki
Kaukas
Talvisillan kerhotila
Nestori
Otavan päiväkoti
Metsäkalteva
Muut yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

Huoltorakennukset
Puolimatka
Rauhannummi
Rautatienrakentajien hautausmaa
Huoltorakennukset yhteensä

Siunauskappelit
Puolimatka, hautaustoimen osuus
Puolimatka, siunaustil. osuus
Rauhannummi, hautaustoimen osuus
Rauhannummi, siunaustil. osuus
Siunauskappelit yhteensä

0

0

0

0

-2 061 320 -169 623

-10 505
-9 910
-1 987
-22 403

-6 750
-46 797
-88 791 -35 456
-69 810
-150 938 -158 812

-148 076

Leirikeskukset
Leirikeskuksen päärakennus
Saunarakennus
Sääksin leirikeskus

-62 147

-24 229

Asuinkiinteistöt ja -osakkeet
Helenenkatu 30 -34

osake
vuokra
vuokra
vuokra
vuokra

-95 293
-150 758
-28 188
-28 406
-40 734
-298 217
-88 456
-730 053

-154 751
-101 597
-44 342
-300 689

-17 839

-99 342

-519 796

-73 148

-1 117
-2 290
-545
-3 952

-11 631

-74 103

-613
-23 836
-5 345
-29 793

-6 208

-4 462
-16 947
-816
-24 172
-4 705
-1 486
-52 588

-23 134

-422

-13 918
-19 437
-5 259
-4 905
-6 529
-43 429
-16 509
-109 985

-27 715
-15 935
-5 882
-49 532

-25 239

-19 344

-12 638

-6 706

-56 983

-19 521
-14 380
-19 089
-8 887
-25 233
-63 223
-46 540
-196 872

-79 132
-29 503
-8 826
-117 462

-2 823 887

-12 235
-36 036
-7 877
-56 148

-100 343
-46 797
-209 980
-69 810
-426 930

-40 012
-188 183
-6 531
-246 217
-52 239
-16 496
-549 678

-228 193

-24 651

-128 731
-184 574
-52 536
-42 199
-72 496
-404 869
-151 505
-1 036 911

-261 598
-147 035
-59 050
-467 683

744 559

0

27 870

21 120

6 750

90

90

61 089

10 040
1 311
41 548

10 473
9 397
10 328

84
168
252

2 314 147

12 235
36 036
7 877
56 148

93 593
46 797
174 524
69 810
384 724

6 531
246 217
52 239
16 496
361 495

40 012

173 028

382 156
150 587
860 666

42 199

113 369
172 356

261 191
147 035
59 050
467 275

234 819

0
0
0
0

0
0
-14 336
0
-14 336

90
-188 183
0
0
0
0
-188 093

5 924

-24 651

-4 890
-2 822
-42 209
0
-72 496
-12 673
392
-134 697

-407
84
168
-155

15 631

256
729
45
1 030

1 775

1 220

555

87
0
94
1 200
150
70
1 601

769
173
942

0

664
1 820
526
194
1 692
2 360
538
7 794

1 780
395
314
2 489

"NettoTilatiedot
Kulut
Tuotot
Toim intakulut Sisäiset Poistot
Osuus
Yhteensä Toim inta- sisäiset
tulos"
Kerrosala
vuokrat+vyör.
m2
vuokrat
hallinnosta
tuotot
-207 187 -10 811
0
184 303
-33 694
613 710
10 811
590 827

Paavolan seurakuntakoti
Vehkojan seurakuntakeskus
Pappila
Betania
Työkeskus
Seurakuntakeskus
Martin seurakuntatalo
Seurakuntatalot yhteensä

Seurakuntatalot

Kirkot
Kirkko
Vanha kirkko
Kytäjän kirkko
Kirkot yhteensä

Kiinteistöhallinto

Kiinteistöryhm ä
Kiinteistö

69 652

842
3 050
169
4 061

6 950

4 730

2 220

220
3 600
400
197
4 608

191

2 600
550
3 150

0

2 410
8 660
2 110
710
5 830
10 400
3 058
33 178

14 500
1 945
1 260
17 705

Tilavuus
m3

-10,99

-3,42
-1,13
-3,68
-1,81

-7,09

-6,06

-9,33

-27,63
0,00
-5,07
-14,54
-26,41
-17,97
-24,87

-13,10

0,00

-11,96
-6,90
-4,47
-12,20
-2,01
-10,53
-13,70
-7,81

-7,24
-21,43
-11,77
-10,07

Toim intakulut
€/m 2/kk

-15,06

-3,98
-4,12
-14,59
-4,54

-20,04

-14,34

-15,07

-38,33
0,00
-5,79
-17,10
-29,02
-19,75
-28,62

-20,19

-16,16
-8,45
-8,32
-18,13
-3,57
-14,30
-23,47
-11,09

-12,25
-31,02
-15,67
-15,66

Kaikki
kulut
€/m 2/kk
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Kiinteistöjen kulut ja tuotot kiinteistöittäin
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1.6. Ruokapalvelut
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Tuottaa juhla-, pito-, lounas- ja kokoustarjoiluja seurakunnan omiin tilaisuuksiin ja muille asiakkaille.
Tuottaa leirikeskuksen käyttäjien tarvitsemat ruokapalvelut.
Hallinto
Hallinnollisissa asioissa päättävänä hallintoelimenä toimii kirkkoneuvosto.
Henkilöstöorganisaatiossa pääemännän esimies on talousjohtaja.
Henkilöstö
Pääemäntä, emäntä (3,6), keittäjä, ravitsemustyöntekijä, emäntä (Sääksin leirikeskuksessa), keittäjä
(Sääksin leirikeskuksessa), oa. emännän sijainen 0,4 ja vapaaehtoistyöntekijöitä noin 20.
Painopisteet 2020–2022
1. Kehitämme ruokapalvelujen (pitopalvelu ja leirikeskus) toimintaa sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden
tarpeiden mukaisesti.
2. Turvaamme tasapainoisen ja terveen talouden toiminnan kulujen kattamiseksi ja investointien rahoittamiseksi.
Toiminnalliset tavoitteet 2020
1. Varmistetaan laadukkaan kotimaisen ja lähiruuan käyttämistä raaka-aineina
Toteutuminen: Elintarvikehankinnoissa on käytetty kotimaista ja lähiruokaa saatavuuden asettamissa rajoissa.
2. Palvelutuotannon yhteisöllisyyden koulutusta
Toteutuminen: Ei toteutunut; koronapandemia vähentänyt sopivaa koulutustarjontaa.
3. Selkeytetään pitopalvelun menu- vaihtoehtojen valikoimaa asiakkaille
Toteutuminen: Toteutunut osittain; pieniä muutoksia tehtiin vuoden 2021 alusta tuotehinnastoon ja
pitopalvelun menu-vaihtoehtojen kehittelytyö jatkuu edelleen.
Mahdolliset poikkeamat talousarviosta
Covid-19-pandemia tulee aiheuttamaan muutoksia pitopalvelun tuloihin, koska yleiset ohjeistukset ovat
rajoittaneet toimintaa maaliskuusta alkaen. Myös pitkäaikainen sairasloma pitopalvelun henkilöstössä
on aiheuttanut muutoksia työnsuunnittelussa/ henkilöstökuluissa.
Hankintoja siirretty seuraavaan vuoteen mahdollisuuden mukaan (koneet/ laitteet).
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2. Käyttötalouden toteutumisvertailu
Käyttötalouden toimintakate päätehtävittäin vuosina 2018–2020
KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2020 (euroa)
Toimintakate (toimintatuotot ja -kulut) ilman sisäisiä vuokria (vastuukate 2)
PÄÄTEHTÄVÄT

Tilinpäätös
2018

Tilinpäätös
2019

TA+M
2020

Toteuma
2020

Tot-%

Muutos-%
2019-20

Yleishallinto
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

255 357
-1 148 297
-892 940

261 503
-1 302 511
-1 041 008

244 860
-1 262 640
-1 017 780

253 478
-1 128 913
-875 435

103,5 %
89,4 %
86,0 %

-3,1 %
-13,3 %
-15,9 %

Seurakuntatyö
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

682 347
-4 842 839
-4 160 492

616 916
-5 013 491
-4 396 575

558 950
-4 943 030
-4 384 080

438 624
-4 586 486
-4 147 862

78,5 %
92,8 %
94,6 %

-28,9 %
-8,5 %
-5,7 %

Ruokapalvelut
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

821 087
-748 499
72 588

852 794
-763 875
88 919

844 120
-795 930
48 190

485 778
-577 164
-91 386

57,5 %
72,5 %
-189,6 %

-43,0 %
-24,4 %
-202,8 %

Hautaustoimi
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

748 635
-881 254
-132 619

846 794
-981 574
-134 780

816 800
-1 066 340
-249 540

912 614
-979 218
-66 604

111,7 %
91,8 %
26,7 %

7,8 %
-0,2 %
-50,6 %

294 437
-1 662 971
-1 368 534

1 755 371
-2 318 764
-563 393

227 230
-1 623 200
-1 395 970

716 689
-1 887 980
-1 171 291

315,4 %
116,3 %
83,9 %

-59,2 %
-18,6 %
107,9 %

Käyttötalous yhteensä
Toimintatuotot
2 801 862
Toimintakulut
-9 283 859
Toimintakate
-6 481 997

4 333 378
-10 380 215
-6 046 837

2 691 960
-9 691 140
-6 999 180

2 807 182
-9 159 760
-6 352 577

104,3 %
94,5 %
90,8 %

-35,2 %
-11,8 %
5,1 %

Kiinteistötoimi
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

TOIMINTATUOTTOJEN
TOTEUMA

TOIMINTAKULUJEN TOTEUMA

315,4 %

116,3 %

120%

300%
100%

89,4 %

92,8 %

91,8 %

250%
80%

200%
150%
100%
50%
0%

60%
111,7 %

103,5 %
78,5 %
57,5 %

104,3 %

40%
20%
0%

72,5 %

94,5 %
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TOIMINTAKATTEEN TOTEUMA
110%

86,0 %

94,6 %

83,9 %

60%
26,7 %
10%
-40%
-90%
-140%
-190%
-189,6 %

90,8 %
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Käyttötalous ja työalakate päätehtävittäin – TP 2020
(sisältää sisäiset erät)
Tuloslaskelmaerä

Yleis-

Srk :llinen

hallinto

toiminta

Hautaus- Kiinteistötoimi

toimi

Ruok a-

Rahoitus-

palv elut

toimi

Yhteensä

Toimintatuotot
Korvaukset

220 299

3 148

Myyntituotot

48

238

Maksutuotot

19 844

128 180

853 656

Vuokratuotot

50

5 010

27 870

Kolehdit ja muut keräystuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Sisäiset tuotot

Toimintatuotot yhteensä

22 884
3 043

246 330
345 044

348 373
1 001 680

44 727

77 658

60 826

60 826

32 327

20 940

53 266

7 810

3 133

193 400

253 478

438 624

22 027

590 827

5 913

55 208

623 796
140 734

912 614

716 689

485 778

395 255

0

2 807 182

Toimintakulut
Henkilöstökulut

-538 871

-3 205 613

-601 680

-575 855

-349 136

-5 271 154

Palvelujen ostot, ulkoiset palvelut

-444 549

-468 595

-122 680

-367 640

-26 097

-1 429 561

Palvelujen ostot, sisäiset palvelut

-33 600

-315 226

-7 756

-26 530

-12 142

-395 255

Vuokrakulut

-31 541

-770

-30 174

-199 424

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-71 947

-225 858

-182 790

-408 825

-186 348

-1 075 769

-4 300

-354 825

Varastojen lisäys (+)/ vähennys (-)
Annetut avustukset
Muut toimintakulut

Toimintakulut yhteensä
VASTUUKATE

-1 661
-4 105

-1 128 913
-875 435

-15 599

-4 586 486
-4 147 862

Sisäiset tilavuokratuotot
Sisäiset tilavuokrakulut

-261 909
-1 661
-359 125

-34 138

-979 218

-309 705

-1 887 980

-66 604 -1 171 291
492 597

2 580 708
-729 055

-195 963

-1 651 867

-365 180

-1 071 398

-5 799 729

60 813

-1 780

-577 164
-91 386

-365 327

0
0

-9 159 760
-6 352 577
3 073 305

-131 240
0

-6 352 577

7 177 647

7 177 647

Valtionrahoitus

898 368

898 368

Verotuskulut

-122 738

-122 738

Keskusrahastomaksut

-368 670

-368 670

Eläkerahastomaksu

-354 490

-354 490

Toiminta-avustukset

24 569

24 569

TOIMINTAKATE

680 363 -222 626

-3 073 305

Kirkollisverotulot

Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja muut rahoitustuotot

1 614

Korko- ja muut rahoituskulut

68 371

69 985

-13 636

-13 636

Sisäiset korkotuotot

0

Sisäiset korkokulut

0

Arvon muutokset sijoituksista

-3 020

955 438

VUOSIKATE
Suunnitelman mukaiset poistot
Sis. vyör, hallinto
Sis.vyör, ver.kulut , eläke- ja kesk.rah.maksu
T YÖALAKAT E/ T ILIKAUDEN T ULOS
T yöpanos (työv uotta)

-3 020

1 074 055
-41 281
-38 624
10,2

-291 945

-390 661

-10 023

-692 629

-782 165

-204 186

-422

-87 283

0

-601 699

-117 423

-40 125

-45 371

-7 181 979 -552 741
65,6

16,5

845 898

0

249 154 -365 302 8 152 300

262 809

14,3

8,8

0,0

115,4
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3. Tuloslaskelman toteutumisvertailu

2006568
1015060106
2006569
1015060106
2001966
1015120101
2008116 200722 1015060102
2006562 200707 1015020103
2006563
1015090104
2006571 200726 1015080101
2001964
1011050101

Kone- ja kalustohankinnat:
Srkk, Avantin lisälaite
Srkk. Lämmönvaihdin
Pitopalvelu/Yhdistelmäuuni
Vehkojan keittiökoneet ja laitteet
Kytäjän kirkon kameravalvonta
Nestorin kokoustilan kalustus
Sääksin rpk.salin ja terassin kal.
Kalusto- ja ohjelmistohankintavaraus

Yhteensä

Hautakarttaohjelma ja mob.vers.

AINEETTOMAT OIKEUDET:

2006564
1014040208
2006565 200706 1014040208
2006566
1014040208
2006567 200725 1014030203
2005508 200705 1014030206

1000346 100012 1014010000

1015060102
1015080101
1015080101
1015080101

Hautaustoimi:
RN krematorioh. savunpoiston teh.
RN krematorion arinalaatat
RN krematorion savupiippu
RN suodatinlaitostilan jäähdytt.
RN Opastaulujen uusiminen

200721
200715
200724
200714

2008118
2006572
2008117
2007809

Kust.
paikka

Kiinteät rak. ja -laitteet:
Vehkojan kulunvalvontajärjestelmä
Sääksin laituri
Sääksin kulunvalvontajärjestelmä
Sääksin Fidelix-järjestelmä

Komkohde

2001636 200716 1015020101
2006556
1015020101
2006557
1015020101
2006558
1015020101
2006559
1015120101
2006560
1015020101
2006561
1015020103
2006573 200723 1015060102
2006574
1015060102
2006570
1015060106
2006288
1015060103
2005505
1015060104

Tilausnro

Kiinteistöt:
Kirkon katon pesu ja uusiminen
Kirkon julkisivun valaistusjärjestelmä
Kirkon kaukolämpökeskus
Kirkon palohälytin
Kirkon takaseinän valaisimet
Kirkon äänentoiston parannukset
Kytäjän kirkon ikkunoiden kunn.
Vehkojan keittiö
Vehkojan äänentoiston parantam.
Työkeskuksen projekti
Pappilan jatkoremontti
Betanian vesikaton uusiminen

AINEELLISET HYÖDYKKEET:

Hanke

-1 237 000

-10 000

-7 000
-25 000
-20 000
0
-6 000
-15 000
-30 000
-50 000

-9 000
-8 000
-25 000
-80 000
0

0
-10 000
0

-40 000
-20 000
-15 000
-15 000
-15 000
-12 000
-25 000
-60 000
-10 000
-250 000
-410 000
-70 000

Talousarvio
2020

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU VUONNA 2020 (euroa)

0,00

TAmuutos/
siirto

-584 715,52

-8 365,04

-8 700,00

-42 633,68
-5 429,96

-15 782,84
-6 683,60

-7 575,66
-7 936,00

-20 338,99
-14 391,82
-24 288,92
-15 410,72

-110 161,88
-255,45
-20 104,25
-86 765,93
-14 346,36

-3 222,57
-19 103,15

-153 218,70

Tilinpäätös
2020

652 284,48

1 634,96

7 000,00
25 000,00
20 000,00
-42 633,68
570,04
15 000,00
21 300,00
50 000,00

1 424,34
64,00
25 000,00
64 217,16
-6 683,60

-20 338,99
-4 391,82
-24 288,92
-15 410,72

-113 218,70
20 000,00
15 000,00
15 000,00
11 777,43
-7 103,15
25 000,00
-50 161,88
9 744,55
229 895,75
323 234,07
55 653,64

Poikkeama

-222 950,85

-8 514,10

-686,65

-9 367,26
-19 602,60

-184 780,24

Käyttö
aikaisempina
vuosina

-807 666,37

-16 879,14

0,00
0,00
0,00
-42 633,68
-5 429,96
0,00
-8 700,00
0,00

-7 575,66
-7 936,00
0,00
-15 782,84
-7 370,25

-20 338,99
-14 391,82
-24 288,92
-15 410,72

-337 998,94
0,00
0,00
0,00
-3 222,57
-19 103,15
0,00
-110 161,88
-255,45
-29 471,51
-106 368,53
-14 346,36

Tot.kust.
31.12.2020
mennessä

-627 323,14

-16 879,14

-8 700,00

-42 633,68
-5 429,96

-15 782,84
-7 370,25

-7 936,00

-20 338,99
-14 391,82
-24 288,92
-15 410,72

-110 161,88

-337 998,94

Valmistuneet
(siirretty
taseeseen)

-180 343,23

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-7 575,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
-3 222,57
-19 103,15
0,00
0,00
-255,45
-29 471,51
-106 368,53
-14 346,36

Jää
keskeneräisiin
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4. Investointiosan toteutumisvertailu
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5. Rahoitusosan toteutumisvertailu
RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2020 (euroa)

R a ho itus la s k e lma e rä

A lk uT a lo us - T o te utuma
p e rä ine n
a rv io ta lo us a rv io muuto k s e t

V a rs ina ine n to iminta ja inv e s to innit
Tulorahoitus
Vuosikate
194 000
Satunnaiset erät
44 000
Tulorahoituksen korjauserät
0
Investoinnit
Investointimenot
-1 237 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot
0
V a rs ina is e n to iminna n ja inv e s to intie n ne tto ra ha v -999 000
R a ho itus to iminta
Lainakannan muutokset
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos
R a ho itus to iminna n ne tto ra ha v irta

955 438
0

0

-491 736

Muuto s

761 438
-44 000
-491 736

-584 716
652 284
590 995
590 995
469 981 1 468 981

50 000

50 000

-3 865
46 289
1 284 872
-44 172
1 283 123 1 233 123

R a ha v a ro je n muuto s

-949 000

0 1 753 105

R a ha v a ra t y hte e ns ä ja niid e n muuto s
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos

3 879 000
4 828 000
-949 000

3 770 125
2 017 020
1 753 105

2 702 105
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C. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
1. Tuloslaskelma
1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

246 329,99
348 372,90
1 001 679,54
77 657,79
60 825,63
53 266,16
623 795,86

331 223,08
608 969,97
1 038 203,58
143 657,08
76 113,16
36 467,87
1 574 793,54

T o iminta tuo to t
Korvaukset
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Kolehdit, keräykset ja lahj.tuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

T o iminta k ulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilöstökulujen oikaisuerät
Henkilöstökulut yhteensä
Palvelujen ostot
Vuokrat
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys tai vähennys
Annetut avustukset
Muut toimintakulut

-4 271 515,97
-1 053 953,55
54 315,22
-5 271 154,30
-1 429 560,94
-261 909,26

-4 401 438,79
-1 050 685,45
-77 952,91
-5 530 077,15
-2 044 347,92
-211 644,97

-1 075 768,63
-1 660,69
-359 124,50
-365 326,79

-1 297 226,98
60,54
-418 431,59
-354 597,55

T o iminta k a te
Kirkollisverotulot
Valtionrahoitus
Verotuskulut
Keskusrahastomaksut
Eläkerahastomaksut
Toiminta-avustukset
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Arvonalentumiset sijoituksista
Arvonalenttumisten palautukse
Korkokulut
Muut rahoituskulut
V uo s ik a te

2 411 927,87

-8 764 505,11

-9 856 265,62

-6 352 577,24

-6 046 837,34

7 177 647,28
898 368,00
-122 738,11
-368 670,00
-354 490,02
24 569,00

6 991 619,17
890 160,00
-118 414,39
-367 566,00
-353 430,00

69 984,59
-6 000,00
2 980,00
-13 180,54
-455,00

3 809 428,28

53 329,05

88 980,68
30 050,00
-2 980,00
13 404,08
-25 526,63
-1 619,03

102 309,10

955 437,96

1 097 840,54

-692 629,12

-1 048 157,38

T ilik a ud e n tulo s

262 808,84

49 683,16

T ilik a ud e n y lijä ä mä / a lijä ä mä

262 808,84

49 683,16

Poistot
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2. Rahoituslaskelma
1.1.-31.12.2020
V a rs ina is e n to iminna n ja inv e s to intie n ra ha v irta
Tulorahoitus
Vuosikate
955 437,96
Tulorahoituksen korjauserät
-491 736,20
Investoinnit
Investointimenot
-584 715,52
Pysyvien vastaavien myyntitulot
590 995,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin
V a rs ina is e n to iminna n ja
inv e s to intie n ne tto ra ha v irta
R a ho itus to iminna n ra ha v irta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja
pääomien muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten
velkojen muutos

1.1.-31.12.2019

463 701,76

-325 432,19

-1 186 469,30
1 528 150,00
6 279,48

341 680,70

469 981,24

16 248,51

-3 864,54
46 288,60
1 284 871,74
-44 172,42

1 097 840,54
-1 423 272,73

-15 111,25
-44 688,45
-1 250 660,66
1 283 123,38

-151 129,54

-1 461 589,90

R a ho itus to iminna n ne tto ra ha v irta

1 283 123,38

-1 461 589,90

R A H A V A R OJ E N MU U T OS

1 753 104,62

-1 445 341,39

R a ha v a ra t y hte e ns ä ja niid e n muuto s
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

3 770 124,81
2 017 020,19

1 753 104,62

2 017 020,19
3 462 361,58

-1 445 341,39
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3. Tase
31.12.2020

31.12.2019

VASTAAVAA
PYSYVÄT VAST AAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Hautaustoimen aineettomat hyöd.
Keskeneräiset aineettomat hyöd.
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Hautaustoimen aineell. hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Saamiset

15 472,54
15 472,54

8 514,10

8 514,10

185 436,67
2 174 154,06
6 391 559,65
348 606,15
217 901,30
135 897,55
180 343,23

9 633 898,61

185 604,86
2 374 638,03
6 262 629,65
340 683,69
235 048,31
135 897,55
214 436,75

9 748 938,84

5 000,00

5 000,00

110 365,09
5 000,00

115 365,09

9 654 371,15

9 872 818,03

V A IH T U V A T V A S T A A V A T
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Ennakkkomaksut

7 200,94

8 861,63
44 627,91

53 489,54

104 198,54
9 832,00
126 730,20

240 760,74

160 907,25
9 832,00
1 354 893,23

1 525 632,48

Rahoitusarvopaperit
Joukkovelkakirjalainat
Muut arvopaperit

497 566,00
1 000 100,00

1 497 666,00

907 524,00
1 000 100,00

1 907 624,00

Rahat ja pankkisaamiset
Kassavarat
Pankkisaamiset

6 744,68
2 265 714,13

2 272 458,81

3 123,65
106 272,54

109 396,19

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

7 200,94

4 018 086,49

3 596 142,21

13 672 457,64

13 468 960,24
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31.12.2020

31.12.2019

7 875 938,59
3 449 367,58
262 808,84

7 875 938,59
3 399 684,42
49 683,16

VASTATTAVAA
OMA P Ä Ä OMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä

11 588 115,01
11 588 115,01

P A KOLLIS E T V A R A U KS E T
Eläkevaraus
Muut pakolliset varaukset

11 325 306,17
11 325 306,17

11 274,48
100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

111 274,48
111 274,48

T OIME KS IA N T OJ E N P Ä Ä OMA T
Lahjoitusrahastojen pääomat
Testamenttirahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
Muiden toimeksiantojen pääomat

53 559,46
29 637,48

62 124,84
83 196,94

24 936,64

87 061,48

83 196,94

87 061,48

427 980,48

409 978,90

V IE R A S P Ä Ä OMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot määräaik. haudanhoitosopimuksista
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Saadut ennakot

245 557,50
206 172,17
903 029,33
118 406,21

1 473 165,21

275 828,10
221 928,65
928 218,10
109 364,36

1 535 339,21

1 901 145,69

1 945 318,11

13 672 457,64

13 468 960,24
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D. LIITETIEDOT
1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1. Maksuperusteiset kirjaukset on vähäisiä liiketapahtumia koskevia kirjauksia lukuun ottamatta tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoiksi ja kuluiksi.
2. Verotulot on kirjattu tilitysten suoritusajan-kohdan mukaan maksuperusteisesti.
3. Tilinpäätöshetkellä maksamatta olevat vuosilomapalkat ja lomarahat sekä niiden
henkilösivukulut on kirjattu kuluiksi ja siirtovelaksi. Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka
on tilinpäätöksessä yhteensä 759 701,30 euroa. Työaikapankkiin kirjatuista työajoista aiheutuva
siirtovelka on 109 173 euroa.
2. Tuloslaskelman liitetiedot
1. Vakinaisen henkilökunnan määrä (täytetyt virat ja työsopimussuhteet) oli 89, joista kokoaikaisia oli
86 ja osa-aikaisia 3. Koko henkilöstön työpanos oli 115,2 henkilötyövuotta. Tarkempi erittely
henkilöstöosassa.
2. Tilikauden henkilöstökulut olivat 5 271 154,30 euroa. Tarkempi erittely henkilöstöosassa.
3. Palkkoihin suhteutetut työnantajan eläkemaksut olivat yhteensä 28,9 %.
Eläke-erä
Eläkemaksu¹
Eläkerahastomaksu²
Yhteensä

%-palkoista
20,6 %
8,3 %³
28,9 %

euroa
879 930
354 490
1 234 420

¹ palkkasummaan perustuva
² kirkollisveroon perustuva
³ laskennallinen %-osuus
4. Seurakunnalla on seuraavat vakuutukset Pohjola Vakuutus Oy:ssä
Omaisuusvakuutukset
- kirkot ja kappelit, kirkkovakuutus (täysarvovakuutus)
- muut rakennukset ja kalusto, täysarvovakuutus
- ajoneuvot (työkoneet), liikennevakuutus ja autovakuutus
Toiminta

- keskeytysvakuutus

Toimintaan osallistuvat
- vapaaehtoinen tapaturmavakuutus
- leirien ja retkien matkustajavakuutus (tapahtumakohtainen ja tarveharkintaan perustuva)
Henkilökunnan vakuutukset
- julkisyhteisön vastuuvakuutus
- lakisääteiset tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset
- vapaa-ajan tapaturmavakuutus
5. Seurakunnan liikevaihtoa vastaava summa oli 10 487 942 euroa (ulkoiset toimintatuotot, verotulot ja
valtionrahoitus).
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6. Myyntituottoja ulkoisista palveluista kertyi 348 373 euroa seuraavasti (muut tuotot on esitetty pääryhmittäin tuloslaskelmassa):
- pitopalvelu
331 502
- leirikeskuksen ruokapalvelut
13 542
- kiinteistötoimi, leirikeskuksen majoituspalvelut
3 043
- juhlavuoden kirjan myynti
48
- konserttituotot
208
- rippikoulutyön tuotot
30
7. Luottotappioiksi kirjattiin 43 177,23 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioksi kirjattiin
perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten virastotuottoja, leiri- ja kerhomaksuja ja hautausmaksuja.
8. Seurakunnan maksamat verot
- kiinteistövero
- kunnallisvero (veronpalautus)
- myyntuotoista tilitetty arvonlisävero

125 195,35
+4 206,51
12 132,77

9. Seurakunnat saivat Kirkon keskusrahastolta jäsenmäärän perusteella määräytyvää yleisavustusta. Hyvinkään seurakunnan osuus oli 24 569 euroa.
10. Rahoitustuottoina saatiin korkotuottoja 69 984,59 euroa, joista viivästyskorkotuottoja 578,56 euroa.
Rahoituskulut olivat yhteensä 16 655,54 euroa, josta arvonmuutokset olivat 3 020,00 ja korkokulut
13 180,54 euroa. Korkokuluina kirjattiin hautainhoitosopimusten pääomien ja omien rahastojen
korko-osuutta 12 969,63 euroa. Viivästyskorkoja oli 210,91 euroa.
3. Taseen liitetiedot
1. Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.
Koneisiin ja kalustoihin kirjataan yli 5 000 euron suuruiset hankinnat.
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt sovellettavan poistosuunnitelman vuonna 1997. Poistojen kirjaaminen aloitetaan hyödykkeen käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. Maa- ja vesialueista,
hautausmaa-alueista, sakraali- ja taide-esineistä sekä osakkeista ja osuuksista ei lasketa poistoja.
Kirkkovaltuuston hyväksymä poistosuunnitelma
Omaisuusryhmä
Aineettomat hyödykkeet
(atk-ohjelmistot)

Poistoaika
Poistotapa
(vuotta)
5

Maa- ja vesialueet

tasapoisto
ei poistoa

Rakennukset
Kirkot

50

tasapoisto

Siunauskappelit, seurakuntatalot,
leirikeskukset ja asuintalot

30

tasapoisto
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Muut rakennukset

20

tasapoisto

Kiinteät rakenteet ja laitteet

15

tasapoisto

Krematorion suodatinlaitteisto

30

tasapoisto

Koneet ja kalusto

tasapoisto

Arvo- ja taide-esineet

ei poistoa

Osakkeet ja osuudet

ei poistoa

2. Oman pääoman erien muutokset vuoden aikana olivat seuraavat:
Oman pääoman tase-erät
Peruspääoma
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Yhteensä

Kirjanpitoarvo
1.1.2020
7 875 939
3 399 684
49 683
11 325 306

Lisäykset Vähennykset

49 683
262 809
312 492

Kirjanpitoarvo
31.12.2020
7 875 939
3 449 368
-49 683
262 809
-49 683
11 588 115

3. Rahoitusarvopaperit
Pitkäaikaisissa sijoituksissa rahoitusarvopapereihin kuuluvien joukkokirjalainojen määrä 1.1.2020 oli
910 504 euroa ja 31.12.2020 määrä oli 497 566 euroa. Joukkovelkakirjalainoista lunastettiin Finnair
Oyj:n erääntyneet lainat.
Sijoitukset tuottivat korko- ja muuta tuottoa 65 351,09 euroa. Sijoitusten arvonalennuksia kirjattiin
6 000,00 euroa ja aikaisempien arvonalennusten palautuksia 2 980,00 euroa.
Muihin arvopapereihin kuuluvat tuotto-osuudet olivat 1 000 000 euroa ja osuusmaksu 100 euroa.
Tuotto-osuus tuotti 32 500 euroa. Lyhytaikaisissa sijoituksissa oli 50 000 euron määräaikaistalletus,
jonka summa pysyi samana tilikauden ajan.
Muita talletuksia pankkitileillä Osuuspankissa ja Nordeassa oli tilinpäätöshetkellä yhteensä 2 215 714
euroa.
4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
kohde

urakka

Rauhannummen
kappelin
peruskorjaus

Peruskorjaus/
rakentaminen

Rauhannummen
suodatinlaitteisto
Hyvinkään kirkko,
katon saumaus
Hyvinkään kirkko,
katon pesu

Laitteisto ja
asennus
Peruskorjaus/
rakentaminen
Peruskorjaus/
rakentaminen

urakoitsija
Hämeenlinnan
Saneeraus ja
Rakennuspalvelu
Oy
Högnäs
Borgestad Oy
Saumasto Oy
Saumasto Oy

takauksen/
vakuuden
kesto
22.2.2019–
22.5.2021
25.4.2019–
24.4.2021
18.5.2020–
19.8.2022
31.8.2020–
30.11.2022

summa euroa

32 884,80

muoto

takuuajan
takaus

takuuajan
vakuus
takuuajan
3 055,48
takaus
takuuajan
4 400,00
takaus

13 522,25
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Vehkojan srkkeskuksen keittiön
peruskorjaus
laitteineen

Peruskorjaus/
rakentaminen
ja kalustoasennukset

Väriläiskä Oy

23.11.2020–
23.2.2023

2 222,04

takuuajan
vakuus

1. Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 27 miljoonaa
euroa. Kattamaton eläkevastuu on 3,1 miljardia euroa.
2. Leasing-vastuut
tuote
Canon monitoimilaite
Canon monitoimilaite
Canon monitoimilaite
Uniflow UR ohjelmistot 5 kpl
Mifare lukija 5 kpl
Venieri kaivuri lisälaitteineen

voimassa saakka
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
1.1.2023

jäljellä oleva
vastuu euroa
3 730,70
5 762,00
1 008,00
1 293,44
229,76
38 242,56

3. Muissa pakollisissa varauksissa on 100 000 euron suuruinen varaus työkeskuksen purkua ja maisemointia varten. Työkeskuksen purku keskeytyi kesäkuussa rakennusvalvonnan pyytämien
Museoviraston ja Uudenmaan ely-keskuksen lausuntojen perusteella.
5. Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset
1. Hyvinkään seurakunta toimii yhteistyösopimuksen mukaisesti sairaalasielunhoidon
isäntäseurakuntana vuodesta 2014 alkaen. Uusi sopimus neuvoteltiin vuonna 2020 ja otettiin käyttöön vuodesta 2021 alkaen.
2. Seurakunta osallistuu Mäntsälän seurakunnan hoitaman Uudenmaan erityishuoltopiirin alueen seurakuntien kehitysvammatyön kustannuksiin.
3. Seurakunta osallistuu valtakunnalliseen Kirkon keskusteluapuun (aik. Palveleva puhelin) omalla paikallisella toimipisteellään yhdessä Mäntsälän seurakunnan kanssa.
4. Seurakunta ylläpitää osaltaan Hyvinkään ja Riihimäen seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen
toimintaa
5. Ystäväseurakuntatyötä organisoidaan rovastikuntatasolla (Nurmijärven rovastikunta) ja työtä tehdään käytännössä seurakunnissa.
6. Seurakunnalla oli 13 nimikkosopimusta lähetysjärjestöjen kanssa ja sopimusten yhteissumma oli
157 000 euroa.
7. Seurakunnan alueellinen seurakuntien tietohallinnon yhteistyöorganisaatio on Tampereen IT-yhteistyöalue.
8. Hyvinkään ja Mäntsälän seurakunnat sopivat vuonna 2013 yhteistyösopimuksen
kiinteistöpäällikkötehtävien hoitamisesta. Sopimuksen mukaan viranhaltija on Hyvinkään seurakunnan työntekijä ja hänen työpanoksestaan käytetään noin 30–40 % Mäntsälän seurakunnan tehtäviin.

75

6. Haudanhoitosopimusten liitetiedot
Tilinpäätöksessä sopimukseen perustuvan hoitovastuun laskennallinen summa oli 499 106 euroa ja se
käsitti 5 571 haudanhoitovuotta. Haudanhoitosopimusten kirjanpito hoidetaan osana seurakunnan
kirjanpitoa. Pitkäaikaisten haudanhoitosopimusten varat kirjataan taseeseen saaduiksi ennakoiksi.
Kirkkovaltuusto päätti hautainhoitorahaston lakkautuksen yhteydessä, että hautainhoidon taloudessa
sovelletaan jatkossa seuraavia periaatteita:
- Haudanhoitopalvelut hinnoitellaan hautaustoimilain mukaisesti siten, että hautojen-hoidosta
perittävät maksut kattavat haudanhoitopalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset eikä
toiminnasta kerry seurakunnalle ylijäämää eikä alijäämää.
- Hautojenhoitosopimusten pääomalle taseen ennakkomaksuissa maksetaan edelleen vuosittain
sisäinen korko, ja se tuloutetaan hautojenhoidon tuottoihin.
- Toiminnan kustannuksina otetaan huomioon varsinaisen hoitotyön lisäksi hautainhoidon osuus
hautaustoimen työnjohto-, kiinteistö-, kone-, suunnittelu- ja hallintokuluista.
- Hautojenhoidon tuottoja ja kuluja, vuosittain kertyvää yli/alijäämää sekä laskennallista
hoitovastuiden määrää on esitetty alla olevassa taulukossa.

Hautainhoitosopimusten talous 2020 ja sopimusvastuut 31.12.2020
Haudanhoitosopimusten talouden alijäämä oli 3 339 euroa. Tilikauden ja aikaisempien tilikausien ylijäämä oli vuoden lopussa yhteensä 148 769 euroa. Tarkemmin hautainhoitosopimusten taloutta on kuvattu hautaustoimen toimintakertomuksen yhteydessä.
Seurakunnan määräaikaisten haudanhoitosopimusten hoitovuosien määrä oli vuoden lopussa 5 571
hoitovuotta. Vuonna 2020 haudanhoidon kulut olivat keskimäärin 89,59 euroa hoitosopimusta kohti.
Seurakunnan hautainhoitovastuu määräaikaisista sopimuksista oli tilinpäätöshetkellä laskennallisesti siten 499 106 euroa. Näitä sopimuksia vastaavat saadut ennakot ja aiemmilta vuosilta kertynyt ylijäämä
oli 668 129 euroa, joten vastuiden ja varojen ”ylikatteisuus” oli laskennallisesti 169 023 euroa. Hautainhoitosopimusten juoksevan toiminnan talous on kokonaisuutena tarkastellen tasapainossa ja hautainhoitovastuut pitkäaikaisista sopimuksista vastaavat saatuja ennakkoja ja aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää.
Kirkkovaltuusto päätti joulukuussa 2008 sanoa ainaishoitosopimukset (205 sopimusta) irti, koska laskenta osoitti, että niiden pääoma on jouduttu käyttämään loppuun. Irtisanotut ainaishoidot muutettiin
1.1.2008 alkaen 16 vuoden sopimuksiksi siten, että sopimukset päättyvät vuonna 2023. Hautojen hoitotaso pidettiin ennallaan vuodet 2008–2009 ja laskettiin sen jälkeen kattamaan haudan perushoidon (haudan pinnan koneellinen ruohonleikkuu sekä pinnan haravointi). 50 vuoden hoitojen sopimukset pidetään
voimassa sopimuskauden loppuun, mutta hoitotaso laskettiin vuosien 2008–2009 jälkeen kattamaan haudan perushoidon.
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E. HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
1. Allekirjoitukset
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2. Tilinpäätösmerkintä
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F. LUETTELOT JA SELVITYKSET
1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista
LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA 2020
Kohdat 1 – 10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa
1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma
Kohdat 11 – 15 seurakunnassa
11. Irtaimistokirjanpito
12. Hautaluettelo ja haudattujen luettelo
13. Haudanhoitosopimusten luettelo
14. Tasekirja tilikaudelta
15. Tase-erittelyt, tilikartat, kirjaussuunnitelma

atk-tiedostona
atk-tiedostona
atk-tulosteena
sidottuna kirjana
paperitulosteina

LUETTELO TOSITELAJEISTA 2020
Nro
sarja

Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet
1
AB
Automaattikirjaus
1
K1
Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
1
K2
Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
1
K3
Kirjanpitoliittymä
1
K4
Verkkomaksut
1
PK
Palvelukassat
1
SA
Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1
SE
Sisäiset erät (vyörytys)
1
SK
Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1
SN
Kolehdit muistiotosite
1
SR
Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1
SZ
Peruutustosite / muistio
1
TO
Tiliote
1
T1
Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1
ZA
Tilin avaussaldo
1
ZM
M2 Kirjanpitoliittymä
1
ZY
Yhdistyvät seurakunnat
Myyntilaskut
14
AV
18
DA
18
DG
14
DP

Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
Asiakastosite
Asiakkaat – hyvitys
Perintätoimiston suoritukset
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18
18
14
18
18
18
14
9
18

DR
DV
DZ
M1
M2
M3
MV
RV
ZD

Asiakkaat – lasku
Viivästyskorkolasku
Asiakkaat – maksukirjaus
Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
Maksuvapautuksen kuittaustositteet
Laskun siirto
Luottotappio

Ostolaskut
19
KA
19
KG
19
KR
15
KZ
19
TM

Toimittajatosite
Toimittajat – hyvitys
Toimittajat – lasku
Toimittajat – maksu
Matkalaskut ostoreskontra

Käyttöomaisuus
1
AA
3
AF
1
AI
1
AM
1
AZ

Käyttöomaisuus kirjaus
Poistokirjaukset
Investointituet käyttöomaisuus
Käyttöomaisuuden myynti
Purku käyttöomaisuuteen

Palkat
1
1

P1
PV

Palkat
Lomapalkkavaraus

Nro
sarja
1
3
9
14
15
18
19

Käytetyt tositenumerot
1000000
1003506
3000000
3000011
90000000
90000217
14000000
14004978
15000000
15004258
18000000
18004711
190000000
19004498

2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista
Kirjanpitokirjojen säilytystapa (kirjanpitolaki, taloussääntö ja seurakuntien arkistosääntö):
1. Pysyvästi:
tasekirja
2. 50 vuotta:
palkkatietoja koskevat asiakirjat
3. Vähintään 10 vuotta: tositteet, päivä- ja pääkirjat, tilikartat ja kirjaussuunnitelma, muut tilinpäätös
asiakirjat
Tositteiden säilytystapa:
Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa ja seurakunnassa olevat tositteet
paperitulosteina omissa mapeissaan tositesarjoittain.
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Toimintakertomusten tunnuslukutaulukot (liitteet 1-15)
LIITE 1

81
LIITE 2

82

83

84

85
LIITE 3

86
LIITE 4

87

88

89

90

91

92

93

94
LIITE 5

95
LIITE 6

96

97

98

99

100
LIITE 7

101

102

103

104

105
LIITE 8

106

107

108

109

110
LIITE 9

111
LIITE 10

112
LIITE 11

113
LIITE 12

114
LIITE 13

115
LIITE 14

116
LIITE 15

117
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Henkilöstökertomus (liite 16)

Henkilöstökertomus esitetään tilinpäätöksen liitteenä ja se koostuu pääasiassa henkilöstötilastoihin ja
niiden visuaaliseen ja taulukkomuotoiseen esitystapaan.

Henkilöstön määrä ja rakenne
Seurakunnassa työskenteli vuoden lopussa yhteensä 120 henkilöä. Vakituisessa palvelussuhteessa oli 89, joista kokoaikaisia oli 86 ja osa-aikaisia 3. Vakituisista naisia oli 67 ja
miehiä 22. Henkilöstön keski-ikä oli 49,6 vuotta.

Henkilöstöä yhteensä
Vakinainen henkilöstö yht.
joista
kokoaikaisia
osa-aikaisia
virkasuhteessa
työsopimussuhteessa
lisäksi sijaisia ja määräaikaisia *)
Naisten osuus
Miesten osuus
Keski-ikä
Henkilötyövuodet

2020
120
89

2019
127
91

86
3
51
38
31
75 %
25 %
49,6 vuotta
115,2

88
3
53
38
36
76 %
24 %
48,7 vuotta
116,1

*) Virkavapaa-, sairaus-, ja äitiysloman sijaiset, eräät määräaikaiset työntekijät ja tarvittaessa töihin
tulevat. Vakinaisista vakansseista kuudella oli sijainen.
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Palvelussuhteen kesto sekä henkilökunnan vaihtuvuus ja rekrytointi

Osaaminen ja sen kehittäminen sekä johtaminen
Henkilökunnan koulutus
Henkilökunnasta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 22 henkilöä ja alemman
korkeakouluasteen (ammattikorkeakoulututkinto) 6 henkilöä. Alimman korkea-asteen
(opistotaso) tutkinto oli 23, keskiasteen tutkinto (ylioppilas tai ammattitutkinto) 32, ylempi
perusaste (peruskoulu tai keskikoulu) 3 ja alempi perusaste 3 henkilöllä.
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Henkilöstökoulutus ja työnohjaus
Henkilöstökoulutus
koulutuspäiviä
koulutuksiin osallistui henk.
kustannukset, euroa
osuus henkilöstökuluista
kustannukset/htv
Työnohjaus
ohjauskerrat
käytetty työaika pv.
henkilöitä

2017
310
78
38 258
0,7 %
316

2018
287
73
31 556
0,4 %
266

2019
297
87
41 191
0,5 %
259

2020
236
51
21 293
0,3 %
185

169
68
28

79
22
11

60
18
10

93
30
9

Kehitys- ja suorituslisäkeskustelut
Kehityskeskustelut toteutuivat lähes koko vakinaisen henkilökunnan osalta.
Harkinnanvarainen palkanosa muuttui määräaikaiseksi suorituslisäksi. Suorituslisien määräytymiseen liittyvät tavoite- ja arviointikeskustelut käytiin kaikkien vakinaisessa palvelussuhteessa olevien kuukausipalkkaisten työntekijöiden kanssa.

Työhyvinvointi ja terveys
Työterveyshuolto
Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen
sairaanhoidon laboratorio- ja röntgentutkimuksineen.
Riskiryhmässä työpaikan altisteiden vuoksi olevat työntekijäryhmät tarkastetaan säännöllisin määräajoin. Fysikaaliset hoidot/neuvonta sekä psykologin tapaamiset sisältyvät rajoituksin työterveyshuollon piiriin.
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Virkistystoiminta sekä liikuntaa ja kulttuuritilaisuuksiin osallistumista tuettiin
Liikuntaa ja kulttuuritilaisuuksiin osallistumista tuettiin Smartum-korteille ladattavien liikunta/kulttuuriedun muodossa. Edun arvo oli 120 euroa vuodessa työntekijää kohti.
Covid-19 pandemia esti keväisen virkistyspäivän viettämisen. Sykyllä onnistuttiin pitämään yksi koko henkilöstön käsittävä työntekijäkokous, joka pidettiin kirkossa.
Koko henkilöstön yhteinen joulujuhla jouduttiin lopulta perumaan, vaikka sen valmistelut
olivat jo pitkällä ja pitopaikkakin, Rantasipi Sveitsi, sovittuna. Lopulta päädyttiin ratkaisuun, jossa jokainen työntekijä sai hakea Rantasipi Sveitsistä jouluisen ruokapaketin kotiin
vietäväksi.
Henkilöstön virkistysretkeen, joulujuhlaan ja liikunnan/kulttuurin tukemiseen käytettiin
varoja yhteensä noin 6 000 euroa, joka on noin 20 000 euroa vähemmän kuin aikaisemmin.
Henkilöstöruokailu
Henkilöstöruokailun mahdollisuutta seurakuntakeskuksen lounasruokalassa käytettiin
säännöllisesti. Lisäksi käytössä on lounassetelit niitä tilanteita varten, jolloin työntekijä ei
työskentelyolosuhteista johtuen voi lainkaan tai ajoittain käyttää seurakunnan omaa työpaikkaruokalaa.
Yhteistoiminta
Sisäinen tiedottaminen
Ajankohtaisista asioista, kuten kirkkoneuvoston päätöksistä, on tiedotettu henkilöstöä sähköpostitse. Lähes koko henkilöstä käyttää sähköpostia.
Seurakunnan yhteisessä tietoverkossa T-kansioissa on käytettävissä laajalti erilaista tietoa
hallinnosta, henkilöstöasioista, taloudesta ja toiminnasta.
Seurakunnan varausjärjestelmä Katrina toimii myös sisäisenä tiedotuskanavana.
Työpaikkakokoukset
Koko henkilökunnalle yhteisiä työpaikkakokouksia oli kaksi. Esimieskokouksia pidettiin
kuusi kertaa. Kaikissa toimintayksiköissä on omat työpaikkakokouksensa. Seurakuntatyön
ja kiinteistötoimen toimintayksiköissä noin 2 viikon välein, muissa työyksiköissä tarpeen
mukaan.
Yhteistoiminta
Seurakunnan yhteistoimintaelin on Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteistyötoimikunta, jonka tehtäviin kuuluu myös työsuojelun valvontalakiin perustuvat asiat. Yhteistyötoimikunta kokoontui neljä kertaa.
Merkittävimmät käsitellyt asiat olivat; Party-kyselyn tulosten käsittely ja tehtävät toimenpiteet, epäasiallisen käytöksen raportointikäytännöt, covid-19 pandemian aiheuttamien toimenpiteiden käsittelyä, seurakunnan taloudellisten ja tuotannollisten tilanteen vaikutusten
arviointia (lomautusuhka), työterveyshuollon vuosiraportin, toimintasuunnitelman ja Kelakorvaushakemuksen käsittely.
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Seurakunnan työsuojelupäällikkönä toimii talousjohtaja. Seurakunnassa on yksi työsuojeluvaltuutettu ja yksi varavaltuutettu. Pääluottamusmiehiä on kolme eli
Jukon/Akavan, Kirkon alat ry:n sekä Kirkon alan unionin ry/JHL:n edustajat.
Palkkaus ja henkilöstökustannukset
Henkilöstökustannukset
Palkat henkilösivukuluineen olivat 5,3 miljoonaa euroa (−4,7 %). Muita henkilöstöstä aiheutuneita kuluja oli 247 000 euroa (−21 %). Eniten alenivat matkakorvaukset, virkistystoiminnan kulut ja kuljetuspalvelut. Henkilöstökulut yhteensä olivat 5,5 miljoonaa euroa
(−5,5 %).
Kirkon työ- ja virkaehtosopimusratkaisu 1.4.2020–28.2.2022
Merkittävimmät tarkistukset
- Yleiskorotukset ovat 1,5 % 1.8.2020 ja 1,9 % 1.5.2021
- Lomarahat maksetaan sopimuksen mukaisesti
- Kilpailukykysopimuksen mukainen vuotuinen työajan/työmäärän pidentäminen 24
tunnilla päättyi 1.1.2021
Yhteistyö työntekijäjärjestöjen kanssa
Yhteistyö työntekijäjärjestöjen luottamusmiesten kanssa on tapahtunut palkkatyöryhmässä,
jossa on käsitelty KirVESTES:n edellyttämistä soveltamiskohdista, kuten suorituslisistä ja
leirivapaakäytännöistä
Tasa-arvosuunnitelma
Tasa-arvolaki velvoittaa kaikki työnantajat toimimaan sukupuolen välisen tasa-arvon edistämiseksi. Vähintään 30 työntekijää työllistävien työnantajien on lain mukaan tehtävä
myös tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelma voidaan laatia erillisenä tai se voidaan
sisällyttää osaksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa tai työsuojelun toimintaohjelmaa.
Lisäksi tulee laatia yhdenvertaisuussuunnitelma.
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman käsittely yhteistyötoimikunnassa jatkui edelleen
vuonna 2020.
Seurakunnan palkkaus perustuu tehtävien vaativuusryhmittelyyn. Miehille ja naisille maksetaan samasta tehtävästä samaa palkkaa. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen sopimiin
tehtävien eri vaativuusryhmien palkkahinnoitteluihin ja sitä kautta syntyviin palkkaeroihin
yksittäinen seurakunta ei voi käytännössä vaikuttaa.
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TP

TP

TP

TP

2017

2018

2019

2020

138

138

129

122

101

101

91

89

33

34

36

31

4

3

2

2

Kokoaikaiset

97

99

88

86

Osa-aikaiset

4

2

3

3

Virkasuhteiset

59

58

53

51

Työsuhteiset

42

43

38

38

Miehiä

23

22

22

22

Naisia

78

79

69

67

65

65

59

59

7

6

6

6

Henkilöstön määrä yhteensä 31.12.
Vakinaiset
Ei-vakinaiset (sijaiset, määräaikaiset yms.)
Määräaikaiset ja tilapäiset virat tai toimet
Vakinainen henkilökunta (vakanssit):

Henkilöstörakenne tehtäväryhmittäin
Seurakuntatyö
Hautaustoimi
Ruokapalvelut (pitopalvelu + Sääksin keittiö)

9

9

8

7

12

12

10

10

8

9

8

7

101

101

91

89

Seurakuntatyö

70,0

68,9

66,1

65,6

Hautaustoimi

15,9

15,6

15,6

16,5

Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö
Hallinto
Yhteensä

Henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin

Ruokapalvelut

10,0

10,0

9,6

8,8

Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö

15,6

14,2

13,0

14,3

9,6

10,0

10,5

10,2

121,1

118,8

114,8

115,4

-2,1

-2,1

-2,3

116,7

112,7

113,1

Hallinto
Yhteensä
- Hautainhoitorahaston osuus
Tuloslaskelman/käyttötalouden työpanos

Henkilöstön ikäjakauma ja keski-ikä
Alle 20 vuotiaat

0

0

0

0

20-24 vuotiaat

0

0

0

0

25-29 vuotiaat

2

2

2

1

30-34 vuotiaat

7

5

4

6

35-39 vuotiaat

7

9

8

8

40-44 vuotiaat

16

14

13

10

45-49 vuotiaat

23

20

20

17

50-54 vuotiaat

13

14

16

19

55-59 vuotiaat

17

18

15

14

60-64 vuotiaat

12

9

12

12

65-67 vuotiaat

3

3

1

2

100

94

91

89

48,4

49,5

48,7

49,6

Alle vuosi

1

4

5

5

1-4 vuotta

25

17

14

16

5-9 vuotta

29

24

25

22

Henkilöstön keski-ikä (vakinaiset)

Palveluksessaoloaika ja vaihtuvuus
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TP

TP

TP

TP

2017

2018

2019

2020

10-14 vuotta

24

22

19

19

15-19 vuotta

13

13

12

8

20-24 vuotta

3

3

6

7

11

11

10

12

106

94

91

89

10,0

11,5

12,3

12,3

Eläkkeelle siirtyneet

6

5

4

2

Muu syy

3

8

7

8

9

13

11

10

9%

13 %

10 %

11 %

4

3

3

3

25- vuotta

Palveluksessaoloaika keskim äärin
Vaihtuvuus

Lähtövaihtuvuus-% (vakinaisista)
Koulutus
Henkilöstö koulutusasteittain
Alempi perusaste
Ylempi perusaste

3

3

3

3

Keskiaste

39

35

33

32

Alin korkea-aste

26

25

23

23

Alempi korkeakouluaste

6
23

6
22

7
22

6
22

101

94

91

89

310

287

297

236

78

73

87

51

38 258

31 556

41 191

21 293

0,7 %

0,6 %

0,7 %

0,4 %

316

266

359

185

169

79

60

93

68

22

18

30

28

11

10

9

2 233

1 575

1 313

1 411

18

13

11

12

89 798

112 283

117 986

113 410

Ylempi korkeakouluaste
Yhteensä
Henkilöstökoulutus
Koulutuspäivät
Koulutusta saaneet
Koulutuskustannukset
Osuus henkilöstökustannuksista
Koulutuskustannukset/htv
Työnohjaus
Ohjauskerrat
Ohjaukseen käytetty työaika
Ohjauksessa olleet
Työkyky ja terveys
Sairaus- ja tapaturmapäivät
Sairaus- ja tapaturmapäivät/htv
Työterveyshuollon kulut
Työterveyshuollon kulut/htv

741

946

1 028

983

Virkistystoiminnan kulut/htv
Työaika

250

188

222

49

3 607

2 672

2 689

1 249

Lisä- ja ylityötunnit
Henkilöstökulut (1000 euroa)
Palkat

4 136

4 111

4 210

4 144

Hallintoelinten jäsenten palkkiot

33

36,7

42

45

Henkilökunnan kokouspalkkiot

6
122

6,6
99

8
142

0
82

4 298

4 253

4 401

4 272

175
1 004

136
899

122
927

165
887

Muut palkkiot
Palkkakustannukset yhteensä
Sosiaalivakuutusm aksut
Sosiaalimaksut
Eläkevakuutusmaksut
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TP

TP

TP

TP

2017

2018

2019

2020

Muut henkilöstökulujen oikaisuerät

-31

-10

95

-13

Henkilöstökorvaukset (sv. ja tapaturma)

-37

-55

-19

-42

Palkat ja sosiaalivakuutusm aksut yhteensä

5 409

5 224

5 526

5 269

Virkistystoiminta

30

22

26

6

Matkakorvaukset

85

78

83

58

Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

35

43

17

19

Kuljetuspalvelut (tilin sisältö ei vertailukelponen 1.1.2020-)

2

1

2

Koulutuspalvelut

38

32

41

21

Työterveyshuolto, kulut (ml. tapaturmakulut)

90

112

118

113

Työterveyshuolto, saadut korvaukset

-28

-27

-29

-29

Työpaikkaruokailun kulut

35

39

25

19

Suojavaatteet ja työvaatteet

19

17

20

37

7

10

11

4

314

329

313

247

Muut henkilöstökulut (lahjat, työkalukorv.), (kp: hlöstö yht. )
Muut henkilöstökulut yhteensä
Kaikki henkilöstökulut yhteensä

5 722

5 552

5 839

5 516

Muutos edellisestä vuodesta

-2,1 %

-3,0 %

5,2 %

-5,5 %

Henkilöstökulut % toimintakuluista (ulkoisista)

63,9 %

63,3 %

59,2 %

62,9 %

Henkilöstökulut % verotuloista

79,7 %

77,8 %

83,5 %

76,8 %

44 650

43 988

50 878

47 800

702

659

721

502

Henkilötyövuoden hinta ja m atkakulut/henkilö
Henkilöstökustannukset/htv
Matkakulut/htv
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SEURAKUNNAN VIRAT JA TYÖSUHTEET 31.12.2020
Työala

Tehtävänimike

Seurakuntatyö

kirkkoherra

010401

Julistus

vastuukappalainen
IV kappalainen
seurakuntapastori
seurakuntapastori
johtava kanttori
A-kanttori
B-kanttori
B-kanttori
musiikkityöntekijä

010106
010613
060686
010108
010916
010909
160209
010510
171100

Muu julistustyö

kirkkoteatteriohjaaja
lähetyssihteeri

011019
010908

Kasvatus

vastuukappalainen (III kappalainen)
seurakuntapastori
seurakuntapastori
seurakuntapastori
seurakuntapastori
toimistosihteeri

010615
011113
020806
010617
010115
010117

Nuorisotyö

nuorisosihteeri
nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja
erityisnuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja
johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja
varhaiskasvatuksen ohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaajat, määräaikaiset (2)
vastuukappalainen (I kappalainen)
kappalainen
seurakuntapastori

011201
011000
011120
011211
010492
011206
010702
010311
010618
120804
130801
120804
011011
140800
010813
011013
310714
160807
010813
230382
020608
010812
060616
010818
010400
010918
010918

diakoniasihteeri

010703

Kirkkomuusikot

Lapsityö

Palvelu

Diakoniatyö

Palvelussuhteen alkamisaika

129

diakonian viranhaltija
diakonian viranhaltija
diakonissa
diakonian viranhaltija
diakonian viranhaltija
diakonian viranhaltija
diakonian viranhaltija

280200
010810
180495
010108
010508
010120
010311

Sairaalasielunhoito

johtava sairaalapastori
sairaalapastori
sairaalapastori, määräaikainen
sairaalapastori, määräaikainen

010420
010114
010919
010219

Perheneuvonta

johtava perheneuvoja
perheneuvoja
vastaanottosihteeri

010820
010103
270409

Viestintä

johtava tiedottaja
tiedottaja

010419

Kirkkoherranvirasto

hallintosihteeri
hallintoassistentti (määräaikainen)
toimistosihteeri
toimistosihteeri, määräaikainen
toimistosihteeri, määräaikainen

010819
051020
260988
010211
070120

Taloustoimisto

talousjohtaja
henkilöstösihteeri
kirjanpitäjä
toimistovirkailija
talousassistentti
IT-vahtimestari (määräaikainen)

010820
010599
011289
010390
230919
010519

Hautaustoimi

hautaustoimen päällikkö
työnjohtaja
erityisammattimies
erityisammattimies
erityisammattimies
erityisammattimies
erityisammattimies
erityisammattimies (määräaikainen)

010796

kiinteistöpäällikkö
työnjohtaja
siivoustyönohjaaja
suntio-talonmies
suntio-talonmies
siivooja-talonmies
siivooja-talonmies
siivooja

100613
200317
300718
020204
011111
140507
010590
240819

Hallinto ja muut tehtävät

Kiinteistötoimi

180515
010417
131189
290420
010216
160210
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Ruokapalvelut

siivooja
siivooja-talonmies
suntio-talonmies (määräaikainen)

010208
011008
181120

pääemäntä
emäntä
emäntä
emäntä
emäntä
ravitsemustyöntekijä
ravitsemustyöntekijä

011015
070590
080216
180790
010116
010116
011218

131

