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1. TOIMINTAKERTOMUS
1.1. Yleiskatsaus vuoteen 2019
Vuodelle 2019 laadittiin toinen säästösuunnitelman mukainen budjetti. Säästäminen on ollut kaiken
aikaa tiedostettu asia. Vuoden jälkeen voidaankin todeta, että asetetut säästötavoitteet on
saavutettu. Vuoden 2019 talousarvio laadittiin noin 230 000 euroa alijäämäiseksi, mutta lopputulos
jää kuitenkin selvästi plussan puolelle. Talouspäällikön katsauksessa tarkastellaan lähemmin asiaa
selittäviä tekijöitä.
Seurakunnan jäsenmäärä on pudonnut vuoden 2019 loppuu mennessä 5224 henkilöön.
Pudotusta vuoden 2018 lukemasta 5352 on 128 henkilöä. Eroamismäärä on selvästi enemmän
kuin se, millä aikaisempi ennuste on tehty. Vuoden 2017 ennusteessa käytettiin maltillista 103
henkilön vuosittaista vähennystä. Viiden vuoden keskiarvo jäsenmäärän muutoksessa on -127
henkilöä. Jos jäsenmäärän lasku jatkuu samanlaisena kuin nyt, tuhannen henkilön vähennys
toteutuu kahdeksan vuoden eikä kymmenen vuoden aikana. Näyttää siltä, että kahden vuoden
päästä eli vuoden 2021 lopussa seurakuntalaisia on alle 5000 noin 4980. Tutkimusten mukaan
tulevina vuosina jäsenmäärän väheneminen alkaa näkyä myös aikaisempaa vahvemmin
verotulojen laskuna. Siksi säästöjen hakeminen ja talouden sopeuttaminen ovat seurakunnassa
jatkuva haaste. Tämä näkymä on realismia kaikissa muissakin seurakunnissa. Tuomiokapitulin
järjestämässä koulutusillassa tämä todellisuuden puoli on tuotu selvin lukemin esille. Samalla on
muistutettu siitä, että toivo ei ole kadonnut mihinkään. Seurakunnan sanoma maailmassa ja myös
Harjavallassa on sama kaikkina aikoina, silloinkin kun luterilainen kirkko ei nauti enää enemmistön
asemaa paikkakunnalla (Noin viidentoista vuoden päästä jäsenmäärä on 50% kaupungin
väestöstä). On tärkeää tiedostaa edellä oleva tilanne, kun tehdään päätöksiä, joilla on
kauaskantoisia seurauksia. Tällainen päätös olisi esimerkiksi rakennusten tarpeeseen liittyvät
pohdinnat. Tarvitaanko seurakunnissa kaikkia niitä rakennuksia, joita nyt on? Mikä on tilanne
kymmenen vuoden päästä? Harjavallan seurakunta on ollut siinä mielessä onnellisessa asemassa,
että rakennuskanta on pitkän aikaa ollut optimaalinen. Harjavallan seurakunnalla ei ole
rakennuksia, joiden ylläpito aiheuttaa pohdintaa. Siksi myöskään säästöjä ei ole saatavissa
kiinteistöjen myymisellä. Edes Tuulikarin leirikeskusta ei ole ajateltu myytäväksi. Edessä olevat
vuodet opettavat meitä etsimään uusia toimintamalleja ja yhteistyötä yli seurakuntarajojen.
Harjavallan seurakunnassa vuosi 2019 on ollut joidenkin henkilövaihdosten ja sijaisuuksien
aikaa. Kappalainen Jani Laaksonen siirtyi helmikuussa Huittisten kirkkoherraksi. Hänen
sijaisekseen tuli Samu Turunen siihen asti, kunnes virka täytettiin. Valintaprosessi on
virantäyttämisissä kohtalaisen pitkä. Uusi kappalainen Tiina Heino aloitti 1.8.2019. Sekä pastorin
että kappalaisen virassa ovat nyt uudet työntekijät. Työt ovat lähteneet hyvin käyntiin.
Kappalaisella on esimiesvastuuta ja hän on tarttunut hyvin tähän haasteeseen. Kahden papin viran
täytöissä on onnistuttu hyvin.
Nuorisotyönohjaajan virkavapaus on jatkunut koko vuoden. Ensin sijaista ei hankittu, kun oli
epäselvää, kuinka pitkään työntekijä on pois. Syksyksi 2019 haettiin sijainen 50% työajalla.
Saimme tehtävään hyvän henkilön. Sijaisuutta olisi jatkettu hänen kanssaan, mutta hän teki sitä
teologian opintojensa ohella (Helsingin yliopisto) ja ei halunnut hankaloittaa opiskeluaan
pidempään. Sijaisuus laitettiin syksyn aikana uudelleen auki nyt kokoaikaisena. 27.11.2019
työryhmä haastatteli kahta hakijaa, joista Anni Pohjala valittiin vuodelle 1.1.-31.9.2020.
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Kanttorin kevään sijaisuudesta tehtiin myös valinta. Paula Tuomisto tulee kanttorin sijaiseksi
vuoden 2020 alussa. Kanttorin viikonloppuvapaita on hoitanut Pasi Flodström (Nieminen) ja
myöhemmin nuori peruskoulunsa päättänyt Rina Palmroth 16v.
Harjavallan kaupunki vietti vuonna 2019 150-v juhlavuotta. Seurakunta on osallistunut
juhlavuoteen eri tavoin. Kirkkoherra osallistui työryhmään, joka kokoontui juhlavuoden aikana
suunnittelemaan ja käsittelemään vuoden kulkua. Kirkkoherra kutsui kaupunginjohtaja Hannu
Kuuselan keskustelusaarnaan, mikä toteutui 16.6. pyhän Kolminaisuuden päivänä.
Kasvatuksen työntekijät kokoontuivat keskustelemaan niistä haasteista, joita yhteistyössä on
päiväkodin ja peruskoulun kanssa. Maailma on muuttunut yhtenäiskulttuurisesta lintukodosta
kohti moniarvoista ja katsomusneutraalia yhteiskuntaa. Ensimmäinen seurakunnassa laadittu
sopimusluonnos päätettiin hylätä ja alkaa rakentaa sitä sen mallin pohjalle, mikä seurakuntien
avuksi on laadittu. Tämä prosessi on vielä kesken.
Palkkausuudistuksessa toteutettiin ensimmäisen kerran päätös suorituslisien saajista vuodelle
2020. Suorituslisä maksetaan vuoden ajan kuudelle työntekijälle. Nyt seurataan järjestelmän
toimivuutta.
Vuoden 2018 seurakuntavaalien jälkeen muodostettiin uusi kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto. Se
aloitti nelivuotiskautensa vuoden 2019 alussa.
Henkilöstösuunnitelma laadittiin keväällä ja keskusteltiin siitä työntekijöiden yhteisissä
neuvotteluissa, yt-toimikunnassa ja kirkkoneuvostossa. Myös joitakin henkilökohtaisia keskusteluita
ja viestienvaihtoja käytiin, joiden perusteella henkilöstösuunnitelmaa saatiin tarkistettua ja
säädettyä. Suunnitelmassa tiedostetaan se, että henkilöstön määrää on tarve hallitusti vähentää,
kun seurakunnan jäsenmäärä ja varat vähenevät. Vähennystarpeessa suunnitelma esittää
hyödynnettäväksi luonnolliset muutoskohdat. Silloin irtisanomisiin tai lomautuksiin ei tarvitse
turvautua. Suunnitelmassa pyritään katsomaan eteenpäin ja näkemään jo tulevia muutoskohtia.
Seurakunnasta tehtiin osana lähetyssihteerin diakonia-alan opintoja mainosvideo. Videon onnistui
ja sai runsaasti myönteistä palautetta. Videota on näytetty seurakuntalaisille ja se on nähtävissä
myös seurakunnan internetsivulta.
Uusia toimintamuotoja otettiin kokeiltavaksi vuoden 2019 aikana. Virkaa tekevä kappalainen
Samu Turunen vei nuoria jääkiekko-otteluun huoltajien kanssa. Kesällä kokeiltiin grillausiltoja.
Myös Jalkautuvaa perhetyötä on myös kokeiltu. Nämä kaikki ovat olleet strategian mukaisia
toimintoja.
Office 365 otettiin työpaikalla käyttöön. Se ajettiin kaikkiin kirkkoverkon työasemiin. Uusi ohjelmaalusta tarjoaa käyttöön paljon uusia teknisiä työvälineitä. Niiden haltuun ottamiseksi on varattu
koulutusrahaa vuodelle 2020.
Tykyristeily tehtiin keväällä. Mukaan kutsuttiin sekä Nakkilan että Kokemäen seurakuntien
työyhteisöjä. Nakkilalaiset lähtivät mukaan. Tuomiokapitulista virkistys –ja työyhteisöpäivää tuli
toteuttamaan Mirkka Torppa.
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Aluekeskusrekisterihankkeessa seurakunnan johtoa on koottu kuulemaan suunnitelmista ja
kustannuksista. Arkkihiippakunnassa suunnitelman mukaan tulee kaksi aluekeskusrekisteriä.
Toinen Turkuun ja toinen Poriin. Harjavalta liittynee siihen vuoden 2022 alkaessa.
Tuomo Lindgren
kirkkoherra
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1.2 Katsaus talouteen
Harjavallan seurakunnan vuoden 2019 ylijäämäksi muodostui 71.089,85 euroa.
Vuoden 2019 talousarviossa tilikauden tulos oli arvioitu 232.910,00 euroa alijäämäiseksi.
Vuoden 2019 tulos muodostui ennakoitua paremmaksi muun muassa siitä syystä, että myyntituotot
ylittyivät 34.181,28 euroa, koska Leirikeskus Tuulikarin tuottoja, vuokrausta muille seurakunnille, ei
ollut budjetoitu talousarvioon. Alustavia keskusteluja oli käyty, mutta tarkemmat tiedot/vahvistukset
puuttuivat. Henkilöstökuluissa säästettiin 77.208,52 e, johtuen mm. muutamasta pidemmästä
sairauslomasta ja arvioitua pienemmistä palkka- ja henkilöstösivukuluista.
Palvelujen ostoissa oli myös suuri säästö (65.207,00 e) verrattuna budjettiin, säästöä tuli ICTpalveluissa, siivous- ja pesulapalveluissa, koneiden ja laitteiden kunnossapidossa sekä esimerkiksi
haudankaivuupalvelut olivat 15.876,40 e arvioitua pienemmät.
Ostot tilikauden aikana olivat 55.614,79 euroa pienemmät kuin oli budjetoitu. Isoimmat säästöt
tulivat kalustehankinnoissa, kirja- ja lehtikuluissa sekä elintarvike-, lämmitys- ja sähkökuluissa.
Kirkollisverotuloa seurakunta sai arvioitua enemmän. Talousarvio 1.400.000,00 e, toteutunut
1.436.084,69 e, ylitys 36.084,69 e.
Seurakunnassa on talouden sopeuttamistoimien jälkeen pyritty noudattamaan hyvin tarkkaa
taloudenpitoa ja -seurantaa ja kaikki hankinnat mietitään tarkkaan. Odotettua parempi tulos selittyy
osittain sillä, että talousarviota tehtäessä syys-lokakuussa seuraavan vuoden suunnitelmat ovat
olleet vielä osittain kesken. Vuodet ovat myös erilaisia esimerkiksi lämmityskulujen ja muiden
toimintojen tai hankintojen suhteen.
Seurakunnan rahoitusvarat ja maksuvalmius ovat olosuhteisiin nähden hyvät, mutta kiinteistöjen
korjausvelka ja verotulojen väheneminen vaatii entistä tarkempaa seurantaa. Taloustyöryhmän ja
kiinteistötyöryhmän jäsenet ovat kiitettävän aktiivisesti osallistuneet ja tuoneet oman
erityisosaamisensa talouden seuraamiseen ja kiinteistöjen kunnosta huolehtimiseen.
Seurakunnan tilinpäätös sisältää myös Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat. Vuonna 2019
oikaistiin pitkään selvityksen alla ollut Hautainhoitorahaston aikaisempien vuosien alikatteisuus.
Asiasta tarkemmin sivulla 59, hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija.
Tilinpäätöksen hyväksyminen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tilikauden tuloksen
käsittelystä.
Pirjo Inkinen
talouspäällikkö
Toimintakertomuksessa tulee esittää tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneet olennaiset
toiminnan ja talouden muutokset, joita ei ole otettu huomioon tilinpäätösvuotta seuraavan vuoden
talousarviossa. Varsinkin sellaiset tapahtumat, joiden tiedetään pienentävän huomattavasti
seurakunnan tuloja, heikentävän seurakunnan toimintaedellytyksiä tai aiheuttavan huomattavaa
menojen lisäystä on esiteltävä. Edellä mainittuun viitaten, koronaepidemian oletetaan erityisesti
pitkittyessään vaikuttavan merkittävästi seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen.
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Käyttötalous jakaantui nettomenojen osalta seuraavasti:

Yleishallinto 16,7 %
Seurakunnallinen toiminta 52,3 %
Hautaustoimi 9,9 %
Kiinteistötoimi 21,2 %

Menot
212 383
651 105
143 534
308 326
1 315 348

Tulot
Netto
10 941 201 442
20 695 630 409
24 354 119 180
53 072 255 254
109 063 1 206 285
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%
16,7
52,3
9,9
21,2
100,0

1.2. Hallintoelinten kokoonpano
Kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Mauri Paavilainen ja varapuheenjohtajana Teuvo Luotola
sekä sihteerinä talouspäällikkö Pirjo Inkinen.
Ahteela Reijo
Elo Anne
Hakala Niina
Hall Maija
Kangas Matias
Ketola Tuija
Latvala Mervi
Luotola Teuvo
Mansikkamäki Tellervo
Norrkniivilä Johanna
Ollila Hanna
Paananen Eija
Paavilainen Mauri
Paukkunen Tapio
Rintala Altti
Salomäki Lassi
Salonen Kari
Sandelin Niina
Uotila Jarmo

Kirkkovaltuusto kokoontui 4 kertaa, käsitteli 47 pykälää.
Kirkkovaltuusto käsitteli kertomusvuoden aikana lakisääteisten asioiden lisäksi muun muassa:
Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen, Tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen, kappalaisen
valinta, vuoden 2020 kirkollisveroprosentin päättäminen, hautainhoitorahaston alikatteisuuden
ratkaiseminen, talousarvion 2020 hyväksyminen.
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Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Tuomo Lindgren ja varapuheenjohtajana
Jarmo Uotila. Esittelijöinä toimivat puheenjohtaja ja talouspäällikkö Pirjo Inkinen, joka toimi myös
sihteerinä. Kirkkoneuvoston kokouksiin ovat osallistuneet myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Mauri Paavilainen ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Teuvo Luotola.
Varsinaiset jäsenet
Lindgren Tuomo, kirkkoherra, puheenjohtaja
Ahteela Reijo
Hakala Niina
Ketola Tuija
Mansikkamäki Tellervo
Norrkniivilä Johanna
Ollila Hanna
Rimmistö Jukka
Salonen Kari
Uotila Jarmo, varapuheenjohtaja

Henkilökohtainen varajäsenet
Paukkunen Tapio
Halla Maija
Elo Anne
Lindholm Päivi
Latvala Mervi
Paananen Eija
Kangas Matias
Salomäki Lassi
Päivärinta Toivo

Kirkkoneuvosto kokoontui 9 kertaa, käsitteli 151 pykälää.
Kirkkoneuvosto käsitteli kertomusvuoden aikana lakisääteisten ja ohjesääntönsä mukaisten
asioiden sekä muilla säännöillä määrättyjen asioiden lisäksi muun muassa: kappalaisen viran
haettavaksi julistaminen, viranhoitomääräys Samu Turuselle, rippikoulun ohjesääntö,
henkilöstösuunnitelma, kappalaisen vaalin valitsijaryhmän nimeäminen, Aluekeskusrekisteriin
liittymiseen valmisteleva työryhmä, seurakuntatalon kiinteistöautomaation ohjausjärjestelmän
uudistamisen hankesuunnitelma, seurakuntatalon katon kunnostustyöt, kirkkoneuvoston
ohjesäännön päivittämiseen työryhmä, kirkkoherranviraston sisäilman tutkimus,
nuorisotyönohjaajan viransijaisuus 1.1.-30.9., Harjavallan seurakunnan hankintaohje,
suorituslisänjärjestelmän ja järjestelyerän täytäntöönpano, kirkon rappuritilät. Edellisten lisäksi
kirkkoneuvosto on valvonut talousarvion toteutumista.

1.3. Sisäinen valvonta

Harjavallan seurakunnan taloussäännön (vahvistettu kirkkovaltuustossa 7.11.2017) 26 §:n mukaan
seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus)
ja sisäinen tarkastus ja valvonta muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkkoneuvosto
vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 30/2004 seurakunnille on lähetetty ohjeistus: Hyvien johtamis- ja
hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa.
Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta
ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan
joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan
operatiivista johtamista.
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Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä
valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista
ja se sisältää mm. julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain
yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon. Hyvin toimiva sisäinen valvonta
vähentää tahallisia ja tahattomia toimintavirheitä, epäjohdonmukaista toimintaa, taloudellisia
menetyksiä ja asioiden huonoa hoitoa. Sisäisen valvonnan tavoitteena on auttaa seurakunnan
johtoa havaitsemaan seurakunnan toimintaan liittyvät riskit ja varmistaa, että ne pysyvät
hyväksyttävällä tasolla. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja
sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että järjestelmä myös toimii
käytännössä päätösten ja annettujen ohjeiden mukaan.
Sisäistä valvontaa on toteutettu kaikilla toiminnan tasoilla, työalojen vastaavat seuraavat oman
työalansa budjettia ja talouspäällikkö seuraa työalojen talousarvion toteutumista sekä koko
seurakunnan talouden tilannetta. Johtavat viranhaltijat; kirkkoherra ja talouspäällikkö sekä
työntekijöiden edustajat ovat paneutuneet tarkasti talouden ja toiminnan suunnitteluun, seurantaan
ja valvontaan. YT-toimikunta kokoontui vuoden 2019 aikana yhdeksän kertaa. Luottamushenkilöille
raportoidaan säännöllisesti talouden kehityksestä. Kirkkoneuvoston ja –valtuuston ja johtavien
viranhaltijoiden apuna toimivat taloustyöryhmä ja kiinteistötyöryhmä sekä eri työaloilla on omat
työalakummit. Työryhmät kokoontuvat pääosin muutaman kerran vuodessa, tai useammin jos
työalan tilanne sitä vaatii.
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1.4. Henkilöstö ja henkilöstökertomus
Henkilöstö
Boberg Marja
Bragge Sini
Heino Tiina
Inkinen Pirjo
Joensuu Hanna
Jokinen Irma
Karttunen Annukka
Kivi Leena
Kuusinen Paula
Laaksonen Jani
Leppänen Raisa
Lindgren Tuomo
Orre Timo
Salminen Anniina
Salminen Anu
Tasma Tiina
Turunen Samu
Uotila Minna
Vatto Roni
Vaurio Hannu
Virta Tiina

lähetys+tiedotussihteeri (työaika 80%)
siivooja
(työaika 52%)
kappalainen
talouspäällikkö
varhaisnuorisotyönohjaaja
toimistosihteeri, kirkkoherranvirasto
lastenohjaaja
kanttori
emäntä
kappalainen (31.1.2019 asti)
puutarhuri (työaika talvikausi 1.12.-31.3. 60%, kesäkausi 1.4.-30.11. 100%)
kirkkoherra
nuorisotyönohjaaja
(virkavapaalla)
seurakuntapastori
seurakuntamestari
lastenohjaaja
vt. kappalainen (1.1.-31.7.)
diakoni
vt. nuorisotyönohjaaja (työaika 50%) 1.9.-31.12.
kiinteistövastaava (talvikausi 1.12.-31.3. 60%, kesäkausi 1.4.-30.11. 100%)
diakonissa

Ympärivuotisia työsuhteita on yhteensä 18, joista työsuhteisia työntekijöitä on 7 henkilöä ja
virkasuhteisia 11 henkilöä. Kokoaikaisia 14 henkilöä ja osa-aikaisia 2 henkilöä ja osittain osaaikaisia 2 henkilöä.
Naisia 15
Miehiä 3
Henkilöstön keski-ikä 47,70 vuotta
Lisäksi seurakunnalla on ollut kausiluonteisia työntekijöitä tai muita sijaisia:
Kirkkoherranvirastossa toimistosihteerin vuosilomasijainen.
Hautausmaalla puistotyöntekijöitä.
Leirikeskus Tuulikarissa ravitsemustyöntekijät ja muut kesätyöntekijät.
Leiri-isoset sekä palkkiotoimisia sijaisia eri työaloilla.
Vuoden 2019 aikana tapahtuneet muutokset henkilöstössä
Kappalainen Jani Laaksonen siirtyi Huittisten seurakuntaan. Ennen viran vakituista täyttöä
sijaisena toimi Samu Turunen. Virkaan valittiin Tiina Heino ja hän aloitti seurakunnassa 1.8.2019.
Nuorisotyönohjaajan virkavapaan sijaisena oli määräaikaisella ja osa-aikaisella sopimuksella Roni
Vatto. Sitä ennen nuorisotyön tehtäväkenttää hoidettiin kappalaisen, varhaisnuorisotyönohjaajan ja
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pastorin toimesta. Uusi sijainen vuodelle 2020 ehdittiin valita.

Kuva: Katri Plaami

Henkilöstösuunnitelma ja strategia
Harjavallan seurakunnassa työstettiin yhdessä henkilökunnan kanssa henkilöstösuunnitelmaa.
Henkilöstösuunnitelmassa mainitaan, että henkilöstövoimavarojen tulee olla määrältään,
rakenteeltaan sekä osaamiseltaan ja toimintakyvyltään sellaisia, että seurakunta voi tehokkaasti
suorittaa tehtävänsä. Suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla varmistetaan, että työkyky ja
uusiutuminen sekä motivaatio ja työssä jaksaminen säilyvät hyvänä eläkeikään saakka. Ikääntyvän
henkilöstön vahvuudet tiedostetaan ja luodaan edellytykset hiljaisen tiedon siirtäminen
nuoremmille. Mahdolliset henkilöstön vähennykset toteutetaan ensisijaisesti taloudellisen tilanteen
sallimissa rajoissa henkilöstöä irtisanomatta, käyttäen luonnollista poistumaa ja uudelleen
sijoittamista. Seuraavan viiden vuoden sisällä eläkkeelle on siirtymässä 3 työntekijää.
Harjavallan seurakunnan strategia laadittiin yhteistyössä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden
kanssa. Kehityskeskustelut käydään vuosittain ja niissä strategian mukaiset painopisteet ovat
mukana arvioitaessa työntekijän työsuoritusta.
Henkilöstökoulutus
Harjavallan seurakunnan työntekijät osallistuivat kirkkoneuvoston vahvistaman
koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Tämän lisäksi henkilökuntaa on osallistunut vuoden
aikana myös muihin koulutuksiin tai ajankohtaispäiviin, joihin osallistuminen ja kustannusten
korvaus on varmistettu joko esimieheltä tai kirkkoneuvostolta.
Työllisyysrahaston koulutuskorvaukseen oikeuttavien päivien määrä vuonna 2019 oli yhteensä 34
päivää. Koulutuskorvauksen määrä vuodelta 2019 oli 533,05 euroa.
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Työterveyshuolto
Harjavallan seurakunnalla on työterveyshuollonsopimus Keski-Satakunnan terveydenhuollon
kuntayhtymän kanssa. Työterveyshuolto kattaa lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon
(Kelan korvausluokka I), joka on ennalta ehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää toimintaa. Tämän
lisäksi on työterveyspainotteinen sairaanhoito (Kelan korvausluokka II), jolloin työnantaja kustantaa
työterveyshoitajan ja –lääkärin antaman sairaanhoidon työterveyshuoltona sekä työterveyslääkärin
tarpeellisiksi katsomat laboratorio- ja röntgentutkimukset.
Vuonna 2019 sairauspoissaoloja koko henkilöstöllä (sis. vakinaiset työntekijät, kesä- ja
kausityöntekijät) oli yhteensä 495 päivää. Sairauspoissaolopäivien suuri määrä selittyy mm.
muutamalla pidemmällä sairauslomalla.
Henkilöstöön ja henkilöstökertomukseen läheisesti liittyviä asioita, kuten tehtävät ja tavoitteiden
toteutuminen, on kuvattu myös henkilöstöhallinnon osiossa sivuilla 21-22 kohdassa 1011050100
henkilöstöhallinto.
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1.5. Väkiluku

Seurakunnan väestössä kertomusvuonna tapahtuneet muutokset (syntyvyys, kuolleisuus,
muuttoliike, kirkkoon liittyneet, kirkosta eroaminen) sekä yleisen seurakuntatyön tapahtumat
selviävät seuraavista tilastoista:
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14

15

16
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1.6. Talousarvion toteutuminen
1.6.1. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
arviointi sekä käyttötalouden toteutumisvertailu

1011010101

Kirkkovaltuusto

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- ja
johtosäännöillä on kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirretty säännöissä mainittavissa asioissa
kirkkoneuvostolle. Johtokuntia ei ole, vaan ne on vaihdettu työalakummeiksi. Hallintoa on
kevennetty ja vuorovaikutuksesta työntekijöiden ja valtuutettujen kanssa on pyritty saamaan
välittömämmäksi.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Kirkkoherra Tuomo Lindgren.

Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden 2019 aikana 4 kertaa. Uuden kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi
valittiin Mauri Paavilainen. Hän näin ollen jatkaa tehtävässä. Kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajaksi valittiin Teuvo Luotola. Varajäseniä valittiin riittävä määrä. Valtuuston
varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia varajäseniä vaan ryhmäkohtaisia.
Seurakunta on aikaisemmin päättänyt, että kokouspalkkioita ei makseta kirkkovaltuuston,
kirkkoneuvoston ja vaalilautakunnan kokouksista. Seurakunta on tilannut luottamushenkilöille
palkkioksi Kotimaalehden. Samaa käytäntöä jatkettiin.
Kirkkovaltuustossa käsiteltiin yhteensä 47 pykälää.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion ja on näin päättämässä ja seuraamassa erityisesti kirkon
varjojen oikeasta käyttämisestä. Uudet valtuutetut ovat aloittaneet tehtävässä ja työ on päässyt
hyvin käyntiin.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Kirkkovaltuusto

Toimintatuotot (ulkoiset)

Kirkkovaltuusto

Toimintakulut (ulkoiset)

4 185

2 665,56

1 519,44

63,7

Kirkkovaltuusto

Toimintakate 1 (ulkoinen)

4 185

2 665,56

1 519,44

63,7
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1011010102

Kirkkoneuvosto

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan
tehtävän toteuttamiseksi.
Johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.
Huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.
Valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut
oikeustoimet.
Valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Kirkkoherra Tuomo Lindgren ja talouspäällikkö Pirjo Inkinen.

Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra
virkansa puolesta ja talouspäällikkö toimii sihteerinä. Molemmat ovat asioiden valmistelijoina ja
esittelijöinä kokouksissa. Uuteen kirkkoneuvostoon varapuheenjohtajaksi valittiin Jarmo Uotila.
Kirkkoneuvosto valitsi toimikaudekseen uudet työalakummit ja jäsenet kahteen työryhmään.
Kirkkoneuvostolla on haaste seurata talouden sopeuttamisen toimenpiteiden vaikuttavuutta.
Kirkkoneuvostossa oli käsiteltävänä 151 pykälää.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Uusi neuvosto on lähtenyt asiantuntevasti toimimaan seurakunnan parhaaksi. Neuvosto on
seurannut ja kannustanut seurakuntaa säästötoimien tekemisessä. Säästöjä etsittäessä on
säilytettävä tasapaino, jotta toiminnan hyvä jatkuvuus turvataan. Näissä tehtävissä on onnistuttu.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Kirkkoneuvosto

Toimintatuotot (ulkoiset)

Kirkkoneuvosto

Toimintakulut (ulkoiset)

3 638

1 582,03

2 055,97

43,5

Kirkkoneuvosto

Toimintakate 1 (ulkoinen)

3 638

1 582,03

2 055,97

43,5

1011050000

Taloushallinto

Toiminta-ajatus / perustehtävä:
Harjavallan seurakunnan taloussääntö 2 §:
Seurakunnassa on kirkkoneuvoston apuna taloushallinnon hoitamista varten taloudesta vastaava
viranhaltija ja tarpeen mukaan muuta virka- tai työsuhteista henkilökuntaa, jotka muodostavat
taloustoimiston. Virkasuhteisen henkilöstön toimivalta ja vastuu on määritelty ohje- ja
johtosäännöissä.
Seurakunnan taloudesta vastaava viranhaltija on talouspäällikkö.
Taloushallinnon tehtävänä on edistää seurakunnan toiminnan taloudellisuutta ja varojen
tarkoituksenmukaista käyttöä sekä hoitaa, kehittää ja johtaa talous-, henkilöstö-, kiinteistö-, ja
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hautausmaahallintopalveluja seurakunnan toimintaa tukevalla tavalla. Taloustoimiston tehtävänä
on tuottaa seurakunnan eri tehtäväalueille kaikki taloushallinnon palvelut. Osa työtehtävistä
hoidetaan yhdessä Kirkon palvelukeskuksen kanssa.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Pirjo Inkinen, talouspäällikkö
Minna Uotila, diakoni, taloushallinnon tehtävät noin 11 tuntia (30 %) viikoittain.
Irma Jokinen, kirkkoherranviraston toimistosihteeri, laskutus.
Raisa Leppänen, puutarhuri, haudanhoitorahaston laskutus.
Talouden suunnittelun ja seurannan apuna toimi taloustyöryhmä, johon kuuluivat talouspäällikön
ja kirkkoherran lisäksi kirkkoneuvoston jäsenet Tellervo Mansikkamäki ja Johanna Norrkniivilä sekä
kirkkovaltuuston jäsen Maija Hall. Luottamushenkilöpuheenjohtajat eli kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Mauri Paavilainen ja varapuheenjohtaja Teuvo Luotola ja kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Jarmo Uotila olivat mukana läsnäolo-oikeudella.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Taloustoimistossa hoidetaan seurakunnan kirjanpito, ostoreskontra sekä henkilöstöhallinto sekä
muut hallinnon edellyttämät tehtävät, kuten kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esityslistat,
pöytäkirjat sekä päätösten toimeenpanot. Lisäksi taloustoimistossa hoidetaan kolehtien ja
hautainhoitorahaston hallinto- ja kirjanpitopalvelut.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan taloudesta tietohallintoa apuna käyttäen, niin
että seurakunta saa parhaat mahdolliset edellytykset perustehtävän hoitamiseen. Tähän
tavoitteeseen talouspäällikkö ja taloushallinnon tiimi ovat pyrkineet vastaamaan parhaan kykynsä
mukaan. Talouden tasapainoa on seurattu tarkasti. Tehtävät on tavoitteen mukaan hoidettu
tehokkaasti ja ajallaan.
Arkiston järjestäminen oli myös vuoden 2019 tavoitteissa. Arkiston järjestyksessä päästiin hyvään
alkuun, mutta joitain osatehtäviä jouduttiin jättämään myöhempään ajankohtaan.
Haudanhoitorahaston alikatteisuus saatiin viimein selvitettyä ja käsiteltyä ja tarvittavat
oikaisukirjaukset tehtiin vuoden 2019 lopussa. Haudanhoitorahaston ohjelmiston käyttöä on pyritty
tehostamaan ja suurelta osin se on onnistunut. Käytössä oleva ohjelma on kuitenkin puutteellinen
ja kankea, ja olemme odottaneet, että Kirkkohallituksen suunnitelmissa oleva hankinta uuden
hautaohjelman käyttöönotosta toteutuisi lähiaikoina.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Taloushallinto

Toimintakulut (ulkoiset)

89 954

74 333,94

15 620,06

82,6

Taloushallinto

Toimintakate 1 (ulkoinen)

89 954

74 278,94

15 675,06

82,6

1011050100

Henkilöstöhallinto
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Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Henkilöstöhallinto palvelee seurakunnan toimintaa ja sen tarkoituksena on tukea henkilöstön
työssä kehittymistä, jaksamista, työhyvinvointia ja antaa merkitystä henkilön tekemälle työlle
seurakunnassa. Tällä on suora vaikutus työntekijän motivaatioon ja palveluhalukkuuteen.
Henkilöstön erilaiset virkistys- ja vapaaehtoiset kehittämistilaisuudet tukevat työssä jaksamista.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Kirkkoherra Tuomo Lindgren, talouspäällikkö Pirjo Inkinen ja Yt-toimikunta, johon kuuluivat
kirkkoherran ja talouspäällikön/työsuojelupäällikön lisäksi työsuojeluvaltuutetut Leena Kivi
(18.9.2019 asti) ja Tiina Heino (18.9.2019 alkaen), varavaltuutetut Hannu Vaurio (18.9.2019
alkaen) ja Paula Kuusinen sekä luottamusmies Anniina Salminen.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Kuten vuoden 2019 talousarviossa on mainittu, niin seurakuntatyö muuttuu koko ajan ja
työntekijöiden on sopeuduttava ja opittava uusia taitoja. Vuosina 2017-2019 seurakunnassa on
tehty talouden sopeuttamistoimenpiteitä ja niihin henkilökunta on sitoutunut todella hyvin. Taloutta
on seurattu hyvin ja osoitettu joustavuutta eri työtehtäviin ja yhteistyötä yli työalarajojen.
Yt-toimikunta on Harjavallassa ollut aktiivinen ja toimelias. Toimikunta kokoontui vuoden aikana
kahdeksan kertaa: YT-toimikunnan tavoitteena on työntekijöiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta
huolehtiminen.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Talousarviossa vuodelle 2019 tavoitteiksi oli kirjattu muun muassa palkkausjärjestelmän uudistus
ja suorituslisän käyttöönotto vuoden 2020 alusta ja siihen liittyvät toimenpiteet vuoden 2019
aikana. Palkkausjärjestelmän uudistus ja suorituslisän käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet
suoritettiin syksyllä 2019 ja uudistus ja suorituslisä otettiin käyttöön vuoden 2020 alusta.
Henkilöstöhallintoon ja työsuojeluun liittyvät ohjeistukset on tarkistettu ja uudistettu vuosien 2018 ja
2019 aikana. Kuten vuoden 2019 talousarviossa mainitaan, seurakuntatyön onnistuminen riippuu
pitkälti työntekijöistä. Työterveyshuolto monine palveluineen, YT-toimikunta, luottamushenkilöt ja
esimiehet seuraavat ohjeiden toteutumista ja auttavat tarvittaessa.
Työkykyä ylläpitävää ja yhteistä toimintaa pyritään järjestämään säännöllisesti. Hengellisen työn
työntekijät kokoontuvat viikoittain keskiviikkoisin yhteiseen työneuvotteluun, ja kaikilla työntekijöillä
on yhteinen työneuvottelu kerran kuukaudessa (kuukauden ensimmäinen keskiviikko).
Varsinaisia virkistyspäiviä vuoden aikana oli kaksi. Toinen oli keväällä Nakkilan seurakunnan
kanssa yhteinen päiväristeily Turusta Maarianhaminaan ja takaisin. Turun tuomiokapitulin
arkkihiippakunnasta mukana oli hiippakuntasihteeri Mirkka Torppa, jolloin aamupäivä käytettiin
yhteiseen suunnitteluun ja päivällä syötiin hyvin nauttien seisovanpöydän antimista, iltapäivä oli
vapaata ohjelmaa, jolloin seurattiin mm. Matin ja Tepon musiikkiesitystä. Syksyllä ohjelmassa oli
yhteinen teatteriretki, joka kuitenkin muuttui retkeksi Mäntyluodon Kalloon, teatterin peruuttaessa
näytöksen edellisenä iltapäivänä. Päivän aikana ruokailtiin Raatihuoneen kellarissa ja
iltapäiväkahvit nautittiin Yyterin seikkailupuistossa.
Keväällä pidettiin ensimmäiset yhteiset siivoustalkoot leirikeskus Tuulikarissa. Päivä oli kaikin
puolin onnistunut, saatiin paljon aikaiseksi ja oli yhdessä tekemisen meininki.
Harjavallan seurakunnan työntekijöiden työterveyshuolto on järjestetty Keski-Satakunnan
terveydenhuollon kuntayhtymässä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2019-2023 on
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päivitetty 25.4.2019. Työterveyshuollon sopimus pitää sisällään lakisääteisen ennaltaehkäisevän
työterveyshuollon ja työterveyspainotteisen sairaanhoidon sekä työterveyslääkärin tarpeelliseksi
katsomat laboratorio- ja röntgentutkimukset sekä erikoislääkäreiden konsultaation (mm.
työpsykologi).
Vuoden 2019 aikana työterveyshuollon palveluja käytettiin runsaasti, johtuen muun muassa siitä,
että tarkastusvuorossa (3 v. välein) oli paljon työntekijöitä sekä uusille työntekijöille tehtiin
työhöntulotarkastukset.
Vuonna 2019 toteutettiin myös työterveyshuollon toimintasuunnitelman (v. 2019-2023) mukaiset
sääntömääräiset (väh. 5 vuoden välein) työpaikkaselvitykset. Ennen työpaikkakäyntiä työntekijät
täyttivät työpaikkaselvityksen esikyselylomakkeet. Työpaikkakäyntien 6.5.2019 ja 11.6.2019 aikana
tutustuttiin kaikkiin työtiloihin ja haastateltiin työntekijät.
Työsuojelun toimintaohjelma on voimassa vuosille 2019-2023, hyväksytty yhteistyötoimikunnassa
8.5.2019 ja kirkkoneuvostossa 27.5.2019.
Työntekijöillä on myös mahdollisuus osallistua Kirkon järjestämään työnohjaukseen.
Työnohjauksen on monien tutkimusten kautta osoitettu olevan merkittävä työssä kehittymisestä ja
työhyvinvointia tukeva työn tukimuoto.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Henkilöstöhallinto

Toimintatuotot (ulkoiset)

-2 000

-4 583,48

2 583,48

229,2

Henkilöstöhallinto

Toimintakulut (ulkoiset)

29 851

34 804,89

-4 953,89

116,6

Henkilöstöhallinto

Toimintakate 1 (ulkoinen)

27 851

30 221,41

-2 370,41

108,5

1011050200

Tilintarkastus

Toiminta-ajatus, lyhyt kuvaus toiminnasta, tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Harjavallan seurakunnan taloussääntö 26 §:
Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta
(tilintarkastus) ja sisäinen tarkastus ja valvonta yhdessä muodostavat kattavan
valvontajärjestelmän. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen
toimivuudesta.
Tilintarkastuksessa noudatetaan kirkkolakia ja –järjestystä, kirjanpitolakia ja –asetusta,
taloussäännön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön määräyksiä sekä tilintarkastuslakia soveltuvin
osin.
Seurakunta on julkisyhteisönä tilivelvollinen seurakuntalaisille siitä, miten verovaroja käytetään ja
on käytetty.
Tilintarkastuspalvelut toimitti BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTTtilintarkastaja Vesa Keso.
Tilintarkastajat tarkastavat hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja
tilinpäätöksen. Vuoden 2019 aikana varsinaisia tarkastuspäiviä oli yhteensä 5 kappaletta. Sen
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lisäksi seurakunta on saanut raportteja ja ohjeistusta talouden suunnitteluun, seurantaan ja
toteuttamiseen.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Tilintarkastus

Toimintatuotot (ulkoiset)

Tilintarkastus

Toimintakulut (ulkoiset)

5 150

4 330,11

819,89

84,1

Tilintarkastus

Toimintakate 1 (ulkoinen)

5 150

4 330,11

819,89

84,1

1011070000

Kirkonkirjojenpito

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Kirkonkirjojen pidon tärkein tehtävä on jäsenkirjanpidon hoitaminen valtakunnallisen Kirjurijärjestelmän avulla.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Toimistosihteeri Irma Jokinen.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Vuonna 2019 kirjoitettiin 373 sukuselvityksiä, mikä tarkoittaa noin 1,5 selvitystä työpäivää kohden.
Virkatodistusten antamista ei tilastoida. Ne saadaan järjestelmästä suoraan. Joitakin monikielisiä
virkatodistuksia on laadittu ulkomaanviranomaisia varten.
Koko vuoden ajan on myös seurattu sitä, kuinka aluekeskusrekisterihanke etenee. Jokaisen
seurakunnan oltava osana jossakin aluekeskusrekisterissä vuoden 2022 alusta. Poriin
seurakuntien keskusrekisterin yhteyteen suunnitellulla aluekeskusrekisterillä on pyrkimys
sellaiseen valmiuteen, että se voi ottaa seurakuntia aluekeskusrekisteriin jo 2021 alusta. Harjavalta
ei ole ensimmäisten joukossa.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Kirkonkirjojen pitäminen on hoidettu asiallisesti. Tulevaa muutosta kohti on jo alettu varautua, kun
aluekeskusrekisteri ottaa kirkonkirjojenpidon hoitoonsa.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Kirkonkirjojenpito

Toimintatuotot (ulkoiset)

-5 000

-5 866,50

866,50

117,3

Kirkonkirjojenpito

Toimintakulut (ulkoiset)

19 500

15 779,17

3 720,83

80,9

Kirkonkirjojenpito

Toimintakate 1 (ulkoinen)

14 500

9 912,67

4 587,33

68,4

1011080000

Kirkkoherranvirasto
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Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Kirkkoherranvirasto huolehtii paikallisella tasolla väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja järjestelmän
toimivuudesta. Seurakuntalaisten tarvitsemat kirkolliset toimitukset ja niihin liittyvät varaukset
hoidetaan niin ikään virastossa. Viraston työntekijä huolehtii osin myös arkistosta.
Kirkkoherranvirasto on yleensä ensimmäinen paikka, minne ihminen tulee kääntyessään asiansa
kanssa seurakunnan puoleen.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Toimistosihteeri Irma Jokinen.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Kirkkoherranvirastossa on yksi vakituinen viranhaltija Irma Jokinen. Hänen lomasijaisensa on Anne
Ketola, jonka Irma on kouluttanut tehtävään. Virasto on auki arkisin klo 9-12.
Vaikka seurakunta ei ole liittynyt vielä aluekeskusrekisteriin, jatkuvaa pohdintaa aiheuttaa se, mitä
edessä oleva muutos tuo seurakunnan kirkkoherranviraston työhön. Suuntaviivoja on katsottu ja
etsitty. Seurakuntatoimisto tarvitaan jatkossakin, jonne seurakuntalaiset voivat tulla sopimaan
esim. toimitusten ajankohdista.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Kirkkoherranviraston tilat ovat hyvät toimintaan ja virasto on palvellut asiakkaita hyvin.
TA kuluva
2019
Kirkkoherranvirasto

Toimintatuotot (ulkoiset)

Kirkkoherranvirasto
Kirkkoherranvirasto

1011100000

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

0

-322,50

322,50

0,0

Toimintakulut (ulkoiset)

36 655

32 871,23

3 783,77

89,7

Toimintakate 1 (ulkoinen)

36 655

32 548,73

4 106,27

88,8

Muu yleishallinto

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Muu yleishallinto tehtäväalueelle kirjataan sellaiset hallinnon tuotot ja kulut, jotka eivät kuulu muille
hallinnon tehtäväalueille. Muita yleishallinnon kuluja ovat mm. postipalvelut, leasing-vuokrat,
toimistotarvikkeet, tulostu- ja kopiointimateriaalit ja muut palvelut.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Kirkkoherra Tuomo Lindgren.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Kirkkoherran ja talouspäällikön palkoista 10 prosenttia kohdistetaan tällä tehtäväalueelle, johtuen
muun muassa kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tehtävien valmistelusta ja toimeenpanosta.
TA kuluva
2019
Muu yleishallinto

Toimintatuotot (ulkoiset)

Muu yleishallinto

Toimintakulut (ulkoiset)

Muu yleishallinto

Toimintakate 1 (ulkoinen)

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

-113,45

113,45

0,0

55 550

46 015,58

9 534,42

82,8

55 550

45 902,13

9 647,87

82,6
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1012010000

Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Jumalanpalvelus kuuluu seurakunnan strategiseen keskiöön. Pyhäpäivät rytmittävät seurakunnan
elämää. Jumalanpalvelukset kokoavat ihmisiä kaikista ikäluokista. Kynnys osallistumiseen on
matala, mutta jatkuvaa jumalanpalveluskasvatusta tarvitaan niin nuorten kuin aikuisten kohdalla.
Jumalanpalvelus on paikka, jossa ihmisen jumalakaipuu toteutuu läsnäolevan pyhän
kosketuksesta.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Kirkkoherra Tuomo Lindgren / papit, kanttori, seurakuntamestari
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Seurakunnassa pidettiin Katrina varausohjelman mukaan 61 messua ja 12 sanajumalanpalvelusta.
Messujen keskimääräinen osallistujamäärä oli 86 hlö ja sanajumalanpalveluksissa 127. Joulun
kävijämäärät nostavat keskiarvoa. Nämä ovat sunnuntain jumalanpalveluksia. Näiden lisäksi
pidettiin 12 viikkomessua, jossa osallistujia keskimäärin 21. Viikkomessuihin lasketaan myös
erilaisilla leireillä pidetyt messut (nuorten viikonloppuleiri ja retriitti).
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Seurakunnassa pidetään hyvää jumalanpalveluselämää, jossa on tunnettavissa lämpö, pyhyys ja
ilo yhtä aikaa. Tästä on palautetta annettu työntekijöille. Lisäksi kävijämäärä on moniin
vertailuseurakuntiin suhteutettuna hyvä. Jumalanpalvelusten avustajien ja toteuttajien joukko on
ollut kohtalaisen laaja. Sitä joukkoa on mahdollista kasvattaa edelleen. Erittäin tärkeä osa
kokonaisuutta on kirkkokahvit, jossa seurakuntalaiset voivat vapaasti tavata samalla kirkkomatkalla
toisiaan messun jälkeen. Siihen onneksi on riittänyt niitä, jotka valmistavat ja tarjoavat kahvin.
TA kuluva
2019
Jumalanpalveluselämä

Toimintatuotot (ulkoiset)

Jumalanpalveluselämä

Toimintakulut (ulkoiset)

Jumalanpalveluselämä

Toimintakate 1 (ulkoinen)

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

-45,82

45,82

0,0

103 800

96 502,31

7 297,69

93,0

103 800

96 456,49

7 343,51

92,9
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1012020000

Hautaansiunaaminen

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Jokaisella seurakuntalaisella on mahdollisuus tulla haudatuksi kirkon toimittaman siunaamiskaavan
mukaisesti. Hautauksessa tulee näkyväksi ihmiselämän reunaehdot ja samalla kristillinen toivo,
joka ylittää kuoleman. Hautauksessa vainaja jätetään Jumalan haltuun, kohdataan surevat ihmiset
ja seurakunnan uskosta nousevin mahdollisuuksin autetaan omaisia surun hetkellä.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Kirkkoherra Tuomo Lindgren.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Harjavallan seurakunnassa toimitettiin 76 hautausta. Näistä arkkuhautauksia 26, tuhkauksia 50.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Tavoitteena on ollut seurata uuden hautausmaan käyttöön ottoa. Sammallehdon muistolehtoon on
sijoitettu jo monen uurnan tuhkat. Keskimmäiseen kiveen nimiä on tullut runsaasti.
Arkkuhautauksia sinne ei juuri ole tehty. Arkkuhautaus on muutenkin vähenemässä. Näyttää
kuitenkin siltä, että Sammallehdossa juuri muistolehto on haluttu viimeinen leposija. Tavoitteissa
ollut palvelun kaaren kehittäminen on jäänyt vähälle. Yksi tapaaminen on ollut asiaa koskevien
työntekijöiden kesken.
TA kuluva
2019
Hautaansiunaaminen

Toimintatuotot (ulkoiset)

Hautaansiunaaminen

Toimintakulut (ulkoiset)

Hautaansiunaaminen

Toimintakate 1 (ulkoinen)

1012030000

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

-35,81

35,81

0,0

74 250

69 188,34

5 061,66

93,2

74 250

69 152,53

5 097,47

93,1

Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Muilla kirkollisilla toimituksilla tarkoitetaan erityisesti kastetta, avioliittoon vihkimistä tai avioliiton
siunaamista, kodin siunaamista, konfirmaatiota. Lisäksi erilaiset rukoushetket ja siunaamiset ovat
tämän alaan kuuluvia. Kaste ja avioliittoon vihkiminen ovat merkitykseltään ja näkyvyydeltään
suurimpia. Niillä on myös suuri merkitys kohdatessa seurakunnan jäseniä. Joillekin ne ovat niitä
harvoja jopa ainoita kohtaamisia seurakunnan kanssa. Usein näiden kohtaamisten kautta
seurakunta antaa kasvonsa laajalle joukolle jäsenistään.
Pidämme tärkeinä toimituskeskusteluita ja niissä tapahtuvaa kohtaamista. Tutustuminen ja
luottamuksen rakentaminen ovat tärkeitä palvelumahdollisuuksia. Keskusteluissa käydään läpi
toimitusten yksityiskohdat ja sovitaan tilaisuuteen sopivista järjestelyistä.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Tuomo Lindgren / papisto ja muut kasvatus ja julistustehtävissä olevat.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Seurakunnan jäsenyyteen kastettiin 35 henkilöä. Avioliittoon vihittiin 6 paria. Yhden parin avioliitto
siunattiin. Syntyvyys Harjavallassa vuonna 2019 oli 36. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan
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lapsia syntyi Harjavallassa 36 ( http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/24deca2e-4c8a-4e22-8f89bc337f8853a6) 24.4. julkistetaan vuoden 2019 viralliset tiedot.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Suomessa kehityssuunta kristillisen kasteen osalta on isommissa paikkakunnissa ollut
muutoksessa. Kasteiden määrä on vähentynyt selvästi perheissä, vaikka vanhemmat
kuuluisivatkin kirkkoon. Harjavallassa lasten syntyvyys on laskenut. Perheissä, joissa vain toinen
kuuluu kirkkoon, joudutaan tarkemmin pohtimaan lapsen kastetta. Avioliittoon vihkimisten suhteen
Harjavalta ei ole erityisen suosittu vihkipaikka. Asiaan vaikuttaa myös sopivien hääjuhlapaikkojen
puuttuminen. Mutta myös se, että nuoret muuttavat pois paikkakunnalta. Sitoutuminen avioliittoon
tuntuu monesta nykyaikana pelottavan lopulliselta eikä sellaista päätöstä uskalleta tehdä.
Avioliittoa ei voi solmia vain hienojen juhlien tähden.
TA kuluva
2019
Muut kirkol. toimit

Toimintatuotot (ulkoiset)

Muut kirkol. toimit

Toimintakulut (ulkoiset)

Muut kirkol. toimit

Toimintakate 1 (ulkoinen)

1012040000

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

-17,94

17,94

0,0

20 060

16 353,26

3 706,74

81,5

20 060

16 335,32

3 724,68

81,4

Aikuistyö

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Aikuistyö on laaja-alaista seurakunnan opetus- ja evankelioimistyötä, joka tukee kristittynä elämistä
ja kutsuu mukaan uusia osallistujia. Aikuistyö järjestää sekä säännöllisiä kokoontumisia että
projektiluonteisia tapahtumia. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten
kanssa. Kannustamme seurakuntalaisia yhteisöllisyyteen, vastuunkantoon sekä hengellisen
elämän vaalimiseen.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Seurakuntapastori Anniina Salminen ja aikuistyön kummit.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Vuosi 2019 jatkui monipuolisena aikuistyön osalta. Aiemmat vakiintuneet toimintamuodot, kuten
Kymppiluokka ja raamattuopetusillat jatkuivat samaan malliin kuin aiemmin, jotka kokoontuivat
kerran kuussa torstaisin. Aikuistyön kummeina toimivat Tapio Paukkunen ja Kari Salonen, joiden
kanssa tapasimme. Kymppiluokan suunnittelutyöryhmään ovat kuuluneet pastori Anniina
Salminen, sekä Aino Pihlava ja Hilkka Ruuti. Osallistujia Kymppiluokassa oli vuoden 2019 aikana
yhteensä noin 1295 henkeä ja keskimäärin 144 osallistujaa / kerta. Alustajina toimivat eri alojen
asiantuntijat ja vaikuttajat. Kahvitarjoilussa kerättiin vapaaehtoinen kahviraha Harjavallan
seurakunnan nimikkolähettien työhön. Kuluneen kauden raamattuopetuksiin osallistui yhteensä
177 henkeä, keskimäärin 20 henkeä / kerta. Raamattuopetuksia alustivat oman seurakunnan sekä
Satakunnan ympärysseurakuntien pastorit.
Järjestimme kolme aikuistyön elokuvaretkeä Harjavallan Kino Huoviin; helmikuussa ”Olavi Virta”elokuvaan (97 hlö), lokakuussa ”Tuntematon mestari” (n. 60 hlö) ja marraskuussa Harjavallan
sotaveteraanidokumentin ”Kelle nyt kertoa saa” (70 hlö). Järjestimme kansainvälisen naistenpäivän
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kunniaksi maaliskuussa Naisten ja tyttöjen hemmotteluiltapäivän yhdessä lähetystyön kanssa.
Tapahtumassa oli mm. medialähetystyö Sansan työntekijä kertomassa toiminnastaan, sekä
paikallinen kosmetologi / hieroja esittelemässä tuotteitaan ja hoitojaan. Tapahtumaan osallistui 16
henkeä.
Aikuistyön tiimoilta tehtiin yhteistyötä Harjavallan helluntaiseurakunnan kanssa järjestämällä
kahdet Harjavalta rukoilee-illat sekä kahdet Naiset kaivolla-tilaisuudet. Harjavalta rukoilee-illoissa
oli sekä keväällä että syksyllä 25 henkeä. Naiset kaivolla-tilaisuuksissa oli keväällä 50 ja syksyllä
46 henkilöä. Kummatkin tapahtumat järjestettiin vuoroin ev.lut.-seurakunnan ja vuoroin
helluntaiseurakunnan tiloissa.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Tavoitteet seurakunnan aikuistyölle toteutuivat hyvin tänä toimintakautena. Yhteistyö
helluntaiseurakunnan kanssa on ollut hedelmällistä puolin ja toisin, ja erityisesti yhteiskristilliset
naisten iltapäivät ovat keränneet hyvin väkeä paikalle. Kymppiluokat ja raamattuillat ovat
säilyttäneet suosionsa, ja ovat saaneet myönteistä palautetta seurakuntalaisilta. Uutena järjestetty
naisten hemmotteluiltapäivä ei kerännyt niin suurta suosiota, kuin mitä toivoimme. Toisaalta tämä
on usein odotettavissa uusien konseptien kohdalla, jotka järjestetään ensi kertaa. Aikuistyön retki
siirtyy toukokuulle 2020.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Aikuistyö

Toimintatuotot (ulkoiset)

-1 500

-844,97

-655,03

56,3

Aikuistyö

Toimintakulut (ulkoiset)

15 106

11 654,69

3 451,31

77,2

Aikuistyö

Toimintakate 1 (ulkoinen)

13 606

10 809,72

2 796,28

79,4

1012050000

Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Nämä ovat julistus ja opetustilaisuuksia, mitkä eivät selvästi kuulu johonkin muuhun
tehtäväalueeseen. Näitä ovat esimerkiksi tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä eri tahojen
esimerkiksi järjestöjen kanssa. Näitä ovat myös pappien kotikäynnit, ekumeeniset ja
yhteiskristilliset tiaisuudet. Säännöllisiä hartaushetkiä järjestettiin vanhusten palvelukodeissa.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Muut seurakuntatil

Toimintatuotot (ulkoiset)

-9,42

9,42

0,0

Muut seurakuntatil

Toimintakulut (ulkoiset)

18 750

12 914,05

5 835,95

68,9

Muut seurakuntatil

Toimintakate 1 (ulkoinen)

18 750

12 904,63

5 845,37

68,8
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1012100000

Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Tiedotuksen rooli on seurakunnan toiminnassa kasvamassa. Se johtuu siitä, että tiedon
kulkemisen kanavina on käytettävä lukuisia keinoja: printtilehti, ilmoitustaulut, kotisivut, sosiaalinen
media sekä erilaiset toiminnasta kertovat vihkoset. Seurakunnan tiedotuksen tulee olla laadukasta,
asianmukaista, luotettavaa ja selkeää.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Kirkkoherra Tuomo Lindgren / Tiedotustiimi: kirkkoherra, tiedotussihteeri, kappalainen, kanttori.
Kukin työala on velvoitettu huolehtimaan omasta tiedotuksestaan.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Seurakunnan tiedottaminen ulospäin rakentuu neljän pilarin varaan: paikallislehden viikoittaiset
tapahtumailmoitukset, kotisivujen tapahtumatiedot, jotka linkitetään sivulle samalla kun varausta
kyseiseen tapahtumaan luodaan sähköiseen varauskalenteriin. Myös kotisivun etusivulle laitetaan
erillisiä tapahtumailmoituksia, säännöllisesti päivitettävät sosiaalisen median kanavat (Facebook ja
Instagram) sekä vihon muotoon laaditut kausiesitteet. Maakuntalehden tapahtumailmoituksia
laitetaan myös tarvittaessa.
Seurakunnan esittelyvideo valmistui tiedotussihteerin opintojen osana vuonna 2019.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Tavoite tiedotustiimin säännöllisestä kokoontumisesta ei ole saatu toimimaan. Myös
vastuunkantajien lisääminen somepäivityksiin onnistui vain osittain ja vasta loppuvuonna, kun
työntekijöiden kesken jaettiin joulukalenterivuoroja ja opettelimme käyttämään samalla paria
ohjelmaa kuvien muokkaamiseksi. Jalkautumista kausiesitteiden jakamiseksi on tapahtunut. Office
365 mahdollistamat uudet työkalut opetellaan 2020 keväällä. Gimbal ja videokamera hankittiin
seurakuntaan. Ne ovat olleet tiedotussihteerin käytössä. Videomuotoa on vähän kokeiltu, mutta ei
vielä paljon. Kuvankäsittelyohjelmaa ei ole vielä hankittu. Toimituksiin kuuluvia esitevihkoja ei ole
tehty eikä käyntikortteja työntekijöille. Tavoitteita on paljon koska myös tiedotuksen kenttä on laaja
ja vaatii lähes kaikkien työntekijöiden sitoutumista tiedotukseen kuuluvien hienouksien
omaksumiseen. Perustehtävissä on onnistuttu ja askeleita otettu myös uudistumisen suhteen.
TA kuluva
2019
Tiedotus ja viestint

Toimintatuotot (ulkoiset)

Tiedotus ja viestint

Toimintakulut (ulkoiset)

Tiedotus ja viestint

Toimintakate 1 (ulkoinen)

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

-3,96

3,96

0,0

29 900

25 138,59

4 761,41

84,1

29 900

25 134,63

4 765,37

84,1
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1012200000

Musiikki

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Perustehtävä on seurakunnan kokonaisvaltaisesta musiikkityöstä huolehtiminen: kirkkomusiikki
jumalanpalveluksissa, toimituksissa ja muissa tilaisuuksissa sekä monipuolisten konserttien
järjestäminen.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Vakituinen kanttori Leena Kivi ja sijaiskanttorit.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Perustoiminta on vastata musiikista seurakunnan tilaisuuksissa. Säännöllisesti kokoontuva
lauluryhmä Mirjamit sai uusia laulajia. Kanttori koordinoi ja on mukana laitoshartauksissa. Musiikki
on mukana seurakunnan monessa toiminnassa myös muiden työmuotojen resurssien mukaan.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Seurakunnan musiikkitilaisuuksia oli 25, joissa kävijöitä 2600. Konsertteja pitivät muun muassa
Huittisten musiikkiopiston oppilaat, Porin Bach-kuoro, Harjavallan Pelimannit, Cantica saecolorum,
Elina Jahkola & Markku Haavisto, Hanna Ekola, Petri Laaksonen, Emilia Koskinen & Pasi
Nieminen, Pekka Laukkarinen trio, sekä kanttori Leena Kivi muusikkoystävien kanssa. Vanhassa
kirkossa järjestettiin 9 helteistä kesäkeskiviikon iltatilaisuutta. Paikallisilla esiintyjillä on merkittävä
vetovoima kesäkeskiviikkojen iltamusiikeissa, on ilo tuottaa monipuolisia musiikkielämyksiä.
Vapaaehtoisella ohjelmamaksulla saadaan katettua osa esiintyjäkuluista.
Kanttori osallistui Kirkon koulutuskeskuksen järjestämään harjoitteluohjaajakoulutukseen.
Projektiluontoisiin musiikkiryhmiin on osallistunut eri-ikäisiä ja uusiakin vapaaehtoisia. Satasoittofestivaalin päätöksenä vietetty Suomalainen messu oli hieno kokemus sekä kuulijoille että
toteuttajille.
Virtasen urkukorjaamo teki keväällä urkujen vuosihuollon, käyden myös vanhassa kirkossa.
Seurakuntatalon flyygelin epäkuntoinen kostutuslaite uusittiin, tänä vuonna soittimia ei viritetty.
TA kuluva
2019
Musiikki

Toimintatuotot (ulkoiset)

Musiikki
Musiikki

1012310000

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

-300

-2 737,97

2 437,97

912,7

Toimintakulut (ulkoiset)

27 600

27 170,09

429,91

98,4

Toimintakate 1 (ulkoinen)

27 300

24 432,12

2 867,88

89,5

Päiväkerho

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Päiväkerhon tehtävänä on antaa kristillistä kasvatusta 3-5-vuotiaille lapsille. Lapset kokoontuvat
kerhoissa ikäryhmittäin. Osana päiväkerhotyötä on perheiden parissa tehtävä työ. Avoin
päiväkerho kokoaa aikuiset ja lapset yhteen viikoittain. Lisäksi kerhovuoden aikana on
perhekirkkoja ja –päiviä.
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Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Tiina Heino, kappalainen
Annukka Karttunen, lastenohjaaja
Tiina Tasma, lastenohjaaja
Esimiehenä toimii kirkkoherra Tuomo Lindgren.

Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Kerhovuoden kaikki suunnitellut kerhot ovat toteutuneet.
Toimintasuunnitelma seuraa kirkkovuoden tekstejä soveltuvin osin.
Olemme olleet mukana kahdessa jumalanpalveluksessa.
Keväällä käytiin Kiviniityn eläinpuistossa retkellä 4-5-vuotiaiden kanssa.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Päiväkerhon toiminnan tavoitteena on ollut vanhempien sitouttaminen päiväkerhotoimintaan. Työ
jatkuu tältä osin edelleen.
Kerhotoiminnasta on kerrottu vuoden aikana reppupostin välityksellä.
Whatsappia käytetty myös yhteydenpidossa.
Onnistumisesta kertoo kerholaisten aktiivinen osallistuminen kerhotoimintaan.
TA kuluva
2019
Päiväkerho

Toimintatuotot (ulkoiset)

Päiväkerho
Päiväkerho

1012320000

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

-97

-2 701,24

2 604,24 2 784,8

Toimintakulut (ulkoiset)

75 180

63 484,69

11 695,31

84,4

Toimintakate 1 (ulkoinen)

75 083

60 783,45

14 299,55

81,0

Pyhäkoulu

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Pyhäkoulutyö on kasteopetuksen antamista. Siihen kuuluvat kehtoluokkatyö 1-4-vuotiaiden osalta,
4-vuotissynttärit yhdessä päiväkerhotyön kanssa, pyhäkouluvierailut päiväkodeissa, pyhäkoulujen
suunnittelu ja toteutus, pyhäkoulutyön kehittäminen sekä mahdolliset retket ja leirit.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Tiina Heino, kappalainen
Annukka Karttunen, lastenohjaaja
Tiina Tasma, lastenohjaaja
Esimiehenä toimii kirkkoherra Tuomo Lindgren.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Puuhapyhis järjestettiin syksyllä ja siihen osallistui 12 lasta.
Syksyn 4-vuotissynttäreillä oli esiintymässä Satasirkuksesta ilmapalloklovni. Juhla keräsi runsaasti
synttärisankareita ja perheitä.
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Yhteistyö päiväkotien kanssa sujuu ja sitä jatketaan. Päiväkodeista tullut toive, että
päiväkotivierailut eivät olisi hartauden harjoitusta.
Perhepäivähoitajien kanssa ei ole kokoonnuttu enää edellisvuosien tapaan.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Tavoitteena oli Puuhapyhiksen väkimäärän lisääminen. Tässä onnistuttu ja saatu ryhmä täyteen.
Tiedotuksena lähetettiin eskareitten koteihin kutsu.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

T-%

Pyhäkoulu

Toimintatuotot (ulkoiset)

Pyhäkoulu

Toimintakulut (ulkoiset)

6 859

3 532,14

3 326,86

51,5

Pyhäkoulu

Toimintakate 1 (ulkoinen)

6 762

3 532,14

3 229,86

52,2

1012330000

-97

Yli-ali
-97,00

Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Varhaisnuorille halutaan tarjota turvallinen ympäristö ja ihmiset sekä mielekästä toimintaa, jossa
kristilliset arvot ovat luonnollisesti näkyvillä.
Kerhonohjaajille halutaan tarjota mahdollisuus kasvaa vastuunkantamiseen ja yhteisöllisyyteen.
Halutaan olla läsnä siellä missä varhaisnuoret ovat.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Hanna Joensuu nuorisotyönohjaaja
Roni Vatto vs. nuorisotyönohjaaja 50% 1.8-31.12.2019
Jani Laaksonen, kasvatuksen esimies - 31.1.2019 asti
Samu Turunen, vt. kasvatuksen esimies 1.2-31.7.2019
Tiina Heino, kasvatuksen esimies 1.8.2019Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Vuoden aikana perustoimintaa on ollut viikoittaisin kokoontuvat varhaisnuorten kerhot. Tarjolla on
ollut kokkikerhoja ja keväällä 2019 myös liikuntakerho.
Keväällä on ollut vierailuja kouluilla päivänavausten ja luokkavierailuiden tiimoilta.
Kesä aikaan on ollut leiritoimintaa alakouluikäisille lapsille.
10-synttärit vietettiin syksyllä. Ne on ollut suosittuja, reilu puolet ikäluokasta on osallistunut juhlaan.
Kerhonohjaajien kouluttaminen tapahtuu yhdessä isoskoulutuksen kanssa. Samat nuoret toimivat
sekä kerhonohjaajina että isosina.
Syksyllä 2019 ei isostoimintaan ilmoittautuneiden nuorten vähyyden vuoksi ole ollut
kerhonohjaajatoimintaa. Myös syksyn kerhot on olleet työntekijävetoisia.
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Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Asetetut tavoitteet eivät ole täysin toteutuneet, mutta ovat etenemässä. Yhteistyösopimus prosessi
kaupungin kanssa on vielä kesken. Pohja on olemassa, johon vielä tehdään tarkennuksia.
Suullisesti on kouluvierailuiden ohjeistus saatu yhteisessä palaverissa.
Varhaisnuoret osallistuivat yhden jumalanpalveluksen suunnitteluun ja toteutukseen.
Jumalanpalveluskasvatus on alkuvaiheessa.
Valtakunnalliselle Pisara leirille ei tullut ilmoittautuneita.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Varhaisnuorisotyö

Toimintatuotot (ulkoiset)

-1 100

-1 740,31

640,31

158,2

Varhaisnuorisotyö

Toimintakulut (ulkoiset)

40 690

42 610,17

-1 920,17

104,7

Varhaisnuorisotyö

Toimintakate 1 (ulkoinen)

39 590

40 869,86

-1 279,86

103,2

1012340000

Partiotyö

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Järjestää mielekästä toimintaa 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, perheille ja aikuisille.
Toimintamuotoina viikoittain kokoontuvat laumat ja vartiot, erilaiset retket ja leirit sekä tapahtumat.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Hanna Joensuu, nuorisotyönohjaaja
Johtajaneuvosto, vapaaehtoisten ryhmä
Jani Laaksonen, kasvatuksen esimies - 31.1.2019
Samu Turunen, vt. kasvatuksen esimies 1.2-31.7.2019
Tiina Heino, kasvatuksen kappalainen 1.8.2019Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Vuosi 2019 oli lippukunnan 70v. Juhlavuosi. Vuoden aikana huomioitiin kaikki lippukunnan
ikäryhmät erilaisten tapahtumien kautta. Kesäleiri pidettiin Englannissa, Brownsean saarella ja
pääjuhla itsenäisyyspäivänä.
Ikäryhmätoimintaa on sudenpennuille (7-9v), seikkailijoille (10-12v), tarpojille (12-15v) ja samoajille
(15-17v) sekä perhepartio (alle kouluikäiset lapset ja huoltaja / aikuinen) ja aikuisille omaa
toimintaa.
Perhepartioon on löytänyt paljon uusia perheitä ja toiminta on ollut monipuolista ja vakiintunut
osaksi lippukunnan toimintaa.
Aikuispartio toiminut vaihtelevalla menestyksellä, mutta syyskaudella mukaan tuli uusia jäseniä ja
toiminta sai uutta puhtia.
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Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Johtajia on kannustettu osallistumaan koulutukseen ja osin ollaan saatu heitä koulutettua
tehtäviinsä.
Toiminta on ollut monipuolista koko toimintavuoden ajan ja uusia jäseniä on saatu kaikkiin
ikäryhmiin.
TA kuluva
2019
Partio

Toimintatuotot (ulkoiset)

Partio
Partio

1012350000

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

-700

-3 299,15

2 599,15

471,3

Toimintakulut (ulkoiset)

21 420

22 957,25

-1 537,25

107,2

Toimintakate 1 (ulkoinen)

20 720

19 658,10

1 061,90

94,9

Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Rippikoulun tarkoituksena on antaa nuorille kastekäskyn velvoittamaa opetusta heidän oman
uskonsa tueksi. Tämä tarkoittaa uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan, kasvua lähimmäisen
rakastamisessa sekä elämää rukouksessa ja yhteydessä seurakuntaan. Nuorten lisäksi rippikoulun
kävi vuonna 2019 muutama aikuinen.
Rippikouluopetus sisältää seurakuntaan tutustumista, kristillistä opetusta ja konfirmaation.
Rippikoulun aikana pidetään yhteyttä myös vanhempiin ja kouluun. Rippikoulussa on toimittu
Rippikoulusuunnitelma 2017:n mukaisesti.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Työmuodosta vastasi kevätkaudella vs. kappalainen Samu Turunen ja syyskaudella kappalainen
Tiina Heino. Rippikouluopetus toteutettiin ryhmäkohtaisten tiimien voimin.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Rippikoulu jaksottuu koulun lukuvuoden mukaan ja siten tarkastellaan edellisen vuoden
jälkimmäistä puoliskoa ja seuraavan kauden aloitusta.
Kauden 2018-2019 aikana rippikoululaisia oli 69, joiden lisäksi muutama suoritti rippikoulun
yksityisesti. Päivärippikoulu järjestettiin seurakuntatalolla ja leiririppikoulut Tuulikarissa. Puitteet
rippikoululle Harjavallan seurakunnassa ovat hyvät seurakuntatalolla ja kirkossa, leirikeskuksen
osalta tilat ovat kohtuullisen toimivat, joskin tulevaisuudessa joitain korjauksia täytynee tehdä, jotta
toiminta voi jatkua yhtä laadukkaasti.
Kaudella 2019-2020 rippikoulun aloitti kaikkiaan 69 rippikoululaista (62 Harjavallasta, viisi
Kokemäeltä, yksi Nakkilasta ja yksi Porista), tämä kattaa koko noin 100% ikäluokasta Harjavallan
seurakunnan jäsenten osalta. Yksi on keskeyttänyt sairastumisen vuoksi ja toinen paikkakunnalta
muuton vuoksi. Rippikoululaiset on jaettu päivärippikouluun ja kolmeen leiriryhmään. Kaksi leiriä
järjestetään Tuulikarissa ja yksi Vaellusrippikoulu Keski-Pohjanmaalla. Syksyn aikana opetus on
koostunut pääosin yhteisistä jumalanpalveluksista ja osallistumisesta nuorteniltoihin ja
oppimispyhään.
Maksut on pidetty molempina kausina maltillisina, päivärippikoulun osalta 40 euroa ja leirien osalta
100 euroa. Rippikoulumaksujen osalta tulevaisuudessa on mahdollisesti tarve korotuksille.
Syksyllä uusille rippikoululaisille lähetettiin kirje rippikoulusta. Ilmoittautuminen rippikouluun
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järjestettiin Katrinan lomakkeella. Yhteydenpito koteihin on järjestetty pääasiassa Katrinan
sähköpostien ja tekstiviestien kautta.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Nuorten kristinuskon perusasioiden tuntemus on ohentunut ja on osalla hyvinkin heikkoa. Myös
koulun uskonnonopetus on vähäistä ja saattaa tulevina vuosina vähentyä entisestään.
Uskontokasvatus on yhä selkeämmin kodin ja seurakunnan vastuulla.
Vuoden 2019 rippikouluille asetetut tavoitteet toteutuivat kuitenkin toivotulla tavalla ja jokainen
rippikoulun aloittanut nuori konfirmoitiin.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Rippikoulu

Toimintatuotot (ulkoiset)

-5 860

-5 674,26

-185,74

96,8

Rippikoulu

Toimintakulut (ulkoiset)

45 861

45 320,77

540,23

98,8

Rippikoulu

Toimintakate 1 (ulkoinen)

40 001

39 646,51

354,49

99,1

1012360000

Nuorisotyö

Toiminta-ajatus / perustehtävä:
Seurakuntayhteydessä tukea nuoren hengellistä kasvua ja kasvua vastuulliseksi aikuiseksi. Auttaa
löytämään kestävä perustus elämälle sekä rohkaista ja vahvistaa uskossa. Nuortenillat,
isoskoulutus, koulu- ja oppilaitostyö, musiikkitoiminta, retket, leirit, projektit, omat tapahtumat ja
osallistuminen alueellisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin. Toimintaa myös yhdessä
lähiseurakuntien nuorisotyön kanssa.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Anni Pohjala, vs. nuorisotyönohjaaja, aloittanut 01.01.2020 ja koonnut toimintakertomuksen
vuoden 2019 toiminnasta.
Roni Vatto, vs. nuorisotyönohjaaja 50 % 01.08.-31.12.2019
Jani Laaksonen, kasvatuksen esimies -31.01.2019
Samu Turunen, vt. kasvatuksen esimies 01.02.2019-31.07.2019
Tiina Heino, kasvatuksen esimies alkaen 01.08.2019Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Harjavallan seurakunnan nuorisotyön keskeisimpiä toimintoja vuonna 2019 ovat olleet
säännöllinen viikkotoiminta, isoskoulutukset ja Megailta-tapahtuman järjestäminen.

Keväällä 2019 on järjestetty 2 kappaletta nuorten yö-tapahtumia, joissa nuoret ovat seurakunnan
työntekijöiden kanssa yöpyneet nuorisotiloilla ja samalla suunnitelleet seuravan päivän messuun
esimerkiksi rukouksen.
Syksyllä 2019 on järjestetty yläkoululla kolme kertaa koulupäivystyksiä ja saman verran myös
aamunavauksia. Näiden lisäksi nuorisotiloilla on järjestetty kolme teemailtaa, joissa nuoret ovat
kokoontuneet jonkin tietyn aiheen ympärille.
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Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Seurakunnan nuorisotyö on vuonna 2019 ollut isojen haasteiden ja muutosten edessä.
Viranhaltijan poissa ollessa on jouduttu turvautumaan sijaisuuksiin, jotka ovat hidastaneet
nuorisotyön kehityksen kulkua, jolloin tavoitteet eivät ole täyttyneet. Tämän lisäksi nuorisotyön
vastuunjakoa on jouduttu jakamaan paikalla olleiden työntekijöiden kesken, jonka vaikutukset
näkyvät myös toiminnassa.
Tästä syystä nuorisotyössä on pystytty järjestämään vain perustoimintoja, kuten viikkotoiminta,
isoskoulutus sekä Megailta-tapahtuma. Isostoiminnassa osallistuttiin syksyllä järjestettyyn
rovastikunnalliseen isosseikkailuun Ulvilassa. Isostoiminnan materiaalien sekä raamatturyhmien
toiminnan kehittäminen ovat jääneet pois toiminnasta.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Nuorisotyö

Toimintatuotot (ulkoiset)

-1 300

-336,06

-963,94

25,9

Nuorisotyö

Toimintakulut (ulkoiset)

48 200

29 982,52

18 217,48

62,2

Nuorisotyö

Toimintakate 1 (ulkoinen)

46 900

29 646,46

17 253,54

63,2

1012380000

Perhetyö

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Toiminta-ajatuksena on tarjota erilaisille perheille ennaltaehkäisevää, tukevaa ja arkea vahvistavaa
toimintaa.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Seurakuntapastori Anniina Salminen, lastenohjaajat Tiina Tasma ja Annukka Karttunen
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Kesällä 2019 järjestimme Isovanhemmat ja lastenlapset leirin (40 osallistujaa) sekä
Perhelomaviikonlopun (24 osallistujaa). Syksyllä aloitimme yhdessä diakonian ja kaupungin
perhetyön kanssa jalkautuvan perhetyön, jossa työpareina tarjoamme matalalla kynnyksellä
lastenhoitoapua sitä tarvitseville perheille muutaman tunnin kerran viikossa kolmen tapaamiskerran
ajan. Jalkautuvan perhetyön avulla helpotamme perheiden elämäntilannetta, mahdollistamme
vanhempien parempaa jaksamista ja ennaltaehkäisemme uupumista ja väsymistä.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Tavoitteet perhetyön kuluneelle vuodelle ovat toteutuneet hyvin. Kesän perheleirit saivat suuren
suosion ja paljon myönteistä palautetta seurakuntalaisilta. Jalkautuva perhetyö on alkanut uutena
toimintana hyvin, ja sille on ollut paljon kysyntää alueella. Työn kautta olemme saaneet hyvin
kontaktia sellaisiin perheisiin, jotka eivät ole vielä osallistuneet seurakunnan toimintaan.
Kohtaamiset vanhempien ja lasten kanssa ovat olleet puolin ja toisin myönteisiä.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Perhetyö

Toimintatuotot (ulkoiset)

-900

-159,45

-740,55

17,7

Perhetyö

Toimintakulut (ulkoiset)

7 490

2 498,76

4 991,24

33,4

Perhetyö

Toimintakate 1 (ulkoinen)

6 590

2 339,31

4 250,69

35,5
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1012410000

Diakoniatyö

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Diakonia on yksi kirkon perustehtävistä. Kristilliseen rakkauteen perustuen apua annetaan
hengellisen, henkisen, taloudellisen tuen ja neuvonnan kautta.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Diakoni Minna Uotila, diakonissa Tiina Virta ja diakoniasta vastaava pappi Tuomo Lindgren.
Vastuuhenkilöinä toimivat Tuija Ketola ja Tellervo Mansikkamäki.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Diakonissa on pääasiassa hoitanut diakoniatoimiston vastaanotot. Taloudellisen avun hakijoita oli
vuoden 2019 aikana 150. Arviolta neljännes hakijoista oli uusia asiakkaita. Avustusmäärärahat
riittivät vuoden loppuun. Käytimme määrärahojen lisäksi avustuksiin kolehtituloja ja yksityisiltä
ihmisiltä saatuja lahjoituksia.
Hopearannan Aamunkajon vapaaehtoiset ovat aktiivisesti ja sopimuksen mukaan ohjanneet
kokoontuvia ryhmiä ikäihmisille.
Ystävä vanhukselle -toiminta on toiminut hyvin. Diakoniatyöntekijät ovat tavanneet vapaaehtoisia
”työnohjauskertojen” merkeissä. Loppukeväästä ja ennen joulua diakoniatyöntekijät kävivät
ruokailemassa yhdessä vapaaehtoisten kanssa, kiitoksena diakonian hyväksi tehdystä työstä.
Syksyllä aloitettiin jalkautuva perhetyö yhteistyössä lastenohjaajien ja perhetyöstä vastaavan papin
Anniina Salmisen kanssa. Keski-Satakunnan terveydenhuollon neuvolan terveydenhoitajat ja
Harjavallan kaupungin perhetyöntekijät toimivat tukena, auttaen lapsiperheiden löytämisessä.
Perheissä tehtävää työtä tehtiin työpareittain.
Eläkeläisten leiripäivää vietettiin Tuulikarissa 13.8 ja sotaveteraanit viettivät leiripäivää 14.8.
Tuulikarissa järjestettiin myös ensimmäinen surevien leiripäivä 22.8.
Kesäkuussa pidimme seurakunnan piha-alueella kesäkahvilaa, yhteistyössä lähetyksen kanssa.
Diakoni on toiminut myös taloustoimiston toimistosihteerin tehtävissä noin 10 tuntia viikossa.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Lisääntynyt vapaaehtoistoiminta on saanut jalansijaa ja se on vapauttanut resursseja
diakoniatyöntekijöille tarttua vaativiin yksilökohtaisiin kohtaamisiin kotikäynneillä, laitoksissa ja
vastaanotolla.
Työnhakijoiden valmistamissa ruokailuissa on ruokailijoita käynyt yhteensä 2767 ja ruokailukertoja
oli 44.
Jalkautuvaa perhetyötä arvioidaan keväällä 2020, vuoden 2019 saatujen tulosten pohjalta.
Eläkeläisten leiripäivään osallistujia oli 28 ja sotaveteraanien leiripäivässä 14. Ensimmäistä kertaa
järjestetyssä surevien leiripäivässä osallistujia oli 9.
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TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Diakonia

Toimintatuotot (ulkoiset)

-1 100

-1 599,40

499,40

145,4

Diakonia

Toimintakulut (ulkoiset)

99 535

92 705,90

6 829,10

93,1

Diakonia

Toimintakate 1 (ulkoinen)

98 435

91 106,50

7 328,50

92,6

1012410702

Yhteisvastuukeräys

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Yhteisvastuukeräys on valtakunnallinen vuosittainen keräys, jota Harjavallan seurakunnassa
toteutetaan helmikuusta toukokuun loppuun saakka.
Vuonna 2019 keräys suunnattiin haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten
koulunkäynnin tukemiseen maailman katastrofialueilla ja Suomessa
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Keräyksen järjestämisestä ja organisoinnista vastasi keräyspäällikkö diakoni Minna Uotila.
Yhteisvastuukeräyksen tilien tarkastajina toimivat diakonian vastuuhenkilöt Tuija Ketola ja Eija
Paananen.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Yhteisvastuulle kerättiin rahaa kolehdeilla, YV-konsertilla, lipaskeräyksellä kauppojen ovilla sekä
pankkisiirtolomakkeilla.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Pankkisiirtolomakkeet jaettiin vuonna 2019 kaikkiin koteihin jakelupalvelun kautta. Lisäksi
pankkisiirtolomakkeita oli saatavilla kirkossa ja seurakuntatalolla.
Seurakunnan kotisivuilla oli ensimmäistä kertaa käytössä YV-banneri, jonka kautta saattoi myös
tehdä lahjoituksen.
Tiliotteelta ei pystytä erittelemään mikä lahjoituksista on saatu bannerin kautta ja mikä perinteisellä
pankkisiirrolla.
Yhteisvastuukonsertti yllätti suosiollaan ja sen myötä siitä saatu tuotto oli huimat 1283€.
Seurakuntaan jäävä 20 % osuus tuotosta (733,61€) käytettiin taloudellisiin avustuksiin, jotka jaettiin
diakoniatyön kautta.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

YV-keräys

Toimintatuotot (ulkoiset)

-1 100

-1 484,54

384,54

135,0

YV-keräys

Toimintakulut (ulkoiset)

1 220

2 549,38

-1 329,38

209,0

YV-keräys

Toimintakate 1 (ulkoinen)

120

1 064,84

-944,84

887,4
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1012420000

Perheneuvonta

Porin seurakuntayhtymä hoitaa perheneuvonnan laskutustyönä.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Perheneuvonta

Toimintatuotot (ulkoiset)

Perheneuvonta

Toimintakulut (ulkoiset)

1 000

1 070,00

-70,00

107,0

Perheneuvonta

Toimintakate 1 (ulkoinen)

1 000

1 070,00

-70,00

107,0

1012430000

Sairaalasielunhoito

Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Sopimusperusteisesti Porin seurakuntayhtymän sairaalapapit, joiden esimies on Porin
seurakuntayhtymän yhteisen työn päällikkö Jari Suvila.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Harjavallan seurakunta on liittynyt sopimuksella Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella
hoidettavaan keskitettyyn sairaalasielunhoitoon, jota hoidetaan Porin seurakuntayhtymän toimista.
Yhtymä laskuttaa seurakuntia jäsenperusteisesti.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Satalinnan sairaala on jo puolitoista vuotta ollut siirtyneenä Poriin. Psykiatrinen sairaala
rakennetaan poriin, minkä jälkeen Harjavallan sairaalassa toiminta lakkaa. Arvioitu valmistumisaika
Satapsykiatrian uudisrakennukselle on 2023. Harjavallan sairaalan sairaalasielunhoito kuuluu
sopimuksen mukaiseen palveluun. Porin sairaalapapeista Anne-Mari Hannus toimii siellä
sairaalapappina niin kauan kuin osastoja on siellä toiminnassa.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

T-%

Sairaalasielunhoito

Toimintatuotot (ulkoiset)

Sairaalasielunhoito

Toimintakulut (ulkoiset)

4 500

4 263,34

236,66

94,7

Sairaalasielunhoito

Toimintakate 1 (ulkoinen)

4 500

4 263,34

236,66

94,7

1012440000

0

Yli-ali
0,00

Palveleva puhelin

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Palveleva puhelin on eri seurakuntien järjestämä ja ylläpitämä valtakunnallisesti tunnettu auttava
puhelin, johon kuka tahansa ihminen voi soittaa. Yksi numero mihin soitetaan, mutta missä päin
tahansa Suomea toimiva Palvelevan puhelimen yksikkö voi vastata.
Harjavallan seurakunnalla on oma palvelevan puhelimen ryhmä, jossa on sitoutuneita ja
motivoituneita vapaaehtoisia mukana (10 kpl). Harjavallan seurakunta on taustaorganisaatio osana
valtakunnallista toimintaa.
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Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Seurakuntapastori Anniina Salminen ja Hilkka Ruuti.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Palveleva puhelin on päivystänyt internetpohjaisen TeleQ-järjestelmän kautta. Muutamista
teknisistä häiriöistä huolimatta järjestelmä on toiminut. Järjestelmän avulla puhelut on myös
tilastoitu. Saimme vuoden aikana myös uuden älypuhelimen kiertäväksi päivystyspuhelimeksi, joka
on toiminut vanhaa paremmin. Harjavallan seurakunnan vapaaehtoiset ovat päivystäneet noin
kahden viikon verran kuukaudessa. Joka päivystysjakson jälkeen on pidetty palautekeskustelu,
jossa on huolehdittu päivystäjien työnohjauksesta ja päivystystyön kehittämisestä. Pidimme
helmikuussa 2019 kaksipäiväisen koulutuksen vapaaehtoisille päivystäjille, ja koulutuksen myötä
saimme kolme uutta päivystäjää toimintaamme mukaan. Syyskuussa 2019 muutama
vapaaehtoisemme osallistui valtakunnallisille Palvelevan puhelimen neuvottelupäiville. Tapahtuma
miellettiin antoisaksi, ja opittua ja koettua jaettiin Harjavallan muillekin päivystäjille.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet toteutuivat Palvelevan puhelimen osalta hyvin. Toteutimme
suunnitellun koulutuksen, saimme lisää innostuneita vapaaehtoisia ja saimme omasta
ryhmästämme edustuksen kansallisille neuvottelupäiville.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Palveleva puhelin

Toimintatuotot (ulkoiset)

Palveleva puhelin

Toimintakulut (ulkoiset)

800

962,48

-162,48

120,3

Palveleva puhelin

Toimintakate 1 (ulkoinen)

800

962,48

-162,48

120,3

1012600000

Lähetys

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Lähetyksen toiminta perustuu Jeesuksen antamaan lähetys- ja kastekäskyyn. Lähetystehtävä on
olennainen osa seurakunnan perustehtävää. Lähetyksen toiminta-ajatus on läpäistä kaikki
seurakunnan toimintamuodot.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Vastaava viranhaltija on seurakuntapastori Anniina Salminen. Vastaava työntekijä lähetyssihteeri
(60%) Marja Boberg. Työalakummit: Niina Hakala ja Hanna Ollila. Lähetyksen vastuuryhmään
kuuluu lisäksi lähetyksen vapaaehtoistyöntekijöitä, mm. Liisa Rantala, Aila Eskola ja Else
Hienonen.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Toiminta vuonna 2019 jatkui tuttuun tapaan sekä lähetyksen varainkeruun että lähetyskasvatuksen
muodossa. Lähetyksellä on 5 lähetyspiiriä, jotka kokoontuivat kuluneena vuonna sekä
seurakuntatalossa että kodeissa säännöllisesti. Karjalanpiirakkatalkoita lähetyksen hyväksi
järjestettiin yhteensä 7 kertaa. Lähetyksen neulenurkka kokoontui säännöllisesti joka tiistai (paitsi
kesällä). Neulenurkassa on lähetyssihteerin johdolla neulottu kastetöppösiä sekä käsitöitä
myytäväksi lähetyksen hyväksi. Samoin mittava määrä neulenurkkalaisten kutomia
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vauvanneuleita, töppösiä, myssyjä ja tumppuja on Nuttu-projektin kautta lähetetty mm. Moldovaan.
Maaliskuussa lähetys järjesti Toivoa naisille- työtä esille tuovan Naisten iltapäivätempauksen,
perinteiset Raamattu -ja lähetyspäivät oli maaliskuussa ja toukokuussa lähetys oli mukana
Verkkarikirkossa, jossa ohjelmassa oli mm. lähetysrasteja ja lähetysmyyntiä. Kesällä lähetys
järjesti yhdessä diakonian kanssa ”Bob Ergin katukahvilan ja kirppiksen”, joka järjestettiin
kesäkuun ajan tiistaisin seurakunnan pihamaalla ja musiikkisalissa. Seurakunnan Förskotti juhannusjuhla oli myös lähetysväritteinen, seurakunnan nimikkolähetit Itävallasta, Eeva ja Jari
Vähäsarja vierailivat siellä ja myös Musiikkia ja Sanaa -illassa sitä edeltäen. Juhannusjuhlassa
myytiin myös kahvia ja pullaa lähetyksen hyväksi. Syksyllä lokakuussa oli lähetyspyhä, jossa
vieraana olivat seurakunnan Etelä-Sudanin nimikkolähetit Liisa ja Antti Saarenketo. Vietimme
samalla heidän läksiäisjuhlansa. Neulekirkko järjestettiin osana syksyn iltakirkkoja marraskuun
alussa. Lähetys koordinoi myös jouluiset yhteismyyjäiset seurakuntatalossa 4.12. Myyjäisissä oli
mukana 10 eri myyjätahoa. Lähetys on järjestänyt vapaaehtoiset kahvittajat hoitamaan
kirkkokahvitusta messun jälkeen kirkon kappelissa pääsääntöisesti joka sunnuntai, sekä
kymppiluokan kahvinkaatajat. Kymppiluokan kahvitustulo on tullut nimikkolähetystyön hyväksi.
Kirkkokahvitustuloilla tuemme edelleen etiopialaista kummityttöämme Yebsira Gosayea.
Vapaaehtoista kannatustuottoa lähetyksen eri varainkeruutavoin kertyi tänä vuonna yhteensä
17 466 euroa.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Lähetyksen tavoitteet varainkeruun ja vapaaehtoistoiminnan osalta täyttyivät hyvin. Lähetys on
pyrkinyt olemaan esillä seurakunnan keskellä tasaisesti läpi vuoden ja tämä suunnitelma on myös
toteutunut. Yhteistyö nimikkolähettien kanssa on ollut antoisaa ja he ovat säännöllisesti vierailleet
seurakunnassamme.
TA kuluva
2019
Lähetys

Toimintatuotot (ulkoiset)

Lähetys

Toimintakulut (ulkoiset)

Lähetys

Toimintakate 1 (ulkoinen)

1012900000

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

-5,00

5,00

0,0

76 250

67 707,46

8 542,54

88,8

76 250

67 702,46

8 547,54

88,8

Muu seurakuntatyö

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Tuotot ja kulut, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista
tehtäväaluetta. Tähän kirjataan mm. seurakunnallista toimintaa tukeville järjestöille ja yhdistyksille
myönnetyt avustukset.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Kirkkoherra Tuomo Lindgren.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Muu seurakuntatyö

Toimintatuotot (ulkoiset)

Muu seurakuntatyö

Toimintakulut (ulkoiset)

13 920

12 538,32

1 381,68

90,1

Muu seurakuntatyö

Toimintakate 1 (ulkoinen)

13 920

12 538,32

1 381,68

90,1
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Hauta- ja puistotoimi 101401000-1014040000
Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Varsinainen hautaustoiminta, hautausmaa- ja puistoalueiden kunnossapito ja rakennus,
hautainhoito, hautainhoidon myynti ja laskutus sekä tukipalvelut kiinteistötoimelle.
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Raisa Leppänen, puutarhuri (60% 01.01.-31.03 ja 01.12, 100% 01.04.-30.11)
Jarmo Kaipiainen, puutarhatyöntekijä (100% 11.02.-30.11, 60% 01.12-31.12)
Piia Koivisto, kausipuutarhatyöntekijä (virkavapaalla kauden 2019)
Pia Leino, kausipuutarhatyöntekijä (01.05-31.10.19)
Ida Salomäki, kesäpuutarhatyöntekijä (01.06-31.08.19)
Hanna Vuotari, kesäpuutarhatyöntekijä (01.06-25.08.19)
Ville Uotila, kesäpuutarhatyöntekijä (01.07-31.07.19)
Erkka Vainikka, Harjavallan työkeskuksen sijoituspaikalla (3pv 5h/pv viikossa)
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Varsinainen hautaustoiminta, hautausmaa- ja puistoalueiden kunnossapito ja rakennus,
hautainhoito, hautainhoidon myynti ja laskutus sekä tukipalvelut kiinteistötoimelle.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Hautausvelvoite toteutettiin.
Hautausmaa ja puistoalueet hoidettiin vanhan ja uuden hautausmaan osalta hoitoluokitukseen.
Vuorimäntyjen poistoprojektia jatkettiin, korvauskasveja istutettiin joidenkin poistettujen tilalle ja
muut alat nurmikoitiin.
Sankarihaudan muutokseen ei saatu lupaa.
Valaisinjärjestelmän ja kaapeloinnin uusiminen saatettiin valmiiksi.
Kaapeliurat tasoitettiin, siistittiin ja päällystettiin kivituhkalla ja nurmikoimalla.
Sammallehdon hoitoluokituksen täyttäminen osoittautui mahdottomaksi vajaalla henkilöstöllä,
jolloin alueella suoritettiin vain välttämättömät hoitotoimenpiteet.
Hautainhoidosta erotettu havutus lisäsi lähetettävien laskujen määrää.
Sammallehdon muistolehtoon tehtiin betonilaatoista taso, jolla toivottiin kynttilöiden pysyvän poissa
muistokivien edestä.
TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Hautausmaahallinto

Toimintatuotot (ulkoiset)

Hautausmaahallinto

Toimintakulut (ulkoiset)

4 500

3 251,59

1 248,41

72,3

Hautausmaahallinto

Toimintakate 1 (ulkoinen)

4 500

3 251,59

1 248,41

72,3

Hautausmaa

Toimintatuotot (ulkoiset)

-14 000

-13 714,20

-285,80

98,0

Hautausmaa

Toimintakulut (ulkoiset)

106 700

111 660,87

-4 960,87

104,6

Hautausmaa

Toimintakate 1 (ulkoinen)

92 700

97 946,67

-5 246,67

105,7

Varsinainen hautaust

Toimintatuotot (ulkoiset)

-17 500

-10 640,00

-6 860,00

60,8

Varsinainen hautaust

Toimintakulut (ulkoiset)

44 500

28 621,85

15 878,15

64,3

Varsinainen hautaust

Toimintakate 1 (ulkoinen)

27 000

17 981,85

9 018,15

66,6
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Kiinteistötoimi

1015010000-1015120000

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:
Seurakunnan toimintaan liittyvien tilojen kunnossapito
Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi:
Kiinteistövastaava Hannu Vaurio talouspäällikön alaisuudessa.
Kiinteistötoimen apuna toimii kiinteistötyöryhmä. Puheenjohtajana ryhmässä toimii
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mauri Paavilainen. Muut ryhmän jäsenet ovat kirkkoherra Tuomo
Lindgren, kiinteistövastaava Hannu Vaurio, puutarhuri Raisa Leppänen, kirkkoneuvoston jäsen
Jukka Rimmistö ja kirkkovaltuuston varajäsen Keijo Salmi. Läsnäolo- ja puheoikeus myös
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Teuvo Luotolalla ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jarmo
Uotilalla.
Lyhyt kuvaus toiminnasta:
Tilikauden aikana jouduttiin korjaamaan useita yllättäviä rikkoutumisia, kuten esimerkiksi
seurakuntakeskuksen kattoa ja valvontakameroiden tallenninta. Kirkkoherran virastossa suoritettiin
sisäilmamittauksia, joiden tulokset eivät ehtineet valmiiksi tilikauden aikana. Tilikauden aikana
tapahtui lisäksi partiokolossa vesivahinko, jonka kuivaus ja korjaustöihin kului lähes koko
syyspuoli.
Merkittäväksi kulueräksi kiinteistötoimelle tuli aikanaan huonosti tehdystä seurakuntakeskuksen
väestösuojan tiivistyksestä, joka nyt laitettiin kuntoon kaksikymmentä vuotta remontin jälkeen.
Kiinteistötoimen osalta suurta työtä aiheutti kesällä Tuulikarin vuokraaminen ulkopuolisille
ensimmäistä kertaa. Tämä lisäsi isäntä tarvetta Tuulikarissa huomattavasti enemmän, kuin mikä
tarve on ollut aiempina kesinä.
Koko tilikauden aikana suoritettiin lisäksi pienempiä korjauksia kaikkiin kiinteistöihin
ylläpitoluontoisesti.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Kiinteistöjen kunnossapitoa suoritettiin itse ja ulkopuolisten toimesta.
Suunniteltuja investointeja tehtiin ja laitettiin alulle tilikauden aikana.
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TA kuluva
2019

Toteum a
2019

Yli-ali

T-%

Kiinteistöhallinto

Toimintatuotot (ulkoiset)

Kiinteistöhallinto

Toimintakulut (ulkoiset)

12 650

13 055,54

-405,54

103,2

Kiinteistöhallinto

Toimintakate 1 (ulkoinen)

12 650

13 055,54

-405,54

103,2

Kirkko

Toimintatuotot (ulkoiset)

-4 260,00

4 260,00

0,0

Kirkko

Toimintakulut (ulkoiset)

86 750

73 239,87

13 510,13

84,4

Kirkko

Toimintakate 1 (ulkoinen)

86 750

68 979,87

17 770,13

79,5

Vanha kirkko

Toimintatuotot (ulkoiset)

Vanha kirkko

Toimintakulut (ulkoiset)

5 750

3 230,79

2 519,21

56,2

Vanha kirkko

Toimintakate 1 (ulkoinen)

5 750

3 230,79

2 519,21

56,2

Seurakuntatalo

Toimintatuotot (ulkoiset)

-11 000

-12 235,00

1 235,00

111,2

Seurakuntatalo

Toimintakulut (ulkoiset)

152 900

148 304,56

4 595,44

97,0

Seurakuntatalo

Toimintakate 1 (ulkoinen)

141 900

136 069,56

5 830,44

95,9

-2 500,00

2 500,00

0,0

As Oy Harj Poppelip. Toimintatuotot (ulkoiset)
As Oy Harj Poppelip. Toimintakulut (ulkoiset)

2 600

2 063,23

536,77

79,4

As Oy Harj Poppelip. Toimintakate 1 (ulkoinen)

2 600

-436,77

3 036,77

-16,8

-5 000

-34 077,28

29 077,28

681,5

102 600

56 568,15

46 031,85

55,1

97 600

22 490,87

75 109,13

23,0

Tuulikarin leirik.

Toimintatuotot (ulkoiset)

Tuulikarin leirik.

Toimintakulut (ulkoiset)

Tuulikarin leirik.

Toimintakate 1 (ulkoinen)

Huoltorakennus

Toimintatuotot (ulkoiset)

Huoltorakennus

Toimintakulut (ulkoiset)

14 560

11 515,18

3 044,82

79,1

Huoltorakennus

Toimintakate 1 (ulkoinen)

14 560

11 515,18

3 044,82

79,1

Maa- ja metsätalous

Toimintatuotot (ulkoiset)

Maa- ja metsätalous

Toimintakulut (ulkoiset)

270

60,00

210,00

22,2

Maa- ja metsätalous

Toimintakate 1 (ulkoinen)

270

60,00

210,00

22,2

Muu kiinteistötoimi

Toimintatuotot (ulkoiset)

Muu kiinteistötoimi

Toimintakulut (ulkoiset)

300

288,86

11,14

96,3

Muu kiinteistötoimi

Toimintakate 1 (ulkoinen)

300

288,86

11,14

96,3
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1.6.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Tuloslaskelmaosan toteumavertailu tiliryhmätaso
TP edellinen
vuosi
2018
Toimintatuotot

TA kuluva
2019

Toteuma
2019

Yli-ali

-493 125,18

-68 554

Korvaukset

-25 385,24

0

Myyntituotot

-5 205,05

-2 500

-36 681,28

34 181,28

1
467,3

Maksutuotot

-53 204,11

-53 554

-45 415,59

-8 138,41

84,8

Vuokratuotot

-13 860,00

-8 500

-16 400,00

7 900,00

192,9

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

-6 473,14

-2 000

-5 401,91

3 401,91

270,1

Tuet ja avustukset

-3 760,47

-2 000

-4 583,48

2 583,48

229,2

Muut toimintatuotot

-36 334,72

-580,45

580,45

0,0

-348 902,45

-349 087,14

349 087,14

0,0

Sisäiset tuotot

-458 149,85

T-%

389 595,85

668,3

0,00

1 747 516,23

1 510 954

1 664 434,65

-153
480,65

110,2

895 069,55

919 045

841 836,48

77 208,52

91,6

Palkat ja palkkiot

733 005,46

725 970

696 424,47

29 545,53

95,9

Henkilösivukulut

173 203,15

193 075

162 573,34

30 501,66

84,2

Henkilöstökulujen oikaisuerät

-11 139,06

-17 161,33

17 161,33

0,0

Toimintakulut
Henkilöstökulut

Palvelujen ostot
Vuokrakulut

260 502,32

290 132

224 925,00

65 207,00

77,5

7 178,10

6 750

8 265,56

-1 515,56

122,5

349 087,14

-349
087,14

0,0

Sisäiset vuokrakulut

348 902,45

Aineet ja tarvikkeet

149 398,99

210 952

155 337,21

55 614,79

73,6

149 398,99

210 952

155 337,21

55 614,79

73,6

Annetut avustukset

61 027,34

59 270

59 165,18

104,82

99,8

Muut toimintakulut

25 437,48

24 805

25 818,08

-1 013,08

104,1

1 254 391,05

1 442 400

1 206 284,80

236 115,20

83,6

-1 575 869,36

-1 536 000

-1 572 272,69

36 272,69

102,4

17 660,90

24 000

19 173,02

4 826,98

79,9

Keskusrahastomaksut

131 268,00

137 500

125 922,00

11 578,00

91,6

Rahoitustuotot- ja kulut

-15 804,88

-10 000

-14 898,93

4 898,93

149,0

-0,73

0,73

0,0

Ostot tilikauden aikana

TOIMINTAKATE
Verotulot ja valtionrahoitus
Verotuskulut

Korkotuotot
Muut rahoitustuotot

-496,28
-15 308,60

-10 000

-14 898,20

4 898,20

149,0

-188 354,29

57 900

-235 791,80

293 691,80

-407,2

159 331,11

175 010

164 701,95

10 308,05

94,1

159 331,11

175 010

164 701,95

10 308,05

94,1

0,00

0

0,00

0,00

0,0

Tuotot

-30 375,98

0

-25 622,04

25 622,04

0,0

Kulut

29 983,53

0

17 132,51

-17 132,51

0,0

8 489,53

-8 489,53

0,0

VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot

Siirrot rahastosta/rahastoon

392,45

TILIKAUDEN TULOS

-29 023,18

232 910

-71 089,85

303 999,85

-30,5

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-29 023,18

232 910

-71 089,85

303 999,85

-30,5
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1.6.3. Verotulot ja valtionrahoitus

Kirkollisvero
Valtionrahoitus
Yhteensä

Talousarvio
2019
-1.400.000,00

Toteuma
2019
-1.436.084,69

Ylitys/alitus

T-%

36.084,69

102,6

-136.000,00

-136.188,00

188,00

100,1

-1.536.000,00

-1.572.272,69

36.272,69

102,4

Verotulojen määräytymisen perusteet
2019
Kirkollisvero - %

2018

1,75

Koko kirkon kirkollisveron
jako-osuus
Seurakunnan jako-osuus

%

1,75

0,0289

%

0,0292

0,0015889052

%

0,0016120029

%

1.6.4. Investointiosan toteutuminen

Investointiosan toteumavertailu
Ed.
Kustannusarvio vuosien
käyttö

Tulosyksikkö
1014030000

Hautausmaa

Hautausmaan valaisinjärjestelmän
uudistaminen

20 000

13 268

Toteuma
2019

TA kuluva 2019
10672,68

28 376,78
23 940,68

”

”

”

hyvityslasku
4 436,10

”

”

”

ylitys

-3 940,68 e

101506000

Kiinteistö- ja kulunvalvontaSeurakuntatalo
automaatio järjestelmän uusiminen

48 000

48 000

5 146,00

1015060000

Seurakuntatalo Seurakuntatalon kalusteet ym.

15 000

6 188

3 646,84

8 812

Hautausmaan valaisinjärjestelmän uudistaminen investointi tehtiin vuosien 2018 ja 2019 aikana.
Työ osoittautui ennakoitua haastavammaksi ja laajemmaksi ja investointi ylittyi 3.940,68 euroa.
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1.6.5. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteumavertailu
TP edellinen
vuosi
2018

TA kuluva
2019

Toteuma
2019

Yli-ali

T-%

Tulorahoitus

-152 532,07

57 900

-235 791,80

293 691,80

-407

Vuosikate

-188 354,29

57 900

-235 791,80

293 691,80

-407

25 669,14

16 188

18 827,42

-2 639,42

116

67 669,14

16 188

18 827,42

-2 639,42

116

74 088

-216 964,38

291 052,38

-293

-8 933,79

47 363,44

-47 363,44

0

608,06

-1 047,60

1 047,60

0

350,42

13 155,67

-13 155,67

0

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten
velkojen muutos

-9 892,27

35 255,37

-35 255,37

0

Rahoitustoiminnan nettorahavirta

-8 933,79

47 363,44

-47 363,44

0

-169 600,94

243 688,94

-229

-63 780,63

63 780,63

0

Tulorahoituksen korjauserät
Investoinnit
Investointimenot
Pysyvien vastaavien myyntitulot
Varsinaisen toiminnan ja investointien
nettorahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja
pääomien muutokset
Lyhytaikaisten saamisten muutos

35 822,22

-42 000,00
-126 862,93

Rahavarojen muutos

-135 796,72

Rahavarojen muutos (tase)

-135 796,72

74 088
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1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelma
1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot

1.1. - 31.12.2018

109 062,71

144 222,73

Toimintakulut

-1 315 347,51

-1 398 613,78

TOIMINTAKATE

-1 206 284,80

-1 254 391,05

1 572 272,69

1 575 869,36

-19 173,02

-17 660,90

-125 922,00

-131 268,00

14 898,93

15 804,88

235 791,80

188 354,29

-164 701,95

-159 331,11

Tuotot

25 622,04

30 375,98

Kulut

-17 132,51

-29 983,53

-8 489,53

-392,45

TILIKAUDEN TULOS

71 089,85

29 023,18

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)

71 089,85

29 023,18

Verotulot ja valtionrahoitus
Verotuskulut
Keskusrahastomaksut
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot

Siirrot rahastosta/rahastoon

Tuloslaskelman tunnusluvut
2019

2018

2017

8,29

10,31

10,54

Vuosikatteen osuus poistoista, %

143,16

118,22

148,15

Vuosikate, €/jäsen

45,14

35,20

32,31

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %
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1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
Rahoituslaskelma
1.1. -31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

Tulorahoitus

235 791,80

152 532,07

Vuosikate

235 791,80

188 354,29

0,00

-35 822,22

-18 827,42

-25 669,14

-18 827,42

-67 669,14

Tulorahoituksen korjauserät
Investoinnit
Investointimenot
Pysyvien vastaavien myyntitulot

42 000,00

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta

216 964,38

126 862,93

Muut maksuvalmiuden muutokset

-47 363,44

8 933,79

1 047,60

-608,06

-13 155,67

-350,42

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen
muutos

-35 255,37

9 892,27

Rahoitustoiminnan nettorahavirta

-47 363,44

8 933,79

Rahavarojen muutos

169 600,94

135 796,72

63 780,63

135 796,72

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Lyhytaikaisten saamisten muutos

Rahavarojen muutos (tase)

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus %

2018
1252,39

2018
278,35

Rahavarojen riittävyys / pv

357,79

313,26

Lainanhoitokate
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2017
52,35
238,59

1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut
Taselaskelma
31.12.2019

31.12.2018

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

3 365 805,73

3 511 680,26

Aineelliset hyödykkeet

3 321 664,11

3 467 538,64

Maa- ja vesialueet

115 610,80

115 610,80

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet

951 186,08

1 008 680,25

2 127 382,31

2 189 758,38

Kiinteät rakenteet ja laitteet

20 006,77

24 319,68

Koneet ja kalusto

17 612,41

11 557,43

Muut aineelliset hyödykkeet

56 342,96

56 342,96

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

33 522,78

61 269,14

44 141,62

44 141,62

Osakkeet ja osuudet

44 141,62

44 141,62

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

195 577,36

54 206,50

Muut toimeksiantojen varat

195 577,36

54 206,50

1 562 367,61

1 485 431,31

112 318,77

99 163,10

112 318,77

99 163,10

2 808,00

6 680,95

109 510,77

92 482,15

Rahoitusarvopaperit

775 542,00

772 567,00

Muut arvopaperit

775 542,00

772 567,00

674 506,84

613 701,21

5 123 750,70

5 051 318,07

-4 720 452,81

-4 755 183,27

Peruspääoma

-2 638 859,80

-2 638 859,80

Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä

-2 010 503,16

-2 087 300,29

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

-71 089,85

-29 023,18

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

-210 418,81

-68 000,35

Lahjoitusrahastojen pääomat

-14 095,61

-14 095,61

-196 323,20

-53 904,74

-192 879,08

-228 134,45

-192 879,08

-228 134,45

Ostovelat

-8 002,75

-31 087,09

Muut velat

-24 837,81

-22 855,32

Siirtovelat

-160 038,52

-174 192,04

-5 123 750,70

-5 051 318,07

Rakennukset

Sijoitukset

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset

Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Muut toimeksiantojen pääomat
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, %

2019
96,07

2018
95,42

2017
95,59

Rahoitusvarallisuus, €/jäsen

262,16

234,92

206,02

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

11,47

13,26

12,47

Lainakanta, €/jäsen

0,00

0,00

0,00

1.10. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista
koskeviksi toimenpiteiksi

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 71.089,85 euroa kirjataan
edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä tilille.
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2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma
1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot

1.1. - 31.12.2018

109 062,71

Korvaukset

144 222,73
25 385,24

Myyntituotot

36 681,28

5 205,05

Maksutuotot

45 415,59

53 204,11

Vuokratuotot

16 400,00

13 860,00

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

5 401,91

6 473,14

Tuet ja avustukset

4 583,48

3 760,47

580,45

36 334,72

-1 315 347,51

-1 398 613,78

-841 836,48

-895 069,55

Palkat ja palkkiot

-696 424,47

-733 005,46

Henkilösivukulut

-162 573,34

-173 203,15

17 161,33

11 139,06

-224 925,00

-260 502,32

-8 265,56

-7 178,10

-155 337,21

-149 398,99

-155 337,21

-149 398,99

Annetut avustukset

-59 165,18

-61 027,34

Muut toimintakulut

-25 818,08

-25 437,48

-1 206 284,80

-1 254 391,05

1 572 272,69

1 575 869,36

-19 173,02

-17 660,90

-125 922,00

-131 268,00

14 898,93

15 804,88

0,73

496,28

14 898,20

15 308,60

235 791,80

188 354,29

-164 701,95

-159 331,11

-164 701,95

-159 331,11

Tuotot

25 622,04

30 375,98

Kulut

-17 132,51

-29 983,53

-8 489,53

-392,45

TILIKAUDEN TULOS

71 089,85

29 023,18

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)

71 089,85

29 023,18

Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut

Henkilökulujen oikaisuerät
Palvelujen osto
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana

TOIMINTAKATE
Verotulot ja valtionrahoitus
Verotuskulut
Keskusrahastomaksut
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot

Siirrot rahastosta/rahastoon
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2.2. Rahoituslaskelma
1.1. -31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

Tulorahoitus

235 791,80

152 532,07

Vuosikate

235 791,80

188 354,29

0,00

-35 822,22

-18 827,42

-25 669,14

-18 827,42

-67 669,14

Tulorahoituksen korjauserät
Investoinnit
Investointimenot
Pysyvien vastaavien myyntitulot

42 000,00

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta

216 964,38

126 862,93

Muut maksuvalmiuden muutokset

-47 363,44

8 933,79

1 047,60

-608,06

-13 155,67

-350,42

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen
muutos

-35 255,37

9 892,27

Rahoitustoiminnan nettorahavirta

-47 363,44

8 933,79

Rahavarojen muutos

169 600,94

135 796,72

63 780,63

135 796,72

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Lyhytaikaisten saamisten muutos

Rahavarojen muutos (tase)

1.1. - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos

1.1. - 31. 12.2018

63 780,63

135 796,72

Rahavarat kauden lopussa

1 450 048,84

1 386 268,21

Rahavarat kauden alussa

1 386 268,21

1 250 471,49
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2.3. Tase
31.12.2019

31.12.2018

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

3 365 805,73

3 511 680,26

Aineelliset hyödykkeet

3 321 664,11

3 467 538,64

Maa- ja vesialueet

115 610,80

115 610,80

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet

951 186,08

1 008 680,25

2 127 382,31

2 189 758,38

Kiinteät rakenteet ja laitteet

20 006,77

24 319,68

Koneet ja kalusto

17 612,41

11 557,43

Muut aineelliset hyödykkeet

56 342,96

56 342,96

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

33 522,78

61 269,14

44 141,62

44 141,62

Osakkeet ja osuudet

44 141,62

44 141,62

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

195 577,36

54 206,50

Muut toimeksiantojen varat

195 577,36

54 206,50

1 562 367,61

1 485 431,31

112 318,77

99 163,10

112 318,77

99 163,10

2 808,00

6 680,95

109 510,77

92 482,15

Rahoitusarvopaperit

775 542,00

772 567,00

Muut arvopaperit

775 542,00

772 567,00

674 506,84

613 701,21

5 123 750,70

5 051 318,07

-4 720 452,81

-4 755 183,27

Peruspääoma

-2 638 859,80

-2 638 859,80

Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä

-2 010 503,16

-2 087 300,29

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

-71 089,85

-29 023,18

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

-210 418,81

-68 000,35

Lahjoitusrahastojen pääomat

-14 095,61

-14 095,61

-196 323,20

-53 904,74

-192 879,08

-228 134,45

-192 879,08

-228 134,45

Ostovelat

-8 002,75

-31 087,09

Muut velat

-24 837,81

-22 855,32

Siirtovelat

-160 038,52

-174 192,04

-5 123 750,70

-5 051 318,07

Rakennukset

Sijoitukset

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset

Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Muut toimeksiantojen pääomat
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan
muutos sivukuluineen 31.12.2019. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät
lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt
31.12.2019 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain
Diakonia
Hautatoimi
Jumalanpalveluselämä
Kiinteistötoimi
Kirkkoherranvirasto
Lähetys
Nuorisotyö
Päiväkerho
Seurakuntatalo
Taloushallinto
Varhaisnuorisotyö
Yhteensä

2
1
5
1
1
1
1
2
2
1
1
18

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot
Harjavallan seurakunta
Henkilöstökulut

2019
eur
696.424,47
148.519,59
14.053,75
16.616,41
544,92

Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Saadut henkilöstökorvaukset
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)
Aktivoidut palkat, eläke ja henkilösivukulut
Yhteensä

841.836,48

Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja
ravitsemiskulut
Työterveyshuolto
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut +
liikunta- ja kulttuurisetelit)
Yhteensä

12.599,99
5.928,46
13.023,95
31.552,40
55

Haudanhoitorahasto
Henkilöstökulut

2019
eur
9.615,77
2.105,94
199,92
11.921,63

Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Saadut henkilöstökorvaukset
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)
Aktivoidut palkat, eläke ja henkilösivukulut
Yhteensä
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3.3. Taseen liitetiedot

Vuoden 2019 suunnitelman mukaiset poistot olivat 164.701,95 euroa.
Pysyvien vastaavien erittely
315001 Arvo 31.12.2018
Muut pitkävaikutteiset menot

Lisäys Siirtokirjaus Vuoden poistot Arvo 31.12.2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 610,80

0,00

0,00

0,00

115 610,80

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet

1 008 680,25

0,00

0,00

-57 494,17

951 186,08

Rakennukset

2 189 758,38

0,00

34 115,00

-96 491,07

2 127 382,31

Kiinteät rakenteet ja laitteet

24 319,68

0,00

0,00

-4 312,91

20 006,77

Koneet ja kalusto

11 557,43

3 646,84

8 811,94

-6 403,80

17 612,41

Muut aineelliset hyödykkeet

56 342,96

0,00

0,00

0,00

56 342,96

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

61 269,14

15 180,58

-42 926,94

0,00

33 522,78

Osakkeet ja osuudet

44 141,62

0,00

0,00

0,00

44 141,62

3511680,26

18827,42

0

-164701,95

3365805,73

Maa- ja vesialueet

Yhteensä

Siirtosaamisiin ja siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Tili 160000 Lyhytaikaiset myyntisaamiset: (se tulojen osa, jota ei ole vielä maksettu) 2.808,00 e
Tili 167000 Muut lyhytaikaiset saamiset: Harjavallan seurakunnan saaminen (segmenttieroa)
hautainhoitorahastolta; HHR on velkaa seurakunnalle 109.510,77euroa.
Tili 254000 Lyhytaikaiset ostovelat: (hankinnat, joita ei ole vielä maksettu) 8.002,75 e.
Tili 262000 Lomapalkkajaksotus: 125.861,92 e Lomapalkkavelaksi on kirjattu se määrä, joka
seurakunnalle aiheuttaisi menoa, jos lomapalkkavelka tulisi kerralla tilinpäätöspäivänä
maksettavaksi.
Tili 288000 Muut lyhytaikaiset siirtovelat: 34.176,60 e. Sisältää vuoden 2019 ja 2020 välisiä
oikaisukirjauksia ja mm. vakuutusmaksujen hyvityslaskut kirjattu vahingossa väärälle vuodelle.
Selitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen
tilikauden tietojen kanssa
Vuoden 2019 aikana tehtiin haudanhoitorahaston oikaisukirjaus 105.820,31 euroa seurakunnan
edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätililtä 208000 haudanhoitorahaston vastaavalle tilille. Asia
esitetään tarkemmin kohdassa Haudanhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus sivulla 59.
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Poistosuunnitelma
tasapoisto
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
ATK-ohjelmien käyttöoikeus
Muut pitkävaikutteiset menot
Kehittämismenot
Atk-ohjelmat
Muut pitkävaikutteiset menot

2v
2v
2v
2v

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet
Hautausmaiden maa- ja vesialueet
Hautaustoimen muut rakennukset
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet
Hautaustoimen koneet ja laitteet
Hautaustoimen muut pitkäv. menot
Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet
mukaan
Rakennukset
Kirkot
Seurakuntatalot
Leiri- ja kurssikeskukset
Asuinrakennukset
Huolto- ja talouslaitokset
Muut rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maa- ja vesirakenteet
Urut
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Kuljetusvälineet
Atk-laitteisto
Muut koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

ei poistoa
ei poistoa
10 v
10 v
4v
3v
käyttöajan

40 v
30 v
20 v
20 v
10 v
10 v
15 v
15 v
10 v
5v
3v
5v
käytön mukaan
ei poistoa

ei poistoa

Käyttöomaisuuden aktivointirajaksi vahvistetaan 5.000,00 euroa.
Oheista poistosuunnitelmaa sovelletaan 1.1.2017 alkaen. Sitä ennen valmistuneisiin hankkeisiin
sovelletaan vanhaa poistosuunnitelmaa.
Kirkkovaltuusto on 16.5.2017 (23 §) hyväksynyt käyttöomaisuuden poistosuunnitelman.
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3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta
Seurakuntatalouden palkkasumma
Koko kirkon palkkasumma
Koko kirkon eläkevastuuvajaus

706 040
505 371 797
3 119 225 153

Seurakuntatalouden laskennallinen
osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta

4 357 779

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus
Haudanhoitosopimusten lukumäärä
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu
Sopimuksia vastaava pääoma
Yli-/alikatteisuus

412
17 132,51
41,59
936
65 520,00 *
71 513,32
5 993,32

kpl
euroa
euroa/hauta
vuotta
euroa
euroa
euroa

Yllä olevassa laskelmassa on huomioitu vuoden 2019 toteutuneet kustannukset.
Haudanhoitorahaston laskennallisen yli-/alikatteisuuden arvioinnissa on käytetty keskimääräistä
yhden haudan arvioitua todellista kulua noin 70 euroa*, koska vuoden 2019 kulu ei vastaa
todellisuutta, koska palkkakustannukset eivät toteutuneet talousarviossa suunnitellun mukaisesti,
johtuen yllättäen tulleista muutoksista, joihin ei osattu etukäteen varautua. Haudanhoitorahaston
laskennallinen haudanhoitovastuu ko. laskelmalla on 5 993,32 euroa ylijäämäinen.
Vuosi 2019 oli haasteellinen siltä osin, että aikaisempien vuosien alikatteisuuden selvittäminen oli
kesken ja toisaalta tulojen ja menojen tasapainottamistoimet myös kesken. Vuonna 2019
työntekijämäärässä tuli yllättäviä muutoksia ja hautausmaan työntekijät joutuivat ottamaan
enemmän vastuuta myös hautojen kesähoitojen huolehtimisesta. Kesken vuotta palkkakulujen
kohdistusta ei voitu enää tehdä eikä ammattitaitoisia sijaisia ei ollut saatavilla. Vuonna 2020
työntekijämitoitus ja työaikojen oikea kohdistus pyritään saamaan vastaamaan todellista tarvetta.
Aikaisemmissa tilintarkastuksissa tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota haudanhoitorahaston
alikatteisuuteen ja kehottaneet kirkkoneuvostoa välittömästi ryhtymään toimenpiteisiin
alikatteisuuden ratkaisemiseksi.
Haudanhoitorahaston alijäämä oikaistiin vuoden 2019 lopulla, vuosien 2017-2019 aikana tehtyjen
selvitysten perusteella. Konsultaatio-apua pyydettiin useilta eri asiantuntijoilta. Pitkän ja
perusteellisen selvitystyön jälkeen tultiin siihen lopputulokseen, että seurakunnan tulee palauttaa
haudanhoitorahastolle siltä liikaa perittyjä kuluja 105.820,31 euroa. Asia käsiteltiin kirkkoneuvoston
kokouksessa 25.11.2019 (142§) ja kirkkovaltuuston kokouksessa 10.12.2019 (43§).
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Viime vuosien aikana haudanhoitohinnastoa on tarkistettu vuosittain ja tulot ja menot on pyritty
saamaan tasapainoon. Vuosi 2019 tosin oli haasteellinen siltä osin, että pitkäaikainen
kausityöntekijä oli poissa lähes koko kauden ja hautausmaan työntekijöiden työn palkkaosuutta ei
täysin onnistuttu kohdistamaan haudanhoitorahastoon. Puutarhuri Raisa Leppänen on tehnyt
paljon korjaavia toimenpiteitä ja jatkossa hautojen kesähoidot ja haudanhoitorahasto tulee
hoidettua ohjeiden mukaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tulojen ja menojen tasapainottaminen
saadaan hoidettua kuntoon.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset
Leasingvastuut
Kopiokone / monitoimilaite: MP C4502 Ricoh Aficio lisälaitteineen / vuokra
Danske Bank / Danske Finance Oy:
Vuonna 2019 maksettu vuokra 627,20 e, sopimus päättynyt 14.7.2019
Kopiokone / monitoimilaite: Konica Minolta C558 / vuokra
Nordea Tukirahoitus Oy:
Vuonna 2019 maksetet vuokrat 1172,22 e.
Vuokra-aika 48 kk, vuokrajakso 3 kk, alkaen 4.7.2019.
Vuokralle ottajan vuokravastuut kirjanpitoa/tilinpäätöstä varten, erääntymättömät vuokrat per
31.12.2019, vuosittain 1.460,28 e, yhteensä v. 2020-2023 5.110,98 e.
Tietokoneet:
OP Yrityspankki Oyj / 3 Step IT It:n vuokrasopimukset
Vuonna 2019 maksetut vuokrat 2.057,64 e.
vuokravastuullinen: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Postimaksukone:
Neopost Finance Finland Oy
Vuoden 2019 vuokra 669,60 e.
(sopimus voimassa 1.12.2016-30.11.2020)

Vakuutusluettelo:
If Vahinkovakuutusyhtiö:
Työtapaturmavakuutus
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus
Omaisuusvakuutukset
Vastuuvakuutus
Tapaturmavakuutus
Ajoneuvovakuutukset
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3.6. Omistukset muissa yhtiöissä

Osakkeet ja osuudet:
Tilinumero

Nimi

Numerot tms.

130000

Asunto Oy Harjavallan
Poppelipuisto

134000

Kiinteistö Oy Kreetala

134000

Osuuskunta
Metsäliitto
Osuuskunta
Metsäliitto

huoneisto B 18 (2
h+k)
9560-10000
osakkeet n:ot
30001-45000
Jäsenosuus

179000

A-lisäosuudet

134000

Finda Oy

A-osakkeet 3105
kpl

173700

Nordea Capital
sijoitusvakuutus

006010641
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Hankinta-/tasearvo tai tilanne
1.1.2019
saatu
testamentilla

Tasearvo
31.12.2019

24.930,50 e

24.930,50 e

845,00 e

845,00 e

42.517,00 e +
osuuskorko v.
2018 2.975,00 e
706,39 e

45.492,00 e

730.050,00 e

17.659,73 e

706,39 e
(osakkeita ei
noteerata
pörssissä)
730.050,00 e

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat
Hautainhoitorahasto
Tuloslaskelma

1.1. - 31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

Toimintatuotot

25 622,04

30 375,98

Maksutuotot

25 622,04

30 375,98

-17 132,51

-29 983,53

-11 921,63

-24 351,50

Palkat ja palkkiot

-9 615,77

-19 649,63

Henkilösivukulut

-2 305,86

-4 701,87

Palvelujen osto

-1 845,88

-452,79

Aineet ja tarvikkeet

-3 365,00

-5 179,24

-3 365,00

-5 179,24

TOIMINTAKATE

8 489,53

392,45

VUOSIKATE

8 489,53

392,45

TILIKAUDEN TULOS

8 489,53

392,45

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)

8 489,53

392,45

Toimintakulut
Henkilöstökulut

Ostot tilikauden aikana

Rahoituslaskelma

1.1. -31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

Tulorahoitus

8 489,53

392,45

Vuosikate

8 489,53

392,45

8 489,53

392,45

28 620,98

30 894,38

-150,00

-150,00

0,00

525,00

28 770,98

30 519,38

Rahoitustoiminnan nettorahavirta

28 620,98

30 894,38

Rahavarojen muutos

37 110,51

31 286,83

142 930,82

31 286,83

1.1. - 31. 12.2019

1.1. - 31. 12.2018

Rahavarojen muutos

142 930,82

31 286,83

Rahavarat kauden lopussa

195 272,86

52 342,04

Rahavarat kauden alussa

52 342,04

21 055,21

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos

Rahavarojen muutos (tase)
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Taselaskelma

31.12.2019

31.12.2018

VASTAAVAA
VAIHTUVAT VASTAAVAT

195 272,86

52 342,04

Rahat ja pankkisaamiset

195 272,86

52 342,04

195 272,86

52 342,04

-2 592,72

111 717,12

5 896,81

112 109,57

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

-8 489,53

-392,45

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

-10 968,76

-11 118,76

Lahjoitusrahastojen pääomat

-10 968,76

-11 118,76

-181 711,38

-152 940,40

-71 513,32

-59 770,36

-71 513,32

-59 770,36

-110 198,06

-93 170,04

Muut velat

-109 510,77

-92 482,15

Siirtovelat

-687,29

-687,89

-195 272,86

-52 342,04

VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien
ylijäämä/alijäämä

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot
Lyhytaikainen vieras pääoma

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Harjavallassa 23. päivänä maaliskuuta 2020

Tuomo Lindgren
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Reijo Ahteela
kirkkoneuvoston jäsen

Niina Hakala
kirkkoneuvoston jäsen

Tuija Ketola
kirkkoneuvoston jäsen

Tellervo Mansikkamäki
kirkkoneuvoston jäsen

Johanna Norrkniivilä
kirkkoneuvoston jäsen

Eija Paananen
Hanna Ollilan varajäsen

Jukka Rimmistö
kirkkoneuvoston jäsen

Kari Salonen
kirkkoneuvoston jäsen

Jarmo Uotila
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Pirjo Inkinen
talouspäällikkö

Tilintarkastus on suoritettu ja siitä on annettu tilintarkastuskertomus
Harjavallassa 3. päivänä huhtikuuta 2020
BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Vesa Keso
Tilintarkastaja, JHTT
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5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja

Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AB
K1
K2
K3
K4
PK
SA
SE
SK
SN
SR
SZ
TO
T1
ZA
ZM
ZY

Automaattikirjaus
Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
Kirjanpitoliittymä
Verkkomaksut
Palvelukassat
Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
Sisäiset erät (vyörytys)
Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
Kolehdit muistiotosite
Sijoituskirjanpidon muistiotosite
Peruutustosite / muistio
Tiliote
Maksuliikenneohjelman tiliöinti
Tilin avaussaldo
M2 Kirjanpitoliittymä
Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut
14

AV

18
18
14
18
18
14
18
18
18
14
9
18

DA
DG
DP
DR
DV
DZ
M1
M2
M3
MV
RV
ZD

Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
Asiakastosite
Asiakkaat – hyvitys
Perintätoimiston suoritukset
Asiakkaat – lasku
Viivästyskorkolasku
Asiakkaat – maksukirjaus
Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
Maksuvapautuksen kuittaustositteet
Laskun siirto
Luottotappio

Ostolaskut
19
19
19
15
19

KA
KG
KR
KZ
TM

Toimittajatosite
Toimittajat – hyvitys
Toimittajat – lasku
Toimittajat – maksu
Matkalaskut ostoreskontra
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Käyttöomaisuus
1
3
1
1
1

AA
AF
AI
AM
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
1002285
3000000
3000011
90000000
90000576
14000000
14000558
15000000
15000988
18000000
18000016
19000000
19001041

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Aineisto

Säilyttäjä

Säilytysaika

Päiväkirja
Pääkirja
Ostolaskut
Ostoreskontralistat
Muistiotositteet
Myyntireskontralistat
Myyntilaskujen laskutuslistat
Palkkakirjanpito
Palkkakortit
Tarjoussuoritukset HHR
Tarjoussuoritukset hallinta-aik.SRK
Tase
Tase-erittelyt
Tasekirja
Tuloslaskelma

Kipa
Kipa
Kipa
Kipa
Seurakunta
Kipa
Seurakunta
Kipa
Seurakunta
Seurakunta
Seurakunta
Kipa
Seurakunta
Seurakunta
Kipa

6 v.
6 v.
6 v.
6 v.
6 v.
6 v.
6 v.
50 v.
50 v.
6 v.
6 v.
6 v.
10 v.
Säilytetään pysyvästi
6 v.

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.
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