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I Toimintakertomus
1 Yleiskatsaus
Koronavuosi. Tuon ensimmäisen sanan perusteella saattaisit olla lukemassa tilinpäätöksen
yleiskatsaustani vuodelta 2020. Vaan nyt – kuten kaikki tiedämme – puhumme jo toisesta koronavuodesta.
Sinällään monet vuoden 2020 yleiskatsauksen asiat voisi kyllä siis vain ehkä vähän muuntaen siirtää tähän.
Toki emme sitä tee. Vaan toteamme, että vuosi 2021 oli toivon ylläpitämisen vuosi. Aiheita toivoon kyllä
olikin kun koronatilanne jo alkoi näyttää lientymisen merkkejä, ja sen myötä yhteiskunta saattoi jälleen
suunnata kohti avautumista. Aina siihen asti kun taas tuli vastamäkeä koronan kanssa. Sen vuoksi
meidän oli seurakuntana, työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset, entistä tärkeämpää ylläpitää
toivoa – tietäen, että lopulta koronan kanssa asiat vielä tulevat helpottamaan.
Kuluneesta vuodesta saat tämän tilinpäätöksen lehdiltä jälleen monipuolisen kuvan evankeliumin
julistamisen ja lähimmäisten palvelemisen työstä näiden erikoisten aikojen haastavissakin oloissa. Ja
jälleen saat kuvaa siitä ketteryydestä, jolla suuri seurakuntamme on toimintaansa muokannut aina koronan
edellyttämillä tavoilla nopeastikin uudet tilanteet huomioon ottaen ja suorastaan hyödyntäen niitä
innovatiivisilla tavoilla.
Yleiskatsaukseenkin voisi ottaa monia, monia yksittäisiä välähdyksiä työstämme. Otan esille jälleen vain
muutaman näkökulman.
Kaikkien seurakuntien tuli huolehtia johonkin aluekeskusrekisteriin kuulumisesta siten, että viimeistään
1.1.2022 asia olisi kunnossa. Nurmijärven seurakunta oli tässäkin asiassa ollut proaktiivinen kun olimme
tulleet Vantaan aluekeskusrekisterin mukaan jo 1.6.2020.
Kokonaiskirkon tasolla on kulunut vuosi ollut keskittämisen aikaa ainakin siihen valmistautumisen
merkeissä. Keskushallinnon säästövelvoitteet ovat vaikuttaneet myös Espoon hiippakunnan
tuomiokapituliin. Tuomiokapitulimme on joutunut – ja jälleen kerran – myös saanut – etsiä ja löytää uusia
ratkaisuja työnsä osin uudelleen organisoimiseksi. Nähtäväksi jää, miten keskushallinnon leikkaukset
vaikuttavat esimerkiksi juuri tuomiokapitulin mahdollisuuksiin tukea hiippakuntansa seurakuntia. Vaan
taas, voihan tämänkin nähdä mahdollisuutena hyvän yhteistyön edelleen kehittämiseen tuomiokapitulin ja
seurakuntien välillä!
Vuosikymmenien ajan hankkeilla ollut vanhan erittäin huonokuntoisen seurakuntatalon purkaminen
toteutui viimein. Se oli seurakunnalta vastuullinen ja viisas toimi. Samalla iloitsemme vanhan
Pappilamme uudesta tulemisesta sen peruskorjauksen valmistuttua ja uudelleen käyttöönoton
siunaamisen oltua syksyllä.
Monin paikoin yleistynyt Sateenkaarimessu oli kuluneena vuonna ensimmäistä kertaa Nurmijärven
seurakunnassa, Klaukkalan kirkossa. Sateenkaarimessujen vieton aloittaminen aiheutti vilkasta
keskustelua, väittelyäkin. Samalla asian käsittely toi sekin kaikille mahdollisuuden opetella myös eri
tavoin ajattelevien ihmisten ymmärtämistä ja eri kantojen kunnioittamista.
Kirkon ympäristödiplomin uusimisen valmistelu oli hyvässä vauhdissa ja toiveikkaina kevättalvea 2022 ja
ympäristödiplomimme uutta kautta jo tähysimme. Olen ylpeä siitä, että emme vain puheissa vaan myös
teoin haluamme osoittaa kantavamme huolen yhteisestä maailmastamme.
Tätä yleiskatsausta kirjoittaessani kevättalvella 2022 koronan osalta tilanne näyttää yhä valoisammalta.
Sen sijaan esimerkiksi rajut talvimyrskyt Euroopassa herättävät huolta ja erityistä huolta ja surua aiheuttaa
Ukrainaan iskenyt sodan myrsky. Toivon ylläpitämistä Nurmijärvi, Suomi, koko maailma tarvitsee entistä
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kipeämmin. Ihmisten, niin kaikkien kuin myös työntekijöidemme jaksamista tuemme edelleen koko ajan
muuttuvien haasteiden keskellä. Ja lopulta, onneksi ihmisten tukemisen ja toivon ylläpitämiseen on
kirkolla meitä ihmisiäkin paljon leveämmät hartiat, sillä tämä kirkko on Kristuksen kirkko. Ei turhaan
Kirjeen heprealaisille kirjoittaja lausu meille toivon sanoja tilanteessa, jossa emme vielä näe tulevaa kuin
kovin viitteellisenä, jos sen vertaa. Aavistelukin riittää – usko kantaa – Jumalan meille antama ja
ylläpitämä usko. ”Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.” (Hepr. 11: 1).
Meillä on Toivon Ylläpitäjä, Herramme Jeesus Kristus.
Lämmin kiitos jokaiselle vuoden 2021 yhteisestä työstä. Hyvä Jumalamme sinua siunatkoon!
Ari Tuhkanen

Nurmijärven seurakunnan onnistumissuunnitelma
Kirkkovaltuusto on 17.12.2019 § 48 vahvistanut Nurmijärven seurakunnan Onnistumissuunnitelman.
Suunnitelman missio on: Nurmijärven seurakunta toteuttaa Jeesuksen antamaa kaste- ja lähetyskäskyä
(Matt. 28:18–20) ja kirkkolaissa määriteltyä kirkon ja seurakunnan perustehtävää (KL1:2§).
Tähän liittyen seurakunta tuo nurmijärveläisiä armollisen Jumalan yhteyteen, lujittaa heidän uskoaan,
rohkaisee evankeliumin eteenpäin viemiseen sekä kutsuu vastuuseen lähimmäisistä ja luomakunnasta.
Visio: Nurmijärven seurakunta on kaikille avoin yhteisö, joka on merkityksellinen ja luonteva osa ihmisen
elämää.
Arvot: Nurmijärven seurakunta jakaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvot: Usko – Yhteys
armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo
toivon Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme
Toisin sanoen:
Asiakkuudesta osallisuuteen
Viestinnästä vuorovaikutukseen
Uskonopista hengellisyyteen
Onnistumissuunnitelman painopistealueet:
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto
Olemme läsnä, toimimme ja teemme yhdessä
Rohkaisemme ja tuemme nurmijärveläisiä vapaaehtoistoimintaan Viestimme monipuolisesti ja
laadukkaasti Luomme toimitilat luonteviksi kohtaamispaikoiksi
Kasvun tuki
Toteutamme kristillistä kasvatusta luontevana osana kaikkea toimintaa
Tuemme henkistä ja hengellistä etsintää sekä kasvua
Olemme kiinteä osa nurmijärveläistä auttamisen yhteisöä
Hyvinvoiva yhteisö
Johdamme ihmislähtöisesti yhdessä hyväksyttyjä johtamisen tapoja hyödyntäen
Tiivistämme yhteistyötä eri kirkkopiirien ja työalojen kesken
Pidämme huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja ammattitaidosta
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Huolehdimme toimintaympäristöstä ja taloudesta vastuullisesti
Kirkkopiirit ja työalat ovat toteuttaneet vuoden 2021 toimintaansa nämä painopisteet huomioiden,
yhteistyössä eri kirkkopiirien ja työalojen kesken, vapaaehtoistyötä sekä verkkoviestintää ja sosiaalista
mediaa hyödyntäen. Vuonna 2021 aikuisten kokoava toiminta oli pandemian vuoksi tauolla suuren osan
vuotta.

Vastuu ympäristöstä
Ympäristötyö ja vastuun kantaminen luomakunnasta nousevat suoraan kirkon uskon perusteista.
Ensimmäinen uskonkappale vakuuttaa, että Jumala antaa hyvät lahjansa luomansa kautta. Se on
kiitollisuuden ja aktiivisen huolenpidon lähtökohta. Kirkon arvoja ovat pyhän kunnioittaminen,
vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Vastuullisuuteen ja pyhän kunnioittamiseen kuuluu,
että huolehdimme lähimmäisistämme, varjelemme luomakuntaa, käytämme kaikkia luonnonvaroja
vastuullisesti ja tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa.
Kirkon ympäristödiplomi on räätälöity seurakuntien tarpeisiin ja auttaa niitä kantamaan ympäristö
vastuuta. Se sitoo ympäristöasiat osaksi seurakunnan normaalia hallintoa ja toimintaa.
Nurmijärven seurakunnan ympäristöohjelma 2021–2025
1. Ympäristötyö tuo toivoa
Teemme ympäristötyötä luontevana osana toimintaa, yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
Toimimme tiedon välittäjinä ja vahvistamme toivoa hyvästä tulevaisuudesta.
2. Vuorovaikutus vahvistaa ympäristötyötä
Viestimme aktiivisesti ympäristöasioistamme, sekä sisäisesti että ulkoisesti. Osallistumme ja
osallistamme, seurakunnan sisällä, alueellisesti ja kansallisesti.
3. Hiilineutraali Nurmijärven seurakunta 2030
Selvitämme hiilijalanjälkemme ja teemme määrätietoisesti töitä sen pienentämiseksi.
Olemme hiilineutraali seurakunta vuonna 2030.
Työalat ovat huomioineet ympäristöasiat toiminnassaan ympäristödiplomin ja -ohjelman edellyttämällä
tavalla. Mm. hankinnoissa on huomioitu ympäristönäkökulmia, hankittu ympäristömerkittyjä tuotteita,
paperin kulutusta on pyritty vähentämään, on huomioitu ympäristökasvatussuunnitelma, parannettu
hyötyjätteen keräystä ja lajittelua, korjausrakentamisessa on huomioitu energiasäästömahdollisuudet ja
ympäristökriteerit.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna
Koronapandemia aiheutti suurelta osin kokoavan toiminnan keskeyttämisen. Kuitenkin erilaisilla
innovatiivisilla tavoilla kuten erityisesti digitekniikan avulla - muun muassa suoratoistoin - saimme
palveltua seurakuntalaisia haastavien olojen keskelläkin. Koronatilanteen vaihtelun myötä
jumalanpalveluselämässä jouduimme toimimaan siinäkin usein varsin tiukkojen rajoitusten keskellä, mutta
pääsiäistä ja joulua ei kuluneenakaan vuonna peruttu - eikä niitä toki edes voisi perua - ne ja niiden
sanoma kestävät ajan ja aikojen vaihtelun.
Pappilan ulkopuolinen kunnostus saatiin toteutettua vuoden 2021 aikana. Pappilan uudelleen käyttöön
siunaaminen pitkään kestäneen peruskorjauksen jälkeen oli 1.10.2021. Pappila sai varsin suuren
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mielenkiinnon ja avointen ovienkin tapahtumissa kävi todella paljon ihmisiä tutustumassa uudistettuihin
ja samalla vanhaa kunnioittaviin tiloihin.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Messu
Sanajumalanpalvelus
Viikkomessu
Kaste
Avioliittoon vihkiminen
Avioliiton siunaaminen
Hautaan siunaaminen

2021
119
22
18
249
46
4
243

2020
96
30
3
249
27
3
245

2019
166
60
22
259
45
6
208

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Koronarajoitusten vuoksi etäyhteydellä
toteutetut toimituskeskustelut heikensivät vuorovaikutusta omaisten ja toimitusperheiden kanssa, samoin
se, etteivät papit voineet osallistua muistotilaisuuksiin ja kastekahveille. Kirkollisista toimituksista vuoteen
2020 verrattuna lisääntyi suhteellisesti eniten avioliittoon vihkimiset ollen kuitenkin vuoden 2019 tasoa.
Kastettujen määrä oli aikaisempiin vuosiin verrattuna samaa tasoa. Osuus syntyneiden määrästä on viime
vuosina laskenut.
Päiväkerhot ja iltapäiväkerhotoiminta pyöri koko vuoden. Loma-aikoja lukuun ottamatta.
Päiväkerholaisten määrä oli 186 (253 v. 2020) ja iltapäiväkerholaisten 95 (103 v. 2020). Perhetoiminnan
kävijämäärissä oli suuria vaihteluja vuoden sisällä koronatilanteesta ja -rajoituksista riippuen.
Perheasiain neuvottelukeskuksen asiakastapahtumat muodostivat 1812 moduulia, yhden moduulin ollessa
45 minuuttia. Asiakkaita oli 305, joista 45 % oli miehiä. Yleisin tulosyy oli vuorovaikutusongelmat, 57 %.
Asiakkaista oli 30-49 -vuotiaita 66 %. Lapsiperheitä oli 68 % asiakasperheistä.
Diakoniatyössä yksilökohtainen työ korostui. Asiakaskontakteja oli 2274 (1199 v. 2020), niistä vastaanotolla
kohdattuja 1502 (1187 v. 2020). Kotikäyntejä oli 264 (199 v. 2020). Verkossa ja sosiaalisessa mediassa
kohdattiin ja hoidettiin asiakkaiden asioita 411 kpl. Pandemiatilanteen mahdollistaessa kokoontui syksyllä
erilaisia säännöllisiä ryhmiä 9 (7 v. 2020). Ruokailuja (Take away ja syksyllä paikan päällä) järjestettiin 93
kertaa, kävijöitä 4753.
Nuorisotyö toimi vuonna 2020 pääsääntöisesti verkkotyönä, kesällä 2021 toiminta palasi normaaliin.
Verkon kautta tehtävän työn kautta syntyi uusia tapoja tavoittaa nuoria niin varhaisnuoriso-, kuin
nuorisotyössä. Erityisnuorisotyössä korona-ajan läpi toimineella Saappaan päivystyksellä oli iso merkitys.
Saappaan kontakteja nuoriin oli 670 vuonna 2021. Isoskoulutuksen aloitti syksyllä 2021 yhteensä 65 nuorta
(40 v. 2020). Varhaisnuorten leiripäiviä oli yhteensä 23 (14 v. 2020).
Rippikouluun osallistumisten määrä pysyi korkeana vuosina 2020-21. Pandemia aiheutti muutoksia leirien
määrässä 2020, mutta kaksivuotiskaudella tilanne tasaantui, kun osa ikäluokasta siirtyi seuraavalle
vuodelle.
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Talouden tilanne kuluneena vuonna
Suomen talouden tilanne
VN taloudellinen katsaus joulukuu 2021: ”BKT:n arvioidaan kasvavan 3,4 % v. 2021. Covid-19-pandemian
pahentuminen vuoden 2021 lopulla lisää taloudenpitäjien epävarmuutta ja hidastaa talouskasvua
tilapäisesti vuodenvaihteen ympärillä. BKT:n kasvu pysyy 3,0 prosentissa v. 2022, sillä usealla toimialalla
tuotanto on edelleen pandemiaa edeltävän tason alapuolella. Talouden kasvu kuitenkin hidastuu ja BKT:n
arvioidaan kasvavan 1,5 % v. 2023 ja 1,4 % v. 2024.
Ennusteessa oletetaan, että tautitilanteen heikentyminen hidastaa talouden toipumista vain hetkellisesti.
Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus on uudelleen
lisääntynyt.
Energian hinta pitää inflaatiota yllä vuodenvaihteen ympärillä ja kääntyy vähitellen alenevaksi vuoden
2022 aikana. Nopean inflaation taustalla on sekä kysyntä- että tarjontapuolen tekijöitä. Inflaation nousun
oletetaan jäävän tilapäiseksi kysyntä- ja tarjontahäiriöiden vähitellen helpottaessa.
Julkisen talouden alijäämä pienenee voimakkaasti vuosina 2021-2023. Alijäämä ei kuitenkaan poistu
kokonaan ripeän talouskasvun aikana. Myös velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee väliaikaisesti
talouden elpyessä ja alijäämän pienentyessä. Talouskasvun hidastuessa velkasuhde kääntyy uudelleen
kasvuun. ”
Seurakunnan talous
Nurmijärven seurakunnan tilikauden tulos on 324 100 euroa ylijäämäinen. Tuloksen arvioinnissa pitää
kuitenkin ottaa huomioon pandemiatilanteen vuoksi tavallista alhaisemmat toimintakulut, koska kokoava
toiminta on ollut osan vuotta tauolla.
Toimintatuotot olivat 664 300 euroa ja ne alenivat edellisvuodesta. Toimintatuottojen alenemiseen vaikutti
muun muassa, että vuoden aikana ei tullut metsätalouden tuottoja lainkaan, vuokra tuotot vähenivät
jonkin verran sekä tukia ja avustuksia saatiin edellisvuotta vähemmän. Toimintatuottojen prosentuaalinen
jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.
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Toimintakulut olivat 7 494 100 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 341 900 euroa. Esimerkiksi
henkilöstökuluissa kasvua oli 132 500 euroa (+ 2,9 %), palveluiden ostoissa 141 300 euroa (+ 12,5 %) ja Aineja tarvikeostoissa 112 500 euroa (+13,7 %).

Kirkollisverojen tuotto oli 8,28 miljoonaa euroa, mikä on 624 euroa (-0 %) vähemmän kuin vuonna 2020.
Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 84 %. Valtionrahoitusta saatiin 840 240 euroa, mikä on 8,5
% kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 120 200 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 780 700 euroa.
Kirkon rahastomaksut olivat 16700 euroa edellisvuotta korkeammat. Rahoitustuottoja saatiin 32 900 euroa,
mikä on 11 900 euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Vuosikatetta kertyi 1,42 miljoonaa euroa. Tilikaudelle
kohdistuneet poistot olivat 1,13 miljoonaa euroa. Seurakunnan rahavarat kasvoivat 286 000 euroa ja olivat
vuoden lopussa yhteensä 8,1 miljoonaa euroa.
Lähes kaikki suunnittelut investoinnit toteutuivat. Suurin investointikokonaisuus oli Pappilan katon
uusiminen ja julkisivun kunnostus, maalaus sekä piha-alueen rakentaminen yhteensä 363 500 euroa sekä
Nurmijärven kirkon julkisivun kunnostus ja maalaus 229 400 euroa. Ainoa uudisrakennus, oli
hautausmaan varastorakennus, jonka rakentamiskustannukset olivat 159 400 euroa.
Olennaiset muutokset tilikauden päättymisen jälkeen:
Ukrainan sodan lähitulevaisuudessa seurakuntaan vaikuttava huomattavin seikka on mahdollinen
pakolaisten hätä- tai tilapäismajoituksen tarve seurakunnan tiloissa. Asiaan liittyvä valmistelu on aloitettu
seurakunnassa.
Ukrainan sodan välilliset vaikutukset seurakunnan toimintaympäristöön ja siten myös itse toimintaan
voivat olla suuriakin, mutta samalla hyvin vaikeasti hahmotettavia vielä tässä vaiheessa. Alustava
skenaariotyö on kuitenkin aloitettu.
Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:
Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa heikkenemässä. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on
ollut viime vuosina 1 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Nurmijärven kunta on
muuttovoittoinen, mutta se ei riitä korvaamaan seurakunnan jäsenmäärän laskua. Suuri osa kuntaan
muuttavista ei kuulu kirkkoon.
Nurmijärven seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1,45 vuodesta 2014 alkaen. Verotulot ovat viiden
vuoden ajan vuosittaisista muutoksista huolimatta säilyneet keskiarvoisesti lähes samalla tasolla. Viiden
viimeisen vuoden verotulokehityksestä tarkemmin kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Verotulojen
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ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä vuositasolla noin 200 000 euroa. Henkilöstömenojen ja
kiinteistökulujen kehitykseen tulee tämän tuloennusteen vuoksi kiinnittää erityistä huomioita.
Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:
Kriisiytyvän seurakunnan mittareiden mukaan Nurmijärven seurakunnan talous on vakaa.
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit

2021

1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on
negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka
viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman
kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai
korkeampi.

Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on
positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,45.

2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien
yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella
menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan
kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman
kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman
ylittävän myynnin toteuttamista.

Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää
11 miljoonaa euroa.

3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius
heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.

Rahavarojen riittävyys eli maksuvalmius on
322 päivää.

4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa
kolmena peräkkäisenä vuonna.

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on
ollut laskeva.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon
mittarit
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät

2021

‒ Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan
ylläpitotehtävien hoidossa
‒ Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa
‒ Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja
väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta
‒ Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät
ongelmat
‒ Hallintomenettelyn puutteellisuudet
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio
‒ Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon
ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit
‒ Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden
vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000
jäsentä
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Hautaustoimen ja hautausmaan
ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät.
Vuosina 1843-46 rakennettu Pappila
remontoitiin kauttaaltaan. Nurmijärven
Kirkonkylän vuonna 1793 valmistuneen
kirkon julkisivu remontoitiin. Seurakunta
kuuluu Vantaan aluekeskusrekisteriin.
Edellinen hallinnon uudistus tehtiin 2007.
Kirkkovaltuusto päätti aloittaa hallinnon
tarkastelun ja uudistamisen.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö on päivitetty
vuonna 2021.
Seurakunnalla on hyvät valmiudet
perustehtäviensä hoitamiseen. Jäsenmäärä on
laskenut viimeisten viiden vuoden aikana
4,3 %.
Matriisiorganisaatio avaa näkökulmaa
yhteiseen työhön.

‒ Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai
uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri
4. Johtaminen seurakunnassa
‒ Johtamisen heikkoudet
‒ Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten
toimintasuunnitelma, seurakunnan
strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia,
henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai
valmiussuunnitelma puuttuvat
‒ Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa
johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin
‒ Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien,
rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai
tuomiokapitulin kanssa.
5. Seurakunnan henkilöstö
‒ Henkilöstön määrä
‒ Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia
‒ Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja
rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna

2 Hallinto
Nurmijärven seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:
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Toimintaa ohjaavat asiakirjat ovat ajan
tasalla.
Työhyvinvointikyselyssä esiin nousseisiin
kriittisiin näkökulmiin on tartuttu monin eri
tavoin. Kyselyn tuloksia avasi koko
työyhteisölle ja osalle tiimeistä
työyhteisökonsultti.
Seurakunta on verkostoitunut useilla eri
työaloilla lähiseurakuntien kanssa.
Tuomiokapituli on arvostettu
asiantuntijataho mm. hallinnon
kysymyksissä.
Henkilöstön määrä on 103
Sairauslomien määrä on laskussa.
Työhyvinvointia lisääviä toimenpiteitä on
ollut mm. ylimääräisten kulttuuri- ja liikunta
seteleiden jako, henkilökuntahupparit ja
konsertin järjestäminen. Rekrytointien kautta
on saatu avoimet tehtävät täytettyä.

Hallintoelinten jäsenet 2019-2022

Kirkkovaltuusto
Kertomusvuosi on vuoden 2021 seurakuntavaaleissa valitun kirkkovaltuuston kolmas. Vuoden aikana
kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa ja käsiteltyjä pykäliä kertyi 51. Kaksi kokouksista toteutettiin
hybridinä. Kokouksia edelsi kyselytunti, jonka aikana keskustelua käytiin ensisijaisesti esityslistan asioista
ja mikäli aikaa jäi, myös muista seurakunnan asioista. Hybridikokousten yhteydessä ei ollut kyselytuntia.
Puheenjohtajana toimi Sirpa Rantala ja varapuheenjohtajana Tuomo Hyvärinen. Sihteerinä
toimi hallintopäällikkö Pekka Tukeva. Kirkkoherra, talousjohtaja ja lähiesihenkilöt
osallistuivat valtuuston kokouksiin ja kyselytunneille.
Kirkkovaltuuston jäsenet ja kokouksiin osallistuminen v. 2021
Ahonen Seppo

4

Korkiakoski Jouni

3

Patjas Mika

4

Arnkil Einar

4

Kuula Ina

4

Pispala Leni

2

Lausvaara Jyrki

4

Lakee Hannu

4

Rantala Sirpa pj

4

Grönqvist Tuula

4

Lindfors Anja

3

Rautanen-Saari Leena

4

Harju Sini

3

Lommi Juho

3

Ruoti Hannele

3

Hytönen Liisa

3

Pukarinen Pauliina

3

Sandberg Jenni

4

Hyvärinen Tuomo

3

Malkamäki Jussi

4

Saukonoja Reima

4

Jaakkola Pia

4

Markkanen Aulikki

3

Tapio Markku

4

Jalava Markku

4

Martinsaari Kerttu

4

Tikkaoja Tarja

4

Järvinen Tapio

3

Mäkäräinen Erkki

4

Toikka Hannu

2

Kaasalainen Erkki

4

Nurmela Anne

3

Toivomäki Päivi

3

Varajäsenet
Aaltio-Hyvärinen
Johanna

3

Häkli Matti

1

Lepolahti Harri

1

Kari Matti

2

Kivinen Yrjö

1

Sivula Marko

2

Kirkkovaltuuston tekemiä keskeisiä päätöksiä kertomusvuonna:
KV1/2021 12.1.2021
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan,
jäsenten ja heidän varajäsenten vaali.
KV2/2021 8.6.2021
Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja merkitsi
tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.
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KV3/2021 26.10.2021
Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2022 kirkollisveroprosentiksi 1,45. Kirkkovaltuusto käsitteli
kirkkovaltuuston työjärjestystä, johtokuntien johtosääntöjä ja kirkkopiirien neuvottelukuntien
toimintasäännön uusimista.
KV4/2021 14.12.2021
Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion, sekä suunnitteluvuosien 2022–2024 toiminta- ja
taloussuunnitelman.
Valtuustoaloitteet
-

Sateenkaarimessujen järjestäminen vähintään kaksi kertaa vuodessa sekä mies- ja naispareille
tiedottaminen esirukouksen mahdollisuudesta.
Kolmen määräaikaisen diakonin työsuhteen perustaminen kohdentuen nuorten, aikuisten ja
ikäihmisten auttamiseen. Lisäksi 100 000 euron siirto diakoniarahastoon koronan jälkihoitoon.
Valtuustoaloite diakonien palkan korottamisesta.
Nimikkotaimen istuttaminen jokaiselle nurmijärveläiselle vuonna 2022 syntyneelle lapselle.

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa ja käsitteli yhteensä 130 pykälää. Puheenjohtajana ja
esittelijänä toimi kirkkoherra Ari Tuhkanen ja varapuheenjohtajana Markku Jalava. Talous- ja
kiinteistöhallintoasioiden esittelijänä toimi talousjohtaja Maria Sairanen. Sihteerinä toimi hallintopäällikkö
Pekka Tukeva.
Kirkkoneuvoston jäsenet ja kokouksiin osallistuminen v. 2021
7

7

Markkanen Aulikki
AAulikki
Tikkaoja Tarja

7

Toivomäki Päivi

5

Tuhkanen Ari

7

Kaasalainen Erkki

6

Jalava Markku

7

Kari Matti

Jaakkola Pia

6

Korkiakoski Jouni

6

Varajäsenet
Mattila Eija

1

Kirkkoneuvoston tekemiä keskeisiä päätöksiä kertomusvuonna:
KN 1/2021 2.2.2021
Kirkkoneuvosto päätti henkilöstöohjelman käyttöönotosta ja Nurmijärven kirkon sekä Pappilan
julkisivunkunnostus- ja maalaustyöstä
KN 2/21 30.3.2021
Kirkkoneuvosto hyväksyi vanhan seurakuntatalon purku-urakan ja lähetystyön talousarviomäärärahojen
jaon. Kirkkoneuvosto esitti kirkkovaltuustolle hautausmaan varastokatoksen rakentamista ja
määrärahalisäystä.

12

KN 3/2021 11.5.2021
Kirkkoneuvosto käsitteli työhyvinvointikyselyn tulokset, päätti ympäristödiplomin uusimisesta,
talousarvioavustuksista sekä Pappilan pihasuunnitelmasta. Neuvosto valitsi 50 % perheneuvojan virkaan
Sari Varpaman.
KN4/2021 24.8.2021
Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen, käsitteli valtuustoaloitteita ja hyväksyi
yhteistyösopimuksen Nurmijärven seurakunnan osalta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
terveyspalvelut ja sairaanhoito palvelualueen ja alueen seurakuntien välillä.
KN5/2021 13.9.2021
Kirkkoneuvosto käsitteli henkilöstöasioita.
KN6/2021 12.10.2021
Kirkkoneuvosto hyväksyi työntekijöiden koulutussuunnitelmat 2022 ja valitsi ruokapalvelutyöntekijäksi
Jenna Simosen ja lähetyssihteeriksi Saija Lohikosken. Toimistosihteeri Kaija Lahtisen työsuhde
vakinaistettiin.
KN//2021 25.11.2021
Kirkkoneuvosto päätti vanhan seurakuntatalon alueen maisemoinnista, Rajamäen kirkon julkisivun
kunnostuksesta ja kiinteistötoimen henkilöstön kolmen viikon työaikajakson soveltamisesta toistaiseksi.

Johtokunnat
Julistus- ja palvelutyön johtokunta
Johtokunta kokoontui 2 kertaa kertomusvuoden aikana ja käsitteli 25 asiaa. Puheenjohtajana toimi Leena
Rautanen-Saari ja sihteerinä Kaija Lahtinen. Kokouksiin ovat työntekijöistä osallistuneet: Tero Konttinen,
Pirjo Kuula, Jenni Mboup (1 kokous), Satu Ranta ja Riitta-Leena Sihvola.
Johtokunnan jäsenet ja kokouksiin osallistuminen v. 2021:

Rautanen-Saari Leena, pj. 2 Nurmela Anne
1 Patjas Mika
Arnkil Einar
2 Rantanen Erkki
Grönqvist Tuula
1 Kneuv. edustaja Matti Kari
Lausvaara Jyrki
Varajäsenet
1 Mäkelä Esa
Mäkäräinen Erkki

2
1
1
1
1

Kasvatustyön johtokunta
Johtokunta kokoontui 2 kertaa kertomusvuoden aikana ja käsitteli 31 asiaa. Puheenjohtajana toimi Juho
Lommi. Sihteerinä toimi Taina Rauhala. Kokouksiin osallistui työntekijöistä: Helena Miettinen, Ida
Vartiala, Eeva-Maria Kanerva ja Johannes Haapalainen (vain kevään kokous).
Johtokunnan jäsenet ja kokouksiin osallistuminen v. 2021:
Ahonen Seppo

2

Lepolahti Harri

2

Harju Sini

2

Lommi Juho

2

Hytönen Liisa

2

Åbgerg Ville-Veikko

1

Kuula Ina

2

Kneuv edustaja Jaakkola Pia

2
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Kiinteistöpalvelun johtokunta
Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 6 kertaa ja käsitteli 84 pykälää.
Puheenjohtajana toimi Markku Tapio (1-4) ja Jussi Malkamäki (5-6) ja sihteerinä Saija Pakarinen.
Asiantuntijana on toiminut Markku Schildt.
Kokouksiin ovat työntekijöistä osallistuneet:
Ari Tuhkanen, Maria Sairanen, Heikki Nisula ja Kari Kouhia.
Johtokunnan jäsenet ja kokouksiin osallistuminen v. 2021:
Schildt Markku

6

Saukonoja Reima

4

Aaltio-Hyvärinen Johanna

6

Tapio Markku

6

Malkamäki Jussi

5

Pukarinen Pauliina

5

Kneuv. edustaja Tikkaoja Tarja

6

Kirkkopiirien neuvottelukuntien jäsenet 2021
Kirkonkylä

Klaukkala

Rajamäki

Tenhunen Anna-Kaisa piirikapp. Sipola Leena, piirikappal. pj
pj
Häkli
Matti
Aaltio-Hyvärinen Johanna

Sihvola Riitta-Leena piirikappal. pj

Mattila Eija

Csaba Jansic

Kontturi Risto

Myllykoski Sisko

Härkönen
Ritva
Huhtala
Paula

Masih Päivi

Nieminen Nenna

Jääskeläinen Jesse

Palomäki Leena

Outinen Sari

Ruotsalainen Jasmin

Reuhkala Vuokko

Stolt Pirjo

Sorvari Antti/Heiskanen Pasi Venna Marjo

Åberg Ville

Ventä Pirjo

Wiren Tommi

Vasikainen Jouni työntek. ed.

Kallonen Päivi työnt. ed.

Sulasalmi Katja työnt. ed.

Kaasalainen Erkki kneuv. ed.

Toivomäki Päivi kneuv. ed.

Markkanen Aulikki kneuv. ed.

Aaltonen Tuomo

Tilintarkastusyhteisö
Tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana Outi Koskinen JHT, KHT
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Seurakunnan johdon arviointi vuoden 2021 toiminnasta
Arviointi suoritettiin 19.4.2022. Läsnä olivat teams-palaverissa luottamushenkilöpuheenjohtajisto:
kirkkovaltuuston pj Sirpa Rantala, joka toimi puheenjohtajana, ja varapj Tuomo Hyvärinen sekä
kirkkoneuvoston varapj Markku Jalava, joka toimi sihteerinä, sekä johtavat viranhaltijat: kirkkoherra Ari
Tuhkanen ja talousjohtaja Maria Sairanen.
Onnistumisia
Pandemia: Koronatilanteen aaltoilu edellytti jatkuvaa seuraamista ja tarvittaessa nopeaa reagointia.
Jumalanpalveluksia ja muuta toimintaa järjestettiin etänä tai seurakuntalaisten läsnä ollen tilanteen
mukaan. Digiloikka jatkui pääosin koko vuoden ja esimerkiksi kokouksia järjestettiin paljon etänä.
Työyhteisöä tuettiin, jotta he jaksaisivat tukea seurakuntalaisia. Työhyvinvointikysely toteutettiin. Kun
työyhteisön perinteistä kevätretkeä tai joululounasta ei voitu järjestää, tarjottiin verkossa konsertti ja
panostettiin vähän enemmän joululahjoihin.
Diakonia jakoi ruokakasseja ja take away-ruokaa. Vapaaehtoisavun antaminen ja soittokierrokset
ikäihmisille jatkuivat.
Kirkollisten toimitusten järjestämisessä ajoittaiset osallistujarajoitukset edellyttivät välillä sovittelua ja
soveltamista.
Nuorten toimintaan digi soveltui hyvin. Rippikoulut pidettiin suunnitelmien mukaisesti ja
varhaiskasvatuksen kerhot kokoontuivat.
Perheasiainneuvottelukeskus tapasi asiakkaita pääosin etänä.
Etätyötä jatkettiin mahdollisuuksien mukaan. Terveysturvallisuudesta huolehdittiin.
Muuta: Seurakunnan taloudellinen tilanne oli hyvä, taloutta hoidettiin asiallisesti ja menokuri säilyi.
Toiminnan supistuminen koronan vuoksi vähensi menoja.
Jäsensitouttaminen oli yksi vuoden kehityshankkeista.
Joulukalenterin jakaminen kaikkiin talouksiin sai paljon kiitosta.
Yhteistyö eri tahojen kanssa jatkui suotuisasti.
Ensimmäinen sateenkaarimessu järjestettiin Klaukkalan kirkossa.
Pappilan remontti valmistui ja rakennus otettiin käyttöön, vaikka yleisölle tilojen vuokrausmahdollisuus
alkoi vasta vuonna 2022. Pappilan uusittujen tilojen esittelytilaisuuksista tuli menestys.
Vanha seurakuntatalo purettiin, minkä johdosta käytyyn julkiseen keskusteluun osallistuttiin.
Henkilöstöohjelma valmistui ja ympäristödiplomia valmisteltiin.
Viestintää kehitettiin mm. some-koulutuksella.
Tietojärjestelmien ja rakennusten turvallisuudesta pidettiin huolta.
Kehittämistä ja haasteita
Kiinteistöstrategian päivittäminen siirtyi.
Vapaaehtoisten seurakuntalaisten saaminen toimimaan pandemia-ajan jälkeen.
15

3 Henkilöstö
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Perhe- ja muut vapaat

Perhevapaat/pv
Hoitovapaat, tilapäiset hoitovapaat/pv
Palkallinen kuntoutus/pv
/hlöä
Eläkkeelle jääneet/hlöä
Vuorotteluvapaat/pv
/hlöä
Opintovapaat/pv
/hlöä
Muut virkavapaat /pv
/hlöä
Koulutuspäivät

2021
516
363
2
100
1
151
1
696
9
167

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

Henkilöstökulut
Verotulot
Henkilöstökulujen osuus verotuloista

2021
4 657 955
8 278 675
56,26€

2020
4 525 422
8 279 299
54,66%
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2019
4 790 314
8 180 091
58,56%

Keski-ikä

Henkilöstökulut
6000000

50,2

Keski-ikä, kaikki

4000000

Määräaikainen, kokoaikainen

2000000

Määräaikainen, osa-aikainen

0
2019
Palkat ja palkkiot

2020

2021

Henkilösivukulut

Vakituinen, kokoaikainen
Vakituinen, osa-aikainen
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46,1
48,1
49
52,4

Sukupuolijakauma
naiset

miehet

82
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Henkilöstöön liittyvät kehittämishankkeet
Kuluneen vuoden aikana käsiteltiin työhyvinvointikyselyn tuloksia tiimeissä sekä johtoryhmän ja
lähiesihenkilöiden kesken.

Henkilöstöedut
Työnantaja tarjoaa jokaiselle työntekijälle Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleitä 150 € arvosta vuodessa.
Henkilökunnalle on tarjottu mahdollisuus käydä hierojalla, jonka kustannuksiin on voinut käyttää
liikuntarahaa. Koronan takia henkilöstön kevätretken sijaan järjestettiin striimattu konsertti, johon jaettiin
eväspussit. Henkilöstölle hankittiin kiitokseksi korona-ajan ponnisteluista seurakunnan logolla olevat
hupparit ja 100 euron arvosta Smartum seteleitä. Syksyllä järjestettiin tiimikohtaiset liikuntailtapäivät.
Työntekijöiden joululounas jouduttiin perumaan koronan takia. Sen sijaan työnantaja joululahjan arvoa
korotettiin puolella viiteenkymmeneen euroon. Työnantajalla on muistamiskäytännöt 50 ja 60 vuotta
täyttäville, täysiä vuosikymmeniä töissä olleille ja eläkkeelle jääville.

Nurmijärven seurakunnan organisaatiokaavio, henkilöstö
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Yhteistyötoimikunnan toimintakertomus 2021
Yhteistyötoimikuntaan kuuluivat
työnantajan edustajat:
Heikki Nisula (työsuojelupäällikkö, pj.), Maria Sairanen (talousjohtaja), Ari Tuhkanen (kirkkoherra) ja
Pekka Tukeva (hallintopäällikkö)

työntekijöiden edustajat:
Marjut Timonen (työsuojeluvaltuutettu),
Kirsti Pekkala-Rantila (Kirkon alat ry sekä työsuojeluvaltuutettu),
Katja Sulasalmi (työsuojeluvaltuutettu, sihteeri), Johanna Mikkola (1.varavaltuutettu),
Leena Sipola (pääluottamusmies Juko ry) ja Johannes Haapalainen (luottamusmies Juko ry)
Toimikauden 2021 aikana pidettiin 5 kokousta.
Käsiteltyjä aiheita olivat mm.
• Henkilöstöohjelma, toiminnan ohjeena.
• Työhyvinvointikyselyn (2020 tehty) käsittely: Anssi Tietäväinen analysoi ja kävi kyselyn läpi koko
työyhteisön kannalta isossa työntekijäkokouksessa 27.1.2021. Joillain työaloilla kyselyä käsiteltiin
tarkemmin.
• Koronan vaikutuksia työhyvinvointiin pyrittiin arvioimaan yhteistyössä työterveyden kanssa,
etätyötä suositeltiin sekä tarjottiin korvaavaa työtä, mikäli omaa työtä ei voinut tehdä rajoitusten
takia tehdä.
• Työturvallisuuden ja koronamääräysten vuoksi toiminta oli supistettu koko vuoden. Taloudellinen
tilanne seurakunnassa saatiin kuitenkin pidettyä vakaana koko loppuvuoden, joten lomautuksille ei
ollut aihetta.
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•

•
•
•

Smartumin kulttuuri- ja liikuntaseteleitä jaettiin 99:lle työntekijälle yhteensä 2840 kpl ja lisäksi
pandemian ajan työhyvinvointia tukemaan 1940 kpl 97:lle työntekijälle. Lounasseteleitä myytiin
2240 kpl ja ruokalippuja 1905 kpl.
Syksyn ulkoiluiltapäivä toteutettiin työaloittain.
Ensiapu koulutus toteutettiin etänä webinaarina, koulutus toteutettiin 16 hengen pakettina. (+ Ea2
vaellusrippikoululle)
Vuoden 2021 koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset peruuntuivat ja keskeytyivät
suurimmilta osin koronamääräysten vuoksi, osa koulutuksista toteutettiin verkossa.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot
Nurmijärven seurakunnan työterveyshuollon palvelut (lakisääteinen ja ennaltaehkäisevä KELA
korvausluokka 1 ja työterveyspainotteinen sairaanhoito KELA korvausluokka 2) on vuonna 2021 tuottanut
Diagnos Terveyspalvelut Oy ajalla 1.1-30.9.2021 ja Mehiläinen Oy ajalla 1.10-31.12.2021.
Palveluntuottajan vaihtuminen kesken tilikauden johtuu Diagnos Terveyspalveluiden yhdistymisestä
Mehiläiseen 1.10.2021. Palvelujen tuottamisessa on noudatettu Hyvää työterveyshuoltokäytäntöä. V.
2021jää edellisvuoden tapaan historiaan koronapandemiavuotena, jolloin myös työterveyshuoltotoimintaa
toteutettiin osin normaalista poikkeavalla tavalla mm. etäpalveluiden käyttöä oli aikaisempaa enemmän.
Lisäksi fyysinen työpaikkatoiminta jäi vähiin vuoden aikana, koska valtakunnallisesti suositeltiin fyysisten
kontaktien rajoittamista.
Toimintavuoden työterveystavoitteet ja niiden toteutuminen
Työkyvyn tukeminen ja palauttaminen
Välitä ajoissa -mallin mukainen toiminta
Toimintakauden aikana on ollut havaittavissa tarvetta työkyvyn tukemiseen, työssä jaksamiseen niin
yksilöinä kuin työyhteisöinä.
• esimies-alaiskeskusteluja on käyty
• ulkopuolisten sairauslomatodistustietojen sekä esimiehen hyväksymien poissaolojen tiedot on
toimitettu työterveyshuoltoon säännöllisesti ja nämä tiedot on viety asiakasrekisteriin
• työterveyshuollossa on ajettu sairauspoissaoloraportit 3 kk:n välein ja toimitettu työnantajan
yhteyshenkilölle, joka on toimittanut tiedot esimiehille jatkotoimenpiteitä varten
• työterveyshuollosta on oltu yhteydessä pitkillä sairauslomilla oleviin – työterveysneuvotteluja
on järjestetty tarvittaessa sekä fyysisinä tapaamisina että TEAMS-neuvotteluina.
Psyykkisen ja fyysisen kuormituksen vähentäminen ja hyvinvoinnin seuraaminen
Työntekijöiden psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia on seurattu työterveyshuollossa terveystarkastuksilla ja
vastaanotto/etävastaanottokäynneillä.
Ennaltaehkäisevä toiminta (KELA korvausluokka 1)
• terveystarkastukset ja työkyvyn seurantakäynnit työterveyslääkärillä ja erikoislääkäreillä 91 kpl
• terveystarkastukset ja muut käynnit työterveyshoitajalla 31 kpl
• työterveysneuvottelut 7 kpl
• käynnit työterveyspsykologilla 19 kpl,
• käynnit työfysioterapeutilla 36 kpl
Työyhteisötasot
Työyhteisötason toimintaan osallistuivat työterveyslääkäri, työterveyshoitaja ja työterveyspsykologi.
V. 2020 syksyllä työterveyshuolto teki papistolle työhyvinvointikyselyn. Työhyvinvointikyselyn jatkona
toteutettiin pienryhmätyöskentelyä Anssi Tietäväisen johdolla 1.4.2021.
V.2020 tehdyssä työpaikkakäyntisuunnitelmassa ollut kiinteistö- ja keittiöosaston työpaikkaselvitys
vuonna 2021 jäi toteutumatta ja siirtyy vuodelle 2022.
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Työfysioterapeutti on tehnyt v. 2021 3 kpl ergonomiakäyntejä työpaikalle.
Sairaanhoito (KELA korvausluokka2)
Sairaanhoitoa on toteutettu työterveyspainotteisesti.
• sairaanhoitokäynnit työterveyslääkäreillä ja erikoislääkäreillä 397 kpl (sis. etävastaanoton)
• sairaanhoitokäynnit työterveyshoitajalla 39 kpl (sis. etävastaanoton)
Työterveyshuollon kustannusten seuranta
Työterveyshuollon kokonaiskustannukset v. 2021 ovat pysyneet lähes ennallaan verrattuna v. 2020
työterveyskustannuksiin verrattuna. Kustannuksista n. 42 % on KELA korvausluokassa 1 ja 58 % KELA
korvausluokassa 2.
Poissaolotilastot
Työterveyshuollosta kirjoitetut ja työterveyshuoltoon toimitettujen ulkopuolisten sairauslomien määrä on
v. 2021 ollut yhteensä 1115 pv, mikä on yli 600 päivää vähemmän kuin edellisenä vuonna.
2021
2020
2019
2018
2017

1115 päivää
1787 päivää
2097 päivää
2248 päivää
2239 päivää

4 Jäsenmäärä
Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Kastetut

246

Kuolleet

230

Liittyneet

173

Eronneet

507

Muuttoliike (+/-)
Jäsenmuutos yhteensä

31
-287

Jäsenet 31.12.2020

29 711

Jäsenet 31.12.2021

29 424
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Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana
Jäsenet, henk.
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

29 001
28 657
28 309
27 967
27 631
27 296
26 962
26 633
26 305
25 982

Muutos vuodesta
2020, henk.
-710
-1 054
-1 402
-1 744
-2 080
-2 415
-2 749
-3 078
-3 406
-3 729

Muutos vuodesta
2020 %
-2,4
-3,5
-4,7
-5,9
-7,0
-8,1
-9,3
-10,4
-11,5
-12,6
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Kirkkoon
kuuluvuus, %
66,7
65,7
64,7
63,9
62,7
61,8
60,9
60,0
59,1
58,2

yllä olevan KH taulukon toimintatuottojen, -kulujen ja palveluiden ostojen kokonaissummat poikkeavat srk:n tuloslaskelman summista 13 379,70
eur, johtuen kirjauksesta 31.12.2021, jossa lounassetelien myyntitulo korjattiin menonoikaisuksi.

5 Sisäinen valvonta
Sisäisen valvonnan järjestäminen
Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä
seurakunnassa. Kirkkoneuvosto huolehtii valvonnan järjestämisen lisäksi siitä, että järjestelmä toimii
käytännössä annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Mikäli kirkkoneuvosto delegoi toiselle
hallintoelimille tai viranhaltijalle päätösvaltaa, on sen velvollisuutena delegoinnista huolimatta valvoa
toimintaa.
Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa.
Kirkkoherra johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkkoherra on seurakunnan hengellisessä työssä ja
kirkkoherranvirastossa toimivan henkilöstön esimies. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra
valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja
taloudenhoidossa. (KJ 6:13). Talousjohtajalla on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon sekä
hautaus- ja kiinteistötoimen johtamisessa ja sisäisessä valvonnassa.
Johtavat viranhaltijat vastaavat oman työalansa toiminnasta ja taloudesta sekä raportoivat sovitulla tavalla
luottamushenkilöille toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdyistä päätöksistä. Viranhaltijoiden
johtosäännöissä ja tehtäväkuvauksissa määritellään, mitkä tehtäväalueet ja työmuodot kuuluvat kenenkin
vastuulle. Koko henkilökunta vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusten
rikkomisesta ja laittomuuksista ilmoitetaan välittömästi. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta työstään
sekä oikeus ja velvollisuus ilmoittaa esimiehelleen omaan työhönsä liittyvistä ongelmista.
Luottamushenkilöt hoitavat sisäistä valvontaa ottamalla kantaa seurakunnan strategioihin ja tavoitteisiin,
tarkkailemalla seurakunnan toimintoja, analysoimalla heille annettuja tietoja toiminnasta ja taloudesta sekä
arvioimalla seurakunnan päätöksentekotapoja.
Sisäisen valvonnan tavoitteena on:
• varmistaa sujuva ja tarkoituksenmukainen toiminta sekä hyvin toimiva hallinto
• varmistaa seurakuntia koskevien lakien, säännösten ja ohjeiden noudattaminen
• edistää toimintojen säännönmukaisuutta, tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta sekä parantaa
palveluiden laatua
• auttaa organisaatiota saavuttamaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
• antaa toimintamalli, kun työntekijä vaihtuu, sijaisuuksia hoidettaessa ja ongelmatilanteissa
• antaa oikeaa ja tosiasioihin perustuvaa tietoa toiminnasta ja taloudesta raportoinneissa
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• estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä tai väärinkäytöksistä
Nurmijärven seurakunnassa on olemassa 8.5.2018 hyväksytyt seurakunnan sisäisen valvonnan ja riskien
hallinnan ohjeet. Seurakunnassa on 22.5.2018 hyväksytty taloussääntö, jossa on määräyksiä
toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon,
kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Kirkkoneuvoston ohjesääntö on vuonna 2019 uusittu vastaamaan
nykyistä organisaatiota. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten
kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt siirto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.
Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet, jotka kirkkoneuvosto on hyväksynyt 17.11.2020.
Käteisvarojen käsittelystä ja luottokortin käyttämisestä on erilliset ohjeet.
Riskien hallinnan järjestäminen
Nurmijärven seurakunnassa on tehty riskikartoitus vuonna 2020. Kuluneena vuonna 2021 riskikartoitusta
ei tehty. Kartoituksessa on arvioitu seurakunnan strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia riskejä.
Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:
•
•

•

•

•

Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on päivitetty pelastussuunnitelmat ja kiinteistöihin on lisätty
ja uusittu kameravalvontaa sekä uudistettu lukitusjärjestelmää.
Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa 1.10.2021 alkaen Mehiläinen Oy.
Työterveyshuollon toteutti 30.9.2021 asti Diagnos Oy, jonka Mehiläinen Oy osti. Varhaisen tuen
malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
Vuosittaisessa palaverissa työterveyshuollon kanssa sovitaan työpaikkaselvityksistä.
Ensiapukoulutusta järjestetään vuosittain. Vuonna 2021 koulutus järjestettiin pandemian vuoksi
verkkokoulutuksena. Työn vaarojen ja riskien arviointi tehdään kolmen vuoden välein. Kysely
toteutettiin v.2020. Työhyvinvointikysely tehdään kolmen vuoden välein. Kysely toteutettiin
vuoden 2021 alussa. Kyselyn tulosten perusteella tehtiin moninaisia toimenpiteitä työhyvinvoinnin
parantamiseksi.
Lainat ja sijoitukset: Nurmijärven seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston
22.10.2003 hyväksymän sijoitusstrategian mukaan suunnitellusti siten, että riittävä tuottotaso
saavutetaan riskit halliten. Sijoituksista annetaan raportti puolivuosittain kirkkoneuvostolle.
Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Nurmijärven seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan
Vantaan IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä
tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se
seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.
Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Nurmijärven seurakunnalla on tavanomaiset
omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen
Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.
Talouden toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana kaksi kertaa. Toiminnan
toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Vaihtorahakassat tarkastettiin kerran vuoden
aikana.
Kuluvana vuonna seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin jäsenmäärän aleneminen ja
siitä aiheutuva kirkollisverotulojen laskeminen. Myös henkilöstömenojen sekä kiinteistökustannusten
kehitykseen kiinnitettiin huomiota.
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Henkilöstön osaamista sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta on tavoitteena parantaa. Vuoden 2022
sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan painopisteiksi on asetettu organisaatio- ja hallintorakenteen
kehittäminen ja perehdytysoppaan päivittäminen.

6 Talouden tunnusluvut
Tuloslaskelman tunnusluvut
Nurmijärven seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski 2020 vuodesta 2021 vuoteen 1,1
prosenttiyksikköä. Vuosikatteen osuus, 125 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot
kuten edellisenäkin vuotena. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.
2021
8,86
125,42
48,30

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %
Vuosikatteen osuus poistoista, %
Vuosikate, euroa/jäsen

2020
9,99
193,79
62,32

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on
katettu toimintatuotoilla (= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut -/+ Valmistevarastojen lisäys/vähennys +
Valmistus omaan käyttöön)).
Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa
vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.
Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100
Rahoituslaskelman tunnusluvut
Seurakunnan rahavarat kasvoivat noin 286 000 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden
lopussa 8,1 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä n. 780 000 euroa, joista suurimpina Pappilan
katon uusiminen sekä julkisivun kunnostus ja maalaus, Nurmijärven kirkon julkisivun kunnostus ja
maalaus sekä Nurmijärven hautausmaan varastorakennuksen rakentaminen. Tunnusluku investointien
tulorahoitus-% oli 183 %, mikä oli jonkin verran korkeampi kuin edellisvuonna (109 % v. 2020). Koska
investoinnit kyettiin kokonaan rahoittamaan tulorahoituksella, lainanottoon ei ollut tarvetta.
Rahavarojen riittävyys oli 322 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Nurmijärven
seurakunnalla ei ole lainaa.

Investointien tulorahoitusprosentti %
Rahavarojen riittävyys, pv

2021
183
322

2020
109
292

Investointien tulorahoitusprosentti, %, (= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno)
Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella)
Taseen tunnusluvut
Taseen loppusumma on 27,2 miljoonaa euroa. Tase suureni n. 54 000 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 18,1
miljoonaa euroa. Ne pienenivät n. 356 000 euroa, kun aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tasearvo
väheni poistojen ansioista 356 000 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 8,2 miljoonaa
euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 8,1 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat n. 286 000 eurolla.
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Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja n. 817 000 euroa. Oma pääoma
kasvoi 324 000 euroa, eli vuoden ylijäämän verran.
Nurmijärven seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla
ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt.
Nurmijärven seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan
muutoksia kahden viime vuoden aikana.

Omavaraisuusaste, %
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Lainakanta, euroa/jäsen

2021
95,1
239
12
0

2020
93,8
216
16
0

Omavaraisuusaste, %, (= 100* (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset Ainaishoitosopimusten pääomat) / (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - Saadut ennakot)).
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen (= [(Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras
pääoma -Saadut ennakot)] / Jäsenmäärä).
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot).
Lainakanta, euroa/jäsen (= [Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat+ Siirtovelat + Muut velat)] /
Jäsenmäärä)

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden
tasapainottamistoimenpiteiksi
Tilikauden tulos on 288 017,27 euroa.
Nurmijärven tilikauden ylijäämä muodostuu seuraavasti:
Tilikauden tulos
288 017,27 euroa
Poistoeron vähennys
36 148,82 euroa
Tilikauden ylijäämä
324 166,09 euroa
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 324 166,09 euroa kirjataan taseen omaan
pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.
Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen
ylijäämäkirjausta on 11 068 606,15 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä
talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.
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II Talousarvion toteutuminen
1 Käyttötalouden toteutuminen
HALLINTO (pääluokka 1)
Hallintoelimet 1001010100,1001010101,1001010102
Toiminta-ajatus / tehtävä:
Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai
johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännöissä mainittavissa asioissa
kirkkoneuvostolle sekä johtokunnille.
Kirkkoneuvoston asiana on, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa,
edistää hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.
Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii
kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo tehtyjen päätösten laillisuutta ja seurakunnan etua,
edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. KL 8 luvun 2 §:ssä todetaan,
että seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston tai seurakuntayhtymässä yhteisen
kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet.
Vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa, jollei 5 §:stä muuta johdu.

Keskeiset
painopistealueet:

Kaudelle asetetut tavoitteet
1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Toimi- ja johtokunnissa, kirkkoneuvostossa
ja --valtuustossa tuetaan avointa
keskustelukulttuuria.
Hallinnossa mukana olevien
seurakuntalaisten osaamista arvostetaan.

2) Kasvun tuki
Hallinnollisissa päätöksissä tehdään
jatkuvaa vaikutusten arviointia.
3) Hyvinvoiva yhteisö

Tavoitteiden toteutuminen
Hallinnon kokouksissa on ollut tilaa
ajatusten ja mielipiteiden esittämiselle.
Valtuutettujen osaaminen on tuonut
asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon
laaja-alaisuutta. Päätösten vaikutusten
on luonut pohjaa ratkaisuille.
Neuvoston ja valtuuston esityslistat ja
pöytäkirjat julkaistiin nettisivuilla.

Hallinto on avointa ja läpinäkyvää.

Toiminnalliset
tavoitteet:

1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Kyselytuntien järjestäminen.
Hiippakunnallisiin koulutuksiin ja
seminaareihin osallistuminen.
Henkilöstöohjelman linjaukset käytäntöön

2) Kasvun tuki
Päätösten vaikutusten arvioinnin
seuraaminen
3) Hyvinvoiva yhteisö
Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely
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Kyselytuntien järjestäminen ei
toteutunut suunnitellulla tavalla,
koska kokouksia pidettiin koronan
takia hybridimallilla.
Hiippakunnallisiin tapahtumiin
osallistuttiin lähinnä Teamsin kautta.
Henkilöstöohjelman uudet linjaukset
ovat olleet käytössä ja seurannassa.
Työhyvinvointikyselyn esiin
nostamien kehittämiskohteiden
osalta on käyty keskusteluja ja tehty
toimenpiteitä.

Taloushallinto 1001050000, Tilintarkastus ja valvonta 1001050200,
Yleishallinto 1001050110
Toiminta-ajatus / tehtävä:
- Taloushallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa
talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää
taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden
tilanteesta niin tehtäväaloille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon
vastuulle kuuluu myös omaisuuden ja varallisuuden hoito.
-Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti
tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto
kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista.
-Yleishallintoon kirjataan kustannuksia, joiden aiheuttajana on valtaosa työyhteisön
henkilökunnasta. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työyhteisökoulutus, yhteistyötoimikunnan ja
sen valmistelun piiriin kuuluvat koko henkilöstön työhyvinvointi, työterveyspalvelut,
ensiapuvalmius ja paloturvallisuus sekä liikunta- ja kulttuurisetelit.
-Hallintopalvelut vastaavat seurakunnan yleishallinnosta ja sen kehittämisestä tukemalla
onnistumissuunnitelmassa määriteltyjen painopisteiden toteuttamista hallinnon ja
tukipalveluiden keinoin, huolehtimalla kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokousten valmistelusta ja
päätösten toimeenpanosta.

Keskeiset
painopistealueet:

Toiminnalliset
tavoitteet:

Kaudelle asetetut tavoitteet
1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät
hoidetaan sujuvasti, vuorovaikutteisesti ja
aikatauluissa pysyen.
2) Kasvun tuki
Kehitetään sähköistä asiointia
tietoturvallisesti ja kustannustehokkaasti.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Talous- ja henkilöstöhallinnon
kehittämissuunnitelma laaditaan vuosittain
osaamistarve huomioiden.
Johtamis- ja alaistaitoja kehitetään.
1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Tehtäväjakoa kehitetään siten, että kaikki
tehtävät tulevat hoidetuksi oikein ja ajallaan
vähentyneestä työntekijäresurssista
huolimatta. Sujuvoitamme hallinnon
prosesseja mahdollisuuksien mukaan.
2) Kasvun tuki
Digitaalisia kolehtien keräämistapoja
tutkitaan ja kokeillaan. Tilitysjärjestelmä
uudistetaan.
3) Hyvinvoiva yhteisö
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Tavoitteiden toteutuminen
Sähköisten palkkaerittelyjen ja
verkkolaskujen määrää lisättiin
pitkäjänteisellä työllä.
Osallistuttiin Kipa2 -hankkeen
taloushallinnon
raportointijärjestelmän
kehittämiseen.
Pandemian johdosta
terveysturvallisuuteen
kiinnitettiin erityistä huomiota
erilaisin toimenpitein.
Ajantasaisilla ohjeilla tähdätään
taloushallintoon liittyvien
tehtävien sujuvuuteen ja
oikeellisuuteen.
Laskutusoperaattorin vaihto
sujui ilman suurempia
ongelmia. Muutoksesta
viestittiin yhteistyötahoille eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
Kolehtien keräämistapoja ja
tilitysjärjestelmää ei uudistettu.

Koulutusta ja perehdytysta tarjotaan
tarvittaessa. Henkilostokulut pidetaan alle 60
%:ssa kirkollisverotuloista.

Henkilöstökulut olivat 56%
kirkollisverotuloista.

Tietohallinto 1001050115
Toiminta-ajatus / tehtävä:
Kehittää ja ylläpitää työmuotojen tehtävissä tarvittavia tieto- ja viestintäteknisiä palveluja. Tukea
tietohallinnon näkökulmasta toimintaa sekä toimia yhteistyössä Vantaan it-alueen kanssa.
Tietohallinto on luonteeltaan tukitoiminto kuten henkilöstö- ja taloushallinto. It-asiaintuntijoilla
on oma erityinen roolinsa, mutta tietohallinto kuuluu kaikille työntekijöille, kun kehitetään
seurakunnan työtä tieto- ja viestintätekniikan keinoin.

Keskeiset
painopistealueet:

Kaudelle asetetut tavoitteet
1) Vuorovaikutuksen ja
osallisuuden verkosto
Työntekijöiden tukeminen
tietoteknisissä asioissa.
2) Kasvun tuki
Rohkaistaan työntekijöitä ongelman
ratkaisussa lukemaan ohjeita ja
kokeilemaan.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Ongelmatilanteissa apua löytyy
Vantaan it-tuesta.

Toiminnalliset 1) Vuorovaikutuksen ja
tavoitteet:
osallisuuden verkosto
ICT tuki mahdollisimman helposti
saatavilla
2) Kasvun tuki
Tuetaan digitalisoitumista.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Ongelmien nopea ratkaisu lisää
työtyytyväisyyttä

Tavoitteiden toteutuminen
Etätyö on tuonut omat haasteensa tuen
antamiselle, mutta asiat on saatu
hoidettua. Etätyö on haastanut
työntekijöitä kokeilemaan uusia asioita ja
etsimään ongelmiin ratkaisuja.
Vantaan it-tuki on toiminut hyvin.

ICT-tuki on ollut helposti saatavilla.
Työterveydessä mahdollistui
digisovelluksen käyttö, jonka käyttöön
työntekijöitä on rohkaistu.
Vantaan it-tuelle lähetettyjen tikettien
vastausajat ovat olleet kohtuullisen
nopeita.
Toiminnanohjausjärjestelmän
siirtyminen Primestä Katrinaan työllisti
paljon monella eri tasolla. Prosessi oli
kokonaisuudessaan sujuva.
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Kirkonkirjojen pito 1001070000 ja Kirkkoherranvirasto 1001080000
Toiminta-ajatus / tehtävä:

Palvella seurakuntalaisia ja seurakunnan muita työntekijöitä mm. tila- ja
toimitusvarauksissa ja väestökirjanpitoon liittyvissä asioissa. Neuvoa ja ohjata
seurakuntalaisia löytämään seurakunnan erilaisia palveluja ja toimia yhteistyössä muiden
seurakunnan työntekijöiden kanssa.

Keskeiset
painopistealueet:

Toiminnalliset
tavoitteet:

Kaudelle asetetut tavoitteet
1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Rohkaistaan seurakuntalaisia soittamaan ja
käymään virastossa.
2) Kasvun tuki
Arvostamme ja kuuntelemme
seurakuntalaisia ja työntekijöitä
3) Hyvinvoiva yhteisö
Säilytetään sisäisen palvelun hyvä taso

1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Toimimme vuorovaikutuksessa Vantaan
aluekeskusrekisterin kanssa kehittäen
toiminnan laatua.
2) Kasvun tuki
Ohjaamme ja tuemme seurakuntalaisia
uudessa tilanteessa.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Aluekeskusrekisteriin liittymisen myötä
järjestämme työnkuvat mahdollisimman
selkeiksi ja toimiviksi.
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Tavoitteiden toteutuminen
Koronarajoitukset ja niiden
vaihtelu ja ohjeiden tulo viime
tipassa ovat vaikeuttaneet
työtä, mutta seurakuntalaisia
on kuunneltu ja heidän
kanssaan pohdittu tilanteita ja
etsitty ratkaisuja.
Sisäisen ja ulkoisen palvelun
taso on onnistuttu säilyttämään
hyvänä haastavasta tilanteesta
huolimatta.
Vantaan aluekeskusrekisterin
kanssa olemme hyvässä
vuorovaikutuksessa ja puolin ja
toisin jaamme tietoa.
Seurakuntalaisia on kuunneltu
ja heidän kanssaan pohdittu
tilanteita ja etsitty ratkaisuja
muuttuvissa tilanteissa.
Työnkuvat ovat laajentuneet ja
monipuolistuneet.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)
Jumalanpalveluselämä 1002010000, Hautaan siunaaminen 1002020000, Muut
kirkolliset toimitukset 1002030000, Muut seurakunnalliset tilaisuudet
1002050000
Toiminta-ajatus / tehtävä:
Kirkkopiirien pyrkimyksenä on toimia jumalanpalvelusyhteisöinä, jotka kokoavat eri-ikäiset
seurakuntalaiset yhteen. Monipuolista jumalanpalveluselämää suunnitellaan ja toteutetaan
yhdessä eri työalojen ja seurakuntalaisten kanssa. Jumalanpalvelukset välittävät Jumalan suurta
armoa, rakkautta ja huolenpitoa jokaista ihmistä kohtaan.
Kaudelle asetetut tavoitteet
Keskeiset
painopistealueet:

Toiminnalliset
tavoitteet:

Tavoitteiden toteutuminen

1) Vuorovaikutuksen ja
osallisuuden verkosto
Toimintaa suunnitellaan
seurakuntalaisten ja
työntekijöiden kanssa.
Kuitenkin niin, että
seurakunta saa olla myös
levähdyspaikka, johon voi
tulla hengähtämään ja
virkistäytymään. Kaikkien
lahjoja tarvitaan käyttöön
seurakunnan
rakentamiseksi. Kirkkojen
pitää olla turvallisia paikkoja
kaikille.
2) Kasvun tuki
Hengellisen kasvun tuki eri
elämäntilanteissa ja
elämänkaaren eri vaiheissa.
Ympäristöteemaa pidetään
esillä puheissa, rukouksissa,
tarjoiluissa.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Pidetään huolta toistemme
jaksamisesta. Papiston
jaksaminen huolettaa.

1) Koronaviruspandemia vaikeutti toiminnan
suunnittelua ja toteuttamista yhdessä
seurakuntalaisten kanssa. Pahimpien rajoitusten
aikana seurakunnan tilat piti pitää kiinni, joten ne eivät
voineet olla levähdyspaikkoina. Seurakunta kaikille
turvallisena tilana on ollut esillä eri yhteyksissä.

1) Vuorovaikutuksen ja
osallisuuden verkosto
Puhutaan Jumalasta tämän
päivän ihmisten sanoilla ja
ymmärryksellä. Vastataan
uushenkisyyden haasteeseen
korostamalla kristillistä

1) Messujen striimaaminen toi entistä tärkeämmäksi
sen, että puhutaan tämän päivän ihmisten kielellä,
koska ruutujen takana on myös niitä, jotka eivät
yleensä messuihin osallistu. Messujen toimittaminen
kahdella kanttorilla mahdollisti musiikin
monipuolisuuden.

2) Seurakuntalaisia pyrittiin tukemaan sekä
toimituksissa että puhelimitse tapahtuneissa
yhteydenotoissa. Ympäristöteeman esillä pitämisestä
muistutettiin pitkin vuotta.
3) Pandemia-aika toi lisähaastetta jaksamiseen
rajoitusten kanssa taiteilemisen ja ajoittaisten
resurssivajausten vuoksi.

32

uskoa ja sen aarteita.
Jumalanpalveluksissa
käytetään hiljaisuutta,
erilaista musiikkia.
Rajamäellä sunnuntain
messuaikaa tullaan
muuttamaan klo 12
resurssien riittävyyden
takia. Kirkonkylästä
voidaan tarvittaessa auttaa.
Siellä messu on klo10.
Kirkonkylän messuaika
kesällä halutaan
vakiinnuttaa klo 11.00.
2) Kasvun tuki
Kastepuun
käyttöönottaminen ja sen
vakiinnuttaminen osaksi
toimintaa.
Messuja sunnuntaisin,
sunnuntai-iltaisin, arkiiltoina. Viikkomessuja eri
teemoilla. Teemamessuja,
osallistumisia kylien
tapahtumiin. Osallistetaan
nuoria ja koulutetaan heitä
messuavustajiksi.

3) Hyvinvoiva yhteisö
Kannustetaan toisiamme ja
iloitaan toistemme
osaamisesta. Annetaan
palautetta, otetaan
palautetta vastaan ja
vastataan siihen.
Kannustetaan koulutuksiin.

Rajamäen messuajan muuttamiselle ei saatu lupaa, se
on edelleen klo 10 niin kuin kirkonkylälläkin.
Rajamäen ja Klaukkalan messujen toimittamisen
yhteistyötä hankaloittaa kirkkojen pitkä välimatka.
Huonolla ajokelillä se lisää työn kuormittavuutta.
2) Kastepuun käyttö vakiinnutettiin.
Tammi-toukokuuksi koko seurakunnan
jumalanpalveluselämä keskittyi Nurmijärven
kirkkoon. Messut striimattiin ja niiden toimittamiseen
osallistuivat kaikki seurakunnan papit ja kanttorit.
Messun jälkeen Nurmijärven kirkossa sai käydä
ehtoollisella ja Klaukkalan ja Rajamäen kirkkoihin
järjestettiin mahdollisuus ehtoolliselle osallistumiseen
arki-iltana. Varsinkin Klaukkalassa tämä otettiin hyvin
vastaan. Messujen striimauksia jatkettiin kesäkuusta
vuoden loppuun kerran kuussa Nurmijärven kirkosta.
Niiden osallistujamäärät vähenivät merkittävästi.
Kesällä messuja vietettiin kaikissa kirkoissa
työntekijöiden voimin. Nurmijärven ja Klaukkalan
kirkkojen messut olivat kesällä pääsääntöisesti
konfirmaatioita. Alkuvuoden ja kesän messut olivat
viikkomessuja. Tällä pyrittiin vähentämään laulamista
ja pitkiä liturgioita turvallisuussyistä.
Hyvän vastaanoton sai helatorstain vaeltava messu
ulkona Nurmijärven kirkon, siunauskappelin,
hautausmaan ja Museokahvilan ympäristöissä. Samoin
Taaborin ulkoilmajumalanpalvelus yhteistyössä Kivijuhlien kanssa sai kymmeniä ihmisiä liikkeelle.
Syksyllä messuelämä normalisoitui. Yhteen
kokoontumista oli jo kaivattu ja kirkkokahvit koettiin
merkittäviksi tapaamispaikoiksi. Kävijämäärät olivat
silti normaalioloja pienempiä kaikissa kirkoissa.
Messuavustajia oli messuissa lähes aina, kun korona
sen salli.
Syksyllä seurakunnan ensimmäinen Sateenkaarimessu
sai innostuneen vastaanoton, tosin myös kritiikkiä.
Jouluna pandemian pahetessa messujen väkimäärä
laski reilusti aiemmista vuosista.
3) Pandemia-ajan erillään olon vastapainona yhdessä
tekeminen kasvotusten, aina kun se on ollut
mahdollista, on ollut hoitavaa työntekijöille.
Muista seurakunnan tilaisuuksista pääsiäistapahtumaa
ja juhannusjuhlia ei voitu järjestää koronan takia.
Koronarajoitusten vuoksi etäyhteydellä toteutetut
toimituskeskustelut heikensivät vuorovaikutusta
omaisten ja toimitusperheiden kanssa samoin se, ettei
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papit voineet osallistua muistotilaisuuksiin ja
kastekahveille.
Vihkipareja pyrittiin palvelemaan
häämusiikkitilaisuudella, joka striimattiin helatorstain
aattona Nurmijärven kirkosta.

Viestintä 1002100000
Toiminta-ajatus / tehtävä:
Viestinnän tehtävä on rohkeasti vahvistaa Nurmijärven seurakunnan kristillistä, positiivista
yhteisökuvaa. Se tapahtuu ylläpitämällä ja kehittämällä seurakunnan vuorovaikutteista viestintää
eri kanavissa, luomalla uusia viestintätapoja sekä tukemalla ja kehittämällä työntekijöiden ja
vapaaehtoistehtävissä toimivien seurakuntalaisten viestintätaitoja koulutuksen, konsultoinnin ja
yhdessä tekemisen kautta.
Kaudelle asetetut tavoitteet
Keskeiset
painopistealueet:

1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
– Seurakuntaviestin, some-kanavien ja
nettisivuston kehittäminen
jäsentutkimuksen tulosten perusteella
2) Kasvun tuki
– viestintäkanavissa pidetään yllä
kristillisyyden moninaisia kasvoja ja
tuetaan toiminnallisten työalojen
työntekijöitä kristillisen kasvun
tukemiseen myös verkossa
3) Hyvinvoiva yhteisö
– seurakunnan viestintä toteutuu
monikanavaisena, kunkin kanavan
kohdalla kohdennus mietittynä, ml.
Nintra
– visuaalisen ilmeen pysyminen
mahdollisimman yhtenäisenä

Toiminnalliset 1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
tavoitteet:
verkosto
– Seurakuntaviestiin etsitään
aktiivisesti paikallisia ihmisiä, kasvoja
ja tarinoita. Paikallisuus ei kuitenkaan
mene tarinan tai ihmisen edelle.
Kirjoittajakuntaa pyritään laajentamaan
resurssien sallimissa rajoissa.
– nettisivujen käytettävyyttä
parannetaan järjestelmän sallimissa
rajoissa ja koulutetaan työyhteisön
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Tavoitteiden toteutuminen
Viestinnän vuotta leimasivat
koronapandemian aiheuttama
poikkeusaika sekä
työntekijävaihdokset.
Normaaliajoista poiketen keskeisenä
tehtävänä oli toisaalta viestiä
vaihtuvien koronarajoitusten
vaikutuksesta kokoavaan toimintaan,
toisaalta luoda uutta mediasisältöä
muuttuvassa toimintaympäristössä.
Lokakuussa viestinnän asiantuntija
Piia Ahtee jäi virkavapaalle. Hänen
sijaisekseen valittiin viestintäsihteeri
Timo Hormio, Hormion sijaiseksi
Hanna Pekkanen.
Poikkeusoloissakin viestintä pystyi
vastaamaan tehokkaasti haasteisiin ja
toimimaan Onnistumissuunnitelman
painopisteiden mukaisesti.
1) Vuorovaikutuksen ja
osallisuuden verkosto
– Seurakuntaviesti ilmestyi
suunnitelman mukaisesti vuoden
aikana kuusi kertaa. Lehti oli
näyttävä ja monipuolinen. Jatkossa
nurmijärveläisten kasvojen ja
tarinoiden etsintää tulee entisestään
tehostaa niin, että lehdessä
työntekijöiden sijaan nimenomaan

nettipäivittäjiä saavutettavuus- ja
sisältökysymyksissä.
– Facebookiin ja Instagramiin tehdään
selkeät päivitysvuorot ja -ohjeet, jotta
ne elävät ja hengittävät avaraa
nurmijärveläistä kristillisyyttä
– pienenevien resurssien käytöstä ja
kohdennuksesta keskustellaan eri
päättävien tahojen kanssa, jotta rahojen
käyttö viestintäkanavakohtaisesti on
järkevää ja tavoitteita tukevaa. Jostain
vanhasta on varmasti lyhyelläkin
aikajänteellä luovuttava ja kaikkia
uusia ideoita ei voida välttämättä
toteuttaa.
2) Kasvun tuki
– kanavissamme esitellään erilaisia
tapoja olla kristitty vaihtelevien
tapahtumien ja ihmisten kautta.
– erityisesti suunnitelmavuonna
korostetaan kastetta ja sen merkitystä
kaikissa viestintävälineissämme
– kaikki viestintäkanavamme tukevat
turvallisen tilan ja keskustelun
periaatteita (moderointi hoidetaan
näistä huolehtimalla)
3) Hyvinvoiva yhteisö
– kaste- ja kummitodistukset sekä
tervetuloa seurakuntaan -materiaalit
uudistetaan tukemaan jäsenyyttä ja
vastaamaan tämän hetken vaatimuksia
nykyistä paremmin.
– saavutettavuus-direktiivin
vaatimuksiin järjestetään heti
alkuvuonna koulutus netti- ja somesisältöjä tekeville kollegoille
– kriisiviestintävalmius on ajan tasalla
ja viestinnän henkilöstö on valmiina
toimimaan ketterästi, jotta kriisin
kohdatessa myös työyhteisöviestintä
toimii saumattomasti. Korona-ajan
toiminta toimii tässä hyvänä
esimerkkinä.
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seurakuntalaiset saavat äänensä
kuuluviin.
– Nettisivujen käytettävyyttä
kehitettiin, niitä parannettiin
vastaamaan
saavutettavuusvaatimuksia ja tiimien
nettivastaavien koulutus aloitettiin.
Koulutus on keskeinen keino
parantaa verkkoviestintäämme.
– Seurakunnan Facebook-sivuille ja
Instagram-tilille tuotettiin postauksia
säännöllisesti ja runsaasti. Videoita ja
suoratoistolähetyksiä toteutettiin
aiempaa enemmän.
– Resurssien uudelleenkohdentamista
ei tapahtunut merkittävästi. Jatkossa
on tärkeää selvittää, voidaanko
esimerkiksi kesäaikana ilmoituksiin
käytettäviä resursseja kohdentaa
talvikaudella toteutettavaan
markkinointiin, viestinnän
seurantaan ja koulutukseen.
2) Kasvun tuki
– Kristillinen kasvatus oli vahvasti
esillä koko vuoden.
– Kristillisyyden moni-ilmeisyys on
näkynyt viestintäkanavissamme.
Vapaaehtoistoiminta ja vastuu
ympäristöstä ovat saaneet hyvin tilaa.
– Vuoden aikana koronapassi ja
sateenkaarimessu olivat tunteita
herättäneitä keskustelunaiheita.
Turvallisen tilan ja keskustelun
periaatteita pyrittiin aina takamaan.
3) Hyvinvoiva yhteisö
– Esitteiden ja todistusten
sisällöllinen ja visuaalinen uudistus
käynnistyi.
– Saavutettavuusvaatimuksiin
vastattiin tilanteen selvittämisellä ja
koulutuksella.
– Kulunut koronavuosi osoitti
kriisiviestintävalmiuden olevan
kunnossa.

Musiikki 1002200000
Toiminta-ajatus / tehtävä:
Lähimmäisten hengellisen elämän ja mielen hoitaminen musiikin avulla

Kaudelle asetetut tavoitteet
Keskeiset
painopistealueet:

Toiminnalliset
tavoitteet:

Tavoitteiden toteutuminen

1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Monimuotoisen musiikillisen toiminnan
lisääminen monenlaisten
seurakuntalaisten kanssa yrittämällä
herättää aito halu toimia innostuneesti
yhdessä.
2) Kasvun tuki
Uskon kasvun tukeminen erilaisin
musiikillisin keinoin
3) Hyvinvoiva yhteisö
Kyselemme toiveita ja mahdollistamme
hyvää yhdessäoloa musiikin äärellä.

1) Vuorovaikutuksen ja
osallisuuden verkosto
Poikkeusajan haasteita oli saada
yhteys seurakuntalaisiin.
Kesäkonsertit avasivat
mahdollisuuden rajallisesti
kokoontua. Niiden jälkeen saimme
kokea vastaavia onnellisia
kohtaamisia loppuvuoden aikana.
Klaukkalan kirkon kuorokin juhli
vihdoin 31.10. 10 vuoden ikäänsä.
Kanttoreiden joulukonserttikin
toteutettiin vuosien tauon jälkeen.
2) Kasvun tuki
Osallistuimme eri työalojen
toimintaan. Julkisiinkin some –
kanaviin lisätyt urkuvideot saivat
rohkaisevan paljon kiinnostuneita
kommentoijia.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Torstai laulattaa –kutsui kirkonkylän
henkilöstöä lauluhetkiin kahvihetken
lomassa.

1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Laulamme yhdessä virsi- ja lauluilloissa,
kohtaamisissa kirkkokuorojen, veisaajien,
laulamattomien ja satunnaisestikin
tapaamiemme ihmisten kanssa,
opiskelemme myös Bachin musiikkia ja
annamme mahdollisuuden nauttia mm.
pääsiäisajan Gospel-passiosta,
ukrainalaisen miesyhtyeen konsertista,
Klaukkalan kirkon kuoron
juhlakonsertista,
yhteisvastuukonserteista ja odotetusta
kesäkonserttisarjan kanttorikonsertista.
2) Kasvun tuki
Myös nuorten lauluilta "Opimme uusia
veisuja" ja virsikonsertti "Sama vanha

1) Vuorovaikutuksen ja
osallisuuden verkosto
Suunnitelmamme eivät koronan takia
juuri toteutuneet, kesäkonserttimme
elokuussa sai kuitenkin toteutua
rajoituksin. Mutta saimme
kanttoreiden kanssa tehdä videoita
muille jaettaviksi. Tammikuussa
videoimme monenlaista hengellistä
musiikkia, maaliskuun alussa teimme
Rajamäessä paastonajan videon ja
25.3. Klaukkalan kirkkoon kokoontui
upea ammattimuusikoista koottu
ryhmä J.S.Bachin passiomusiikin
äärelle.
2) Kasvun tuki
Kanttorit osallistuivat aktiivisesti
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virsi" tukevat kasvuamme yhdessä ja
ylläpitävät toivoa. Jatkamme yhteistyötä
kaikkien työalojen kanssa, haastamme
toisiamme tutustumaan ja kokemaan
onnistumista.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Tavoitteenamme on yhdessä, omalla
erityisellä äänellään, laulava seurakunta.

videointeihin myös lapsityön,
koulutyön ja nuorisotyön kanssa.
Lauluiltojen aika ei ollut vielä.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Poikkeusajan haasteissa kanttoreita
auttoi hyvä yhteishenki ja
mahdollisuus saada toimia
muusikoina yhdessä toisten
kanttoreiden kanssa. Jatkossa
pystymme varmasti paremmin
kohtaamaan koko yhteisömme.

Lapsi- ja perhetyö, päiväkerhotyö 1002310000, pyhäkoulutyö ja
päivähoitoyhteistyö 1002320000, perhetyö 1002380000, iltapäivätoiminta
1002390000
Toiminta-ajatus / tehtävä:
Kuullaan ja nähdään lapsi aktiivisena seurakuntalaisena. Tuetaan lapsia ja heidän perheitään
osallisuuteen.
Seurakunnan varhaiskasvatus on laadukasta toimintaa, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä koko
perheen kanssa. Haluamme vastata paikallisiin tarpeisiin nopeasti.
Kaudelle asetetut tavoitteet
Keskeiset
painopistealueet:

Tavoitteiden toteutuminen

1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Vastaamme paikallisiin perheiden
tarpeisiin mahdollisimman nopeasti.
Osallisuus rakentuu yhdessä lasten,
perheiden ja työntekijöiden kanssa.
Kehitämme toiminnasta markkinointia
yhteistyössä viestintätoimiston kanssa.
2) Kasvun tuki
Valtakunnallisen
Varhaiskasvatussuunnitelman ja Vasu
(varhaiskasvatussuunnitelma) kirkossa
vieminen käytäntöön seurakunnan
varhaiskasvatukseen. Lasten
osallisuuden lisääminen päivittäisessä
toiminnassa ja sen seuranta.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Ympäristödiplomin myötä tavoitteet
muutetaan käytännöiksi ja
toimintatavoiksi.
Pidämme yllä olemassa olevaa hyvää
yhteistyötä kunnan, työalojen ja
kirkkopiirien välillä.
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1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Jokainen toimintamuoto joutui
mukauttamaan toimintansa vallitsevien
koronarajoitusten mukaan. Vanhempien
osallisuus ei toteutunut toivomallamme
tavalla. Kaikki ylimääräiset kontaktit
minimoitiin.
Yhteistyö viestintätoimiston kanssa
vaatii vielä runsaasti kehittämistä.
Markkinoinnin tekninen osaaminen, jota
työalalla ei ole riittävästi, oli työalan
harteilla.
2) Kasvun tuki
Yhteneväisen pedagogiikan
hyödyntäminen antoi meille välineitä
käsitellä kristillisen kasvatuksen sisältöjä
niin, että pystyimme tukemaan lapsen
hengellistä kasvua osana hänen
kokonaisvaltaista kehitystään.
Pedagogiikka ei tehnyt kristillisestä
kasvatuksesta hengetöntä tai
tunnuksetonta vaan antoi meille

Käytetään työalan yhteisenä
työvälineenä laadittua
palautesopimusta. Palautesopimukseen
vedoten kannustetaan työntekijöitä
palautteen antoon ja oman työn
arviointiin. Palaute on keskeinen oman
työn ja työyhteisömme kehittämisen
väline.

Toiminnalliset tavoitteet:

1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Toiminnassa tehdään valintoja, jotta
kaikkien osallisuus toteutuu. Luodaan
turvallinen ilmapiiri, jossa tullaan
kuulluksi ja ymmärretyksi. Ollaan
pedagogisesti joustavia, jotta voimme
toteuttaa lapsilta ja perheiltä toiminnan
sisältöön tulevia ideoita.
Mahdollistetaan, että perheet voivat
käyttää omien kerhotilojen pihoja
iltaisin ja viikonloppuisin
2) Kasvun tuki
Siirrämme osan koko perheelle
suunnatuista toiminnoista arki-iltoihin,
viikonloppuihin ja talvi- ja syyslomille.
Lisäksi edelleen jatkamme
toimintaamme usean perhekerhon
voimin arkiaamuisin.
Kesäkuun ensimmäiset viikot ovat
varattuja eka-ja tokaluokkalaisten
kesäkerhoihin.
Pikkulapsiperheitä tuetaan arjessa
kotikäynnein ja lasten ulkoiluavun
kautta.
Päiväkerhoja mahdollistetaan 2vuotiaasta alkaen. Mahdollisesti
sivukylien päiväkerholaisten määrän
laskiessa lakkautetaan kerhopisteitä.
Vastaavasti ryhmien määriä lisätään
pääkylillä.
Pyhäkoulun painopisteenä on
kirjepyhäkoululaisten määrän
lisääminen ja kaakao-pyhiksen
kävijämäärän pitäminen ennallaan.
Koululaisten ip-toimintaa jatketaan
viidessä pisteessä yhteistyössä muiden
38

lisävälineet kristillisen kasvatuksen
sisältöihin.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Toistuvat muutokset
koronarajoituksissa vaikuttivat
lastenohjaajien jaksamiseen. Yhteistyö
kunnan, kirkkopiirien, toisten työalojen
kesken oli vähäisempää. Työalan oma
kestävän kehityksen suunnitelma
yhdessä ympäristödiplomin kanssa,
olivat keskeinen osa työtehtävien
hoidossa.
1) Vuorovaikutuksen ja
osallisuuden verkosto
Syyskaudella pystyimme toteuttamaan
toimintaamme lähes normaalisti,
vallitsevat rajoitukset huomioiden.
Kaikessa toiminnassa ulkoiltiin
mahdollisimman paljon. Osallisuus ei
toteutunut suunnitellulla tavalla.
Rajoituksista huolehtiminen kuormitti
työntekijöitä ja tärkeimpänä pidettiin
perheiden kohtaamista.
Erityisesti Kuuselan pihan käyttö
lisääntyi iltaisin ja viikonloppuisin.
Klaukkalan kirkon leikkipihaan uusittiin
aita, lisättiin kasvillisuutta ja välineistöä.
Pihan käyttöä tulee jatkossa
markkinoida perheille.
Rajamäen kirkon leikkipiha vaatii
tulevaisuudessa panostamista ja
kehittämistä.
2) Kasvun tuki
Perhetoimintaa järjestettiin aina, kun
rajoitukset sen mahdollistivat.
Toimintaa järjestettiin ulkona, jos
sisätiloissa ei voitu olla.
Pienten koululaisten kesäkerhoihin
osallistui reilut 80 lasta.
Erityisesti pienten 2-3-vuotiaiden määrä
kasvoi päiväkerhoissa. Jokaisessa
pääkylässä pystyttiin tarjoamaan heille
omat ryhmät, josta perheet olivat
kiitollisia.
Kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä 4 v
synttäreillä mainostettiin
kirjepyhäkoulua ja näin saatiin uusia
pyhäkoululaisia runsaasti.
Kunnan varhaiskasvatuksen kanssa

ip-palveluntuottajien kanssa.
Kunnan varhaiskasvatuksen kanssa
tehdään yhteistyötä Opetushallituksen,
Evankelis- luterilaisen kirkon ja
Seurakuntien Lapsityön keskuksen
kokoaman korimallin (Seurakunta
päivähoidon, koulun ja oppilaitoksen
kumppanina) mukaisesti.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Lähes vuosittain tapahtuvat muutokset
(työpari ja työpisteen vaihtuminen, työn
painopisteen muuttuminen
päiväkerho/ip-toiminta) kuormittavat
lastenohjaajien työtä. Vanhempien
vaatimukset ja lapsiin ja heidän
perheisiinsä liittyvät erityisen tuen
tarpeet haastavat lastenohjaajia työssä
jaksamisessa. Heidän jaksamistaan
tuetaan säännöllisillä yhteisillä
kokouksilla, kehityskeskusteluilla ja
tarpeen mukaan työnohjauksella.
Palautteenannon kautta lisätään
onnistumista ja tunnistetaan
kehittämisen kohteita.

tehtävä yhteistyö jäi toivottua
vähäisemmäksi. Lastenohjaajat
vierailivat päiväkotien pihoilla.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Ainoastaan yksi lähitapaaminen, jossa
oli mukana kaikki lastenohjaajat,
onnistui. Kaikille yhteinen
musiikkikoulutus, Kirkkomuskari 3 oli
syksyllä. Erityisesti uusille ohjaajille
tutustuminen työkavereihin ei ole
toteutunut.
Keväällä järjestettiin etätapaaminen
työpsykologin johdolla, jossa saatiin
purkaa esim. koronaan liittyvää
ahdistusta.
Kaikki työalan yhteiset kokoukset
kuukausittain toteutettiin
etäyhteydellä.
Lastenohjaajat selvisivät työtehtävistään
hienosti. Joustavuudelle ja perheiden
parasta ajatellen.

Nuorisotyö, Varhaisnuorisotyö, Erityisnuorisotyö
Toiminta-ajatus / tehtävä:
Nuorisotyön kaiken toiminnan läpäisee seurakunnan ydintehtävät; kasvatus, julistus, lähetys ja
palvelu, jotka tähtäävät nuorten hengellisen kasvun, identiteetin sekä seurakuntayhteyden
vahvistamiseen. Nuorten kristillistä kasvua tuetaan kohtaamisen, osallistamisen ja sitouttamisen
keinoin, joissa otetaan huomioon nuorten erilaiset elämäntilanteet.
Varhaisnuorisotyössä huomioidaan erityisesti alueellinen yhdenvertaisuus, kasvatuskumppanuuden
vahvistaminen perhelähtöisellä työotteella sekä erityistä tukea tarvitsevat varhaisnuoret.
Varhaisnuorisotyön kautta luodaan kasvupohja seurakuntayhteyteen.
Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnä olevaa työtä, jossa toimitaan yhdessä niiden nuorten ja
perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea. Erityisnuorisotyön tavoite on, että
nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden Jumalan luomana ja lunastamana.
Se myös etsii yhteyttä niihin nuoriin, jotka ovat kadottaneet yhteyden seurakuntaan ja niihin, joiden
hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta.
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Varhaisnuorisotyö 1002330000
1) Vuorovaikutuksen ja
osallisuuden verkosto
Kohtaamme lapsia ja nuoria heidän
toimintaympäristössään ja
suhtaudumme heihin ystävällisesti,
arvostavasti ja suvaitsevasti.
2) Kasvun tuki
Tuemme lasten ja nuorten henkistä ja
hengellistä kasvua ikäkautensa
mukaisesti yhteistyössä perheiden ja
eri yhteistyökumppaneiden kanssa
(koulut, muut toimijat).
Vahvistamme yhteyttä
seurakuntaan.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Työntekijöillä on riittävästi
suunnittelu- ja valmisteluaikaa
laadukkaan toiminnan
järjestämiseksi. Mahdollistamme
työn kehittämistä ja uuden visiointia
tukevaa koulutusta.

1) Syksyllä kohdattu erityisesti, keväällä
korona rajoitti vahvemmin. Maahanmuuttajia
ollut leiriläisinä. Varhaisnuorisotyö
työskentelee koko ajan kehittyen myös
verkossa.
2) Kouluille ei päässyt mutta Rientola uusi
yhteistyökumppani kerhon osalta, samoin
kunnan kanssa yhteistyö. Perheisiin kontakti
rajallista koronan vuoksi mutta toiminut
normaalien yhteyksien kautta.

Toiminnalliset 1) Vuorovaikutuksen ja
osallisuuden verkosto
tavoitteet:
• Kerhotoiminta ja sen
kehittäminen.
• Laadukkaat ja monipuoliset
leirit
• Kouluyhteistyö
• Sosiaalinen media, instagram
• Tapahtumat mm.
(kymppisynttärit,
kotikirkkoviikko)
2) Kasvun tuki
• Leirijumalanpalvelukset
Monipuolinen hartauselämä
kaikessa toiminnassa
• Raamatun opetus
• Läsnäolo, tavoitettavuus,
vuorovaikutus- ja
ryhmätyötaidot läpäisevät
kaikkea toimintaa
• Luontotoimintaa lisätään ja
kehitetään
3) Hyvinvoiva yhteisö
• osallistuminen monialaiseen
yhteistyöhön
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1) Keväällä ei ollut kerhoja (korona). Syksyllä
11 kerhoa. Kerhonohjaajia 19, kerholaisia
tavoitettu n. 105. Leireillä tavoitettiin vuoden
aikana yhteensä 196 osallistujaa. Leiripäiviä
yhteensä 23. Kotikirkkoviikot toteutuneet.
pyhäinpäivävierailu yhden koulun kanssa
hautausmaalla, alakouluille hartausvideot,
lähetyssihteeri vieraillut etäyhteydellä
oppitunneilla.

Keskeiset
painopistealueet:

3) Liikaa yksittäisiä suunnittelutehtäviä,
uudistamiselle aikaa ei ole tällä työmäärällä.

Instagrampäivityksiä 1-3 viikossa, kun jotain
tapahtuu.
Kymppisynttärit toteutuneet, osallistujia 122.
2) Leirien teemat valittu Raamatun
kertomuksiin liittyviä, hartauselämä
toteutunut. Koronan takia ei
leirijumalanpalveluksia. Toiminnassa
huomioitu ja toteutunut läsnäolo jne.
Timanttileiri toteutettu Kuusamossa
(vaelluspainotteinen). Retkeilyvideo IG:ssä
työntekijöiltä. Luontoteemaa pidetty esillä.
3) Koulutukset työntekijöille eivät ole
koronan vuoksi mahdollistuneet (osittain

•
•

•

•

riittävästi
suunnittelukokouksia
kirkkopiirien ja muiden
työalojen tapahtumiin
osallistuminen yhteistyössä
koulutuksen
suunnitelmallisuus ja
hyödyntäminen
työhyvinvoinnin ja
esimieskeskustelujen ylläpito

etänä). Monialainen toteutunut kohtuullisesti,
kaikissa kirkkopiireissä toimintaa ja
tapahtumiin osallistumista.
Esimieskeskustelut toteutuneet,
työhyvinvointiin vaikuttanut raskas
suunnittelu- ja valmistelutyö sekä korona
(koneella työskentely raskasta ja
epätietoisuus toiminnan toteutumisesta,
altistumistilanteet, stressi omasta
turvallisuudesta esim. leirille lähtö, maskin
käytön raskaus).

Nuorisotyö 1002360001 – 1002360003
Keskeiset
1) Vuorovaikutuksen ja
painopistealueet osallisuuden verkosto
Nuoria rohkaistaan ottamaan
aktiivisesti osaa eri toimintoihin,
esim. isostoimintaan. Toiminnan
laadukkuuteen ja sisältöön
panostetaan.
2) Kasvun tuki
Nuoria tuetaan erilaisissa
elämäntilanteissa henkisesti ja
hengellisesti sekä autetaan heitä
kasvamaan osallistujista toimijoiksi
ja toteuttajiksi.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Tiimityötä ja työparityöskentelyä
kehitetään. Omasta ja toisten
hyvinvoinnista huolehditaan ja
jaksamista tuetaan.
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1)Isostoimintaa mainostettu rippikouluissa,
sisältöä suunniteltu uudestaan, käytössä
Ihme isonen -materiaali. Nuorisotyötä
mainostettu monipuolisesti (mm.
some,wappi, jaettava mainos, henk.koht.
kutsu).
2) Etätoiminnot vaikeuttaneet kohtaamisia,
esim. kouluille pääseminen estynyt. Paljon
erilaisia mahdollisuuksia tarjottu
toimintoihin ja niiden suunnitteluun (mm.
Mahikset, IKO, vaikuttajaryhmä,
wappiryhmät).
3) Vaikeutunut etätyön myötä, tiimejä
muodostunut myös muiden työntekijöiden
kanssa eri tilanteisiin (mm. videohartaudet
kouluille, kouluyhteistyön myötä eri
tiimejä, joulukuvaelma). Korona ja
työolosuhteet (oireilu sisäilmasta
nuorisotalolla) vaikuttavat hyvinvointiin ja
jaksamiseen, etätyön vuoksi toteaminen on
pitkittynyt.

Toiminnalliset
tavoitteet:

1) Vuorovaikutuksen ja
osallisuuden verkosto
Nuoria kohdataan toiminnassa
(isoskoulutus, Mahis-illat,
nuortenillat, EWJ-illat, leirit, some,
pelitoiminta, tapahtumat).
2) Kasvun tuki
Nuorten yksilölliseen ja
yhteisölliseen kohtaamiseen
panostetaan toiminnassamme.
Toimintaa läpäisee kasvatus-,
julistus-, lähetys- ja palveluteemat.
Nuorten vaikuttajaryhmää tuetaan
löytämään oma roolinsa ja
toimintatapansa.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Toiminta on kaikille avointa.
Yhteistyö eri toimijoiden ja työalojen
kanssa toimii saumattomasti. Tiimin
sisäiset kokoukset ja työskentelyt
hyvinvoinnin ja jaksamisen tukena.

1)Isoskoulutuksen aloitti syksyllä 2021
yhteensä n.60 (Nvi ja Kla), vanhoja isosia
aloitti 19. Osallistujia: nuortenleiri 20,
etälanit 23, syksyn pelileirillä 17, syksyn
lanit 31. Syysmiitti 62, joulujuhla 45
osallistujaa. Joulukuvaelma toteuttajia 13
(yhteistyössä musiikkiopiston kanssa,
tavoitti kaikenikäisiä). Instagramissa srk:n
nuorten tiliä seuraa 757.
2) Toteutunut toiminnassa. Uusi
vaikuttajaryhmä kokoontunut syksyllä n.
kerran kuussa, oma wappiryhmä, toimineet
aktiivisina suunnittelijoina ja toteuttajina
mm. EWJ-illassa.
3) Nuorille on avattu toimintaa, on
tavoittanut muitakin kuin isoskoulutettavia.
Koronarajoitukset vaikuttaneet
yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa
(esim.koulut). Työalojen kanssa hyvää
yhteistyötä. Tiimin työskentelyissä voinut
jakaa asioita liittyen työhön, hyvinvointiin
ja jaksamiseen.

Erityisnuorisotyö 1002370000
Keskeiset
1)Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
painopistealueet: verkosto
Erityisnuorisotyön keskeinen tavoite on
lisätä tunne- ja vuorovaikutustaitoja
lasten ja nuorten hyvinvoinnin
parantamiseksi. Usein kyseessä ovat
erityistä tukea tarvitsevat lapset ja
nuoret.
Tämä edellyttää tunnetta ryhmään
kuulumisesta sekä ryhmän toiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen
osallistumisesta.
Viranhaltijan verkostoituminen
monialaisesti on tärkeää, jotta alueen
ilmiöt ja muut palvelut ovat tiedossa ja
käytettävissä.
2) Kasvun tuki
Henkinen, hengellinen ja fyysinen
kasvu edellyttää kasvurauhaa ja
riittävää mahdollisuutta turvallisen
aikuisen kohtaamiseen. Näitä
kohtaamisia on tarpeen lisätä.
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1)Toteutunut toiminnassa, osittain
etänä (sekä nuorten kohtaaminen. että
monialainen yhteistyö). Uusilla,
yhteisillä pelipaidoilla tärkeä merkitys
ryhmään kuulumisesta, onnistunut
kokemus osallistujille.
2) Kasvurauha toteutunut, leireillä
käyty hyviä keskusteluja, uusia
sporttiryhmäläisiä tullut ja tarve
suuremmalle aikuisten määrälle. Hyvää
palautetta tullut vanhemmilta
Sporttiryhmän kohtaamisista ja
vastaanotosta.
3) Saappaan vapaaehtoisten
hyvinvoinnin seuraamista jatkettu.
Erityisesti Sporttiryhmän toiminnassa
tarve avustavien aikuisten määrälle on
kasvussa.

Kohtaamiset edellyttävät kiireetöntä
mahdollisuutta läsnäololle ja
sensitiivistä ja rohkaisevaa työotetta.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Erityisesti Saapas-toiminnan
vapaaehtoisten hyvinvointiin on syytä
kiinnittää huolta.
Toiminnalliset
tavoitteet:

1)Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Sportti-ryhmässä tukea lisätään tunneja vuorovaikutustaitojen lisäksi
itsenäistymistaitojen kehittämiseen
peli-, retki- ja leiritoiminnassa.
Kaikkeen tunnetaito-opetukseen
hankitaan konkreettisia välineitä sekä
koulutusta viranhaltijalle.
Kaikissa ryhmissä kehitetään
osallisuuden määrää ja sen
ilmentämisen muotoja (esim.
pelivaatteet) nuorten taidot ja
mahdollisuudet huomioiden.
Viranhaltija osallistuu monialaisen
verkoston toimintaan oman työnsä
tueksi ja tuodakseen alueen lasten ja
nuorten ilmiöitä työyhteisön yhteiseen
tietoon.
2) Kasvun tuki
Viranhaltija saa käyttää riittävästi
työaikaa yksilötapaamisiin nuorten ja
vapaaehtoisten kanssa, etenkin nuoren
elämän kriisi- ja taitekohdissa
kouluyhteistyössä, rippikoulussa,
Sportti-ryhmässä, Saappaassa ja muissa
pienryhmissä. Jotta tarpeeseen voi
kriisin tullen vastata, on työpäivissä
oltava riittävästi väljyyttä.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Saapas-ryhmän keskinäiseen
vuorovaikutukseen ja vapaaehtoisten
hyvinvointiin kiinnitetään erityistä
huomiota nuorten hyvän kohtaamisen
varmistamiseksi. Tämä toteutetaan
riittävillä yksilötapaamisilla, yhteisellä
ulkopuolisella työnohjauksella, jossa
sovitaan toiminnan keskeiset
toimintaperiaatteet ja –tavat sekä
koulutus- ja virkistystoiminnalla.
Sovitaan myös kehityksen seurannasta.
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1) Sporttiryhmäläisiä yhteensä n. 14,
kokoontumisia 23.
Viranhaltija käynyt Jedi-koulutuksen, ei
otettu vielä käyttöön. Käyttöön otettu
Vahvistamon Hyvän mielen
treenivihko (toiminut hyvin
etätyöskentelyssä).
Pelipaidat hankittu Sporttiryhmälle.
Viranhaltija osallistunut monialaisen
verkoston toimintaan, yhdessä
toteutettu kunnan kanssa Kaverikerhoja
(yksinäisille lapsille ja nuorille
suunnattuja).
Kesällä 3 ryhmää, lapsia osallistui 24
(joista muutamat jatkoivat
Sporttiryhmässä syksyllä).
Saappaan päivystyksiä ollut 13 ja
vapaaehtoisia ollut mukana listalla 21,
aktiivisia n.12. Nuoria kohdattu
päivystyksissä kontaktilla 670.
Saappaalle 3 leiri vrk ja Sporttiryhmällä
5 vrk.
2) Yksilönuoria, joita tuetaan, on ollut 3
ja tapaamisia n. 70. Kohtaamisiin
sisältynyt myös mm. vierailutapaamisia
sairaalassa nuoren luona.
Työsuojelutehtävät vievät työaikaa
siten, että työpäivät ovat liian täysiä ja
väljyyttä ei ole.
3) Saappaan vapaaehtoisten kanssa on
käyty yksilökeskusteluja, työnohjauksia
ja koulutusta ollut koko ryhmälle sekä
muutamalle yksittäiselle henkilölle.
Työntekijällä oma työnohjaus
haastavien työtilanteiden takia.

Viranhaltija hankkii itselleen
työnohjauksen.

Rippikoulutyö 1002350000
Toiminta-ajatus / tehtävä:
Rippikoulu on tärkeä kristinopin oppikurssi. Rippikoulun käyminen on täysivaltaisen jäsenyyden edellytys
seurakunnassa. Sitä säätelee evankelis-luterilaisen kirkon kirkkojärjestys ja seurakunnan hyväksymä rippikoulun
ohjesääntö.
Kaudelle asetetut tavoitteet
Keskeiset
1) Vuorovaikutuksen ja
painopisteosallisuuden verkosto - RKS 2017
alueet:
mukaisesti rohkaisemme
työntekijöitä ottamaan nuoret
mukaan oman rippikoulunsa
suunnitteluun ja toteutukseen,
olemaan aidosti läsnä ja tekemään
yhdessä.
2) Kasvun tuki - Rohkaisemme
työntekijöitä tukemaan nuoria
elämään kristittyinä tässä ajassa.
3) Hyvinvoiva yhteisö - Työn
suunnittelu tapahtuu kiinteästi
kirkkopiirien ja eri työalojen
kanssa.
Toiminnalliset Vuonna 2021 järjestetään 24
tavoitteet:
rippikoulua (19 leiriä, 3
päiväriparia, 1 pienryhmä ja
vuodelta 2020 siirtynyt Kroatian
leiri). Epävarmuustekijänä on
muualla rippikoulunsa
suorittavien määrä sekä
pandemian aiheuttamat muutokset
ja peruuntumiset.
1) Vuorovaikutuksen ja
osallisuuden verkosto Hyödynnämme nuorten
maailmassa olevia
kommunikaatiotapoja ja malleja
(esim videot, sosiaalinen media).
Pidämme rippikoulutyön imagon
nuorekkaana.
2) Kasvun tuki - Tarjoamme
isosille ja yöpäivystäjille
mahdollisuuden toimia
vapaaehtoisina, ehtoollisavustajina
ja kasvaa kristittyinä.
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Tavoitteiden toteutuminen
1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Keväällä 2021 lähes kaikki kokoava toiminta
oli tauolla ja moni ryhmä tapasi ensimmäistä
kertaa leirillä.
2) Kasvun tuki
Työntekijöitä rohkaistiin pohtimaan nuoren
kanssa hengellisyyttä Kari Kuulan
koulutuksessa.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Työtä suunniteltiin eri piirien ja työalojen
kanssa, erityisesti yhteistyössä taloustoimiston
kanssa.

Kaikki suunnitellut rippileirit toteutuivat yhtä
päiväleiriä lukuun ottamatta.
Koronarajoitusten takia talviriparit muuttuivat
päivärippikouluiksi ja pääsiäisripari pidettiin
hybridimallisena. Kesän leirejä varten
laadittiin tarkat koronaohjeistukset.
1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Luotiin uutta videomateriaalia livetapaamisten korvaamiseksi. Monet tapaamiset
pidettiin Teamsissa. Vanhempainvarteille
Teams sopi erittäin hyvin. Leirien ja kotiväen
yhteiset WA-ryhmät yleistyivät. Aloitettiin
graafisen ilmeen uudistaminen.
2) Kasvun tuki
Koronarajoitukset estivät monet
avustustehtävät konfirmaatiomessuissa.
Vuonna -22 yöpäivystäjien työsopimusta
jatketaan niin, että he voivat osallistua myös
konfirmaatioon.
3) Hyvinvoiva yhteisö

3) Hyvinvoiva yhteisö - Luomme
mahdollisuuden rippikouluja
toteuttaville työntekijöille
reflektioon ja kouluttautumiseen
mm. henkilöstön oman
koulutuspäivän merkeissä.

Työntekijät osallistuivat Kari Kuulan luentoon
Jumala-puheesta. Rippikoulutyön yhteinen
WA-ryhmä perustettiin ja se helpotti kesän
viestintää. Syksyllä aloitettiin yhdessä uuden
paikallissuunnitelman ideointi.

Koulutyö 1002392000
Toiminta-ajatus / tehtävä:
Kouluyhteistyön tehtävä on koulujen opetustoiminnan, toimintakulttuurin, kristillisen kasvatuksen sekä
hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ala- ja yläkouluilla, lukioissa ja toisen asteen kouluissa.

Keskeiset
painopistealueet:

Kaudelle asetetut tavoitteet
1) Vuorovaikutuksen ja
osallisuuden
verkosto
Etsitään uusia toimintamuotoja,
jotta kaikkien lahjat saadaan
käyttöön.
Kouluyhteistyösopimuksen
säännöllinen seuranta.
2) Kasvun tuki
Kristillisen identiteetin ja
arvomaailman ylläpitäminen
koulumaailmassa monimuotoisen
toiminnan kautta.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Osaamisen jakaminen ja yhteistyö.

Toiminnalliset 1) Vuorovaikutuksen ja
tavoitteet:
osallisuuden verkosto
Yhteistyötä ja kohtaamista monella
tasolla seurakunnan ja koulujen
välillä. Yhteistyötoimintaa Keudan
kanssa AV-tekniikkakurssin ja
striimausten suhteen.
Kunnan kanssa tapaamiset ja
yhteistyösopimuksen seuranta on
jatkuvaa.
Yhteiset kokoontumiset,
koulutustilaisuudet
henkilökunnalle ja koulujen
yhteyshenkilöille. Vaihdetaan
kokemuksia. Luodaan
käyttövalmiita yhteistyörakenteita,
jotka mahdollistavat seurakunnan
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Tavoitteiden toteutuminen
1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Sopimusta toteutettiin koronarajoitusten
puitteissa.
2) Kasvun tuki
Kristillisiä teemoja pidettiin esillä
videoiden, muiden etämuotojen sekä
loppuvuodesta joidenkin läsnävierailujen
muodossa.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Osaamista jaettiin erityisesti videoiden
teossa.

1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Otettiin yhteys Keudaan, mutta he eivät
palanneet asiaan.
Kunnan kanssa tavattiin 4 kertaa. Kunnan
puolelta kiinnostusta sopimuksen
päivittämiseen.
Omia työntekijöitä koulutettiin
videoesiintymisessä yhteistyössä Kaiku
Helsingin kanssa. Kokoonnuttiin yhteen
ja vaihdettiin kuulumisia omista
kouluista. Yhteistyörakenteiden luominen
on ollut haastavaa työntekijävaihdosten ja
koronan takia.
2) Kasvun tuki
Yhteistyö koulujen kanssa oli lähinnä
etämuotoista. Tuotimme

eri työntekijäryhmien (diakonit,
kanttorit, suntiot, lähetyssihteeri)
ottamisen vahvemmin mukaan
kouluyhteistyöhön.
2) Kasvun tuki
Teemme paikallista etämateriaalia
ja hyödynnämme muiden
toimijoiden ennalta tuotettua
materiaalia.
Kokeilemme rohkeasti uusia
toimintamuotoja
opetussuunnitelman antamissa
puitteissa.
Ajankohtaisten srk:n tapahtumien
tuominen koulujen saataville
(Klaukkalan Gospelpassio 2021)
sekä ohjelmatarjontaa kouluille.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Vuosikellon käyttö työn
suunnittelussa.
Yhteistyön mahdollistaminen
kouluilla seurakunnan
koulutyöntekijöiden kesken.
Seurakunnan koulutyöntekijöiden
tuen tarpeen kartoitus kyselyn
muodossa. Koulujen
yhteyshenkilöille oma
palautekysely
yhteistyösopimuksesta syksyllä
2021.
Työntekijöiden sitoutumista ja
ryhmäytymistä tuetaan
koulutuksilla ja keskusteluilla.
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tunnustuksellista videomateriaalia
koulujen käyttöön, aamunavausvideot
(pääsiäinen, ystävyys) ja koulukirkot
(kevät, joulu). Erikseen ala-ja yläkouluille.
Haasteen asetti työntekijöiden
aikataulujen yhteensovittaminen ja
työajan puute.
Videoista tehtiin palautekysely kouluille
ja palaute oli positiivista. Videoita
halutaan myös jatkossa seurakunnalta.
Koulut avasivat ovensa vierailijoille
syysloman jälkeen. Työntekijämme
kävivät kouluilla henkilökohtaisesti ja
etäyhteyksien välityksellä.
Seurakunnan toiminta on ollut koronan
takia rajallista ja suuri osa suoraan
kouluille suunnitellusta toiminnasta
peruttiin, kuten joulukirkot.
Kotikirkkoviikko toteutui.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Työalan vuosikello on vakiintunut.
Kysely omille työntekijöille toteutettiin ja
se puretaan kevään -22 aikana.
Työntekijöiden sitoutumista ja
ryhmäytymistä tuettiin yhteisillä
koulutuksilla ja tapaamisilla.
Adventtiglögit järjestettiin vaikeasta
koronatilanteesta huolimatta
seurakunnan tiloissa. Yhteinen
kokoontuminen nähtiin tärkeänä.

Diakonia / Vapaaehtoistoiminta 100 241 0000 / 80000 55
Toiminta-ajatus / tehtävä:
Kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuva palvelu. Vaikeuksissa olevien (hädänalaisten) ihmisten
auttaminen ja kohtaaminen. Välittäminen ja huolenpito inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi.
Hädässä olevien (esim. huonosti toimeentulevat, syrjäytymisvaarassa olevat, yksinäiset) yksilöiden ja
perheiden rohkea auttaminen ja tukeminen. Muistamme myös kaukaisia lähimmäisiä (KUA ja
yhteisvastuukeräys). Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.
Kaudelle asetetut tavoitteet
Keskeiset
painopistealueet:

1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Läsnäolo nurmijärveläisten
vähäosaisten ja yksinäisten arjessa.
Kuuntelu. Rohkeasti heikoimpien
puolella. Vapaaehtoistoiminnan
monipuoliset mahdollisuudet
käyttöön. Tuemme toimijoita.
Syvennämme tarvittaessa yhteistyötä.
Sisäisen ja ulkoisen viestinnän
kehittäminen.
2) Kasvun tuki
Luonteva osa auttamisen yhteisöä.
Lähimmäisten rakastaminen
arjessa=kristillinen kasvatus.
Sielunhoito ja yhteinen rukous.
Talousarvioon 85.000 euroa
avustuksiin. Lisäksi diakoniarahaston
mahdollisuudet.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Lähiesimiestyön ja yhteisen
kuuntelun sekä läsnäolon avulla
diakoniatiimin työhyvinvointi
pidetään hyvällä tasolla.
Ammattitaidon lisääminen,
perehdytys ja koulutukset.
Vuorovaikutusosaaminen. Huomio
myös virkistykseen.

Toiminnal-

1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Yhteistoiminnan tiivistäminen
auttamistahojen (mm. Woimala,
Klubitalo, kunnan ja Keusoten

liset
tavoitteet:

Tavoitteiden toteutuminen
1)Olemme olleet läsnä ja kohdanneet apua
tarvitsevan ihmisen. Ihminen on tullut
kohdatuksi ja kuulluksi hyvin.
Muutoshaasteisiin on reagoitu nopeasti (esim.
ruokailut muutettu take away-ruokailuksi).
Vapaaehtoistoiminta on hyvin vastannut
yksinäisyyden haasteeseen (yksinäisten soittorinki), lisäksi olimme mukana esim.
koronapassitarkastuksissa. Yhteistyötä on tehty
kattavasti eri toimijoiden kanssa. Viestinnässä
on otettu käyttöön FB-sivut diakonialle.
2) Diakonialla on hyvä maine ja olemme
luonteva osa auttamisen yhteisöä.
Yksilökohtainen työ, sielunhoito ja rukous sekä
etäyhteydenpito ovat korostuneet pandemian
aikana. Rukousklinikka on toiminut
syyskaudella. Avustusmäärärahat ovat luoneet
hyvän pohjan varsin kattavalle
avustustoiminnalle.
3) Työntekijävajaus johtuen pitkistä
sairauslomista on kuormittanut tiimiä lähes
koko vuoden ja vaikuttanut työn haasteiden
ohella suuresti työhyvinvointiin. Lähiesimies
siirtyi 1.4. alkaen 50% työaikaan ja
marraskuussa kokonaan pois. Sijaisjärjestely on
hoidettu tiimin sisällä ja se on toiminut hyvin
haasteellisesta tilanteesta huolimatta. Pitkään
sairauslomaan ei ole palkattu sijaista, se on
vaatinut paljon joustamista ja kuormittanut
työntekijöitä. Lähetyssihteerin poissaolo toi
myös lisätyötä diakonialle.
Koulutukset pääosin peruuntuivat, osa siirtyi
verkkoon. Virkistys jäi vähäiseksi.
1)Yhteistyötä on tehty ohessa mainittujen
tahojen lisäksi mm. Nurmijärven Opiston,
Sydän yhdistyksen, Rajamäen Kyläyhdistyksen
ja SPR:n kanssa. Vapaaehtoistyön koulutus
toteutettiin 17 yhteistyötahon kanssa.
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toimijat jne.) ja seurakunnan eri
toimijoiden kesken.
Laadukas ja tasapuolinen
pienryhmätoiminta.
Yksinäisyyden vähentäminen,
yksinäisten soittorinki,
sinkkutoiminnan käynnistäminen,
avoimet talouden ja elämänhallinnan
tilaisuudet / ryhmät. Kritoryhmän
käynnistäminen yhteistyössä muiden
työalojen kanssa. Työntekijöistä
ohjaajia, vähennetään
työntekijävetoista toimintaa ja lisätään
vapaaehtoisten toimintavastuuta.
Menemme sinne, missä ihmiset ovat.
Testamenttivarojen käyttö (vanhusten
huoltoon ja virkistykseen): Diakoniaruokailujen yhteyteen maksullisia
ohjelmatuokioita 6x250 € ja
jouluruokakassit vähävaraisille
vanhuksille 160x40 €. Suunnitellaan
digitoimintaa ikäihmisille ja
järjestetään elokuvaelämyksiä Kino
Juhassa 2x1300 €. Yhteensä 10.500 €.
2) Kasvun tuki Vapaaehtoinen kerhon
ohjaajana, sielunhoivakasseja
laitoksiin omaehtoisia tilanteita
varten. Lähimmäis- ja naapuriapuun
kannustaminen. Kohtaamispaikoissa
järjestettävien tilaisuuksien
kehittäminen. Ideoimme uusia
toimintamuotoja vastaamaan ajan
(korona ym.) haasteisiin. Toteutamme
erilaisia, onnistumissuunnitelman
mukaisia tapahtumia.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Toimenkuvat sellaisiksi, että kukaan
diakonian viranhaltija ei väsy työn
paljouteen, yksinäisyyteen tai työn
rajattomuuteen. Selkeät vastuut ja
toimivat sijaisjärjestelyt. Työnohjaus.
Huolehdimme siitä, että diakonia ja
vapaaehtoistoiminta ovat haluttuja
yhteistyökumppaneita ja luotettavia
toimijoita (mm. lahjoitukset
diakoniarahastoon).

Klaukkalassa järjestetty asunnottomien yö oli
uusi yhteistyötapahtuma.
Pienryhmätoiminta, pl. sururyhmä, oli koronan
vuoksi tauolla keväällä, syksyllä kokoontui 9 eri
pienryhmää. Sinkkutoiminta, kritoryhmä,
talouden/neuvonnan ryhmät eivät
käynnistyneet koronan vuoksi. Yksinäisten
soittorinki ja ulkoiluapu ovat toimineet koko
vuoden. Vapaaehtoiset olivat mukana tot.
soittoja yli 70 v:lle.
Kappelipäivystyksissä kohdattiin paljon ihmisiä
(n.200) pyhäinpäivänä ja jouluaattona.
Testamenttivarat: Jouluruokakassit
vähävaraisille
vanhuksille kotipalvelun kautta, yht. 6411,18€ ja
Valamon retki 7054,33€. Ohjelmatuokiot ja
elokuvaelämykset jäivät toteutumatta.
YV-keräys tuotti 7426,10€ (1482,02€ oma srk).
Lipaskeräyksessä kokeiltiin uutuutena minfiesovellusta.
Taloudellista apua annettiin 116608,48€. Summa
sis. valtiolta tulleen korona-avustuksen, mitä
käytettiin 18819,93€ tänä vuonna.
Asiakaskontakteja oli 2274, niistä vast. otolla
1502, kotik. 264, somessa ja verkossa 411.
2)Vapaaehtoiset ovat jatkaneet ryhmissä
ohjaajina, Kammarilla ollut tukityöllistetty 10/21
lähtien.
Koronan haasteisiin vastattu mm.
livestriimaamalla vammaisille kirkkohetkiä,
käyttämällä nettipuheluja esim. viittomakielisille ja vapaaehtoistyössä on ollut
tutustumisulkoiluja.
Yhteissyntymäpäivät (2kpl) tot. syksyllä,
konsertti ja kahvitus kahdessa osassa, keväällä
postitettiin Sanan Aika-kirjat ja onnittelukirjeet.
Sururyhmät (2kpl) toteutuivat.
3) Työntekijävajaus on tuonut lisäpainetta,
mutta esimiehen sijaistamisjärjestely on
toiminut hyvin. Vastuut eivät ole olleet selkeät
sairauslomaisten tehtävistä. Työnohjaukseen on
kaikilla oikeus hakeutua. Olemme saaneet
rahallisia (6571,85€) ja muita lahjoituksia (esim.
Tee hyvä teko keräys).

48

Perheneuvonta 1002420000
Toiminta-ajatus / tehtävä:
Perheneuvonta tarjoaa apua parisuhteen ja perheen vaikeuksissa sekä kriisitilanteissa terapeuttisten
keskusteluiden ja sielunhoidon keinoin.
Kaudelle asetetut tavoitteet
Keskeiset
1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto
painopiste- - olemme läsnä, toimimme ja teemme yhdessä
alueet
- rohkaisemme ja tuemme nurmijärveläisiä
vapaaehtoistoimintaan
- viestimme monipuolisesti ja laadukkaasti
- luomme toimitilat luonteviksi
kohtaamispaikoiksi
2) Kasvun tuki
- toteutamme kristillistä kasvatusta luontevana
osana kaikkea toimintaa
- tuemme henkistä ja hengellistä etsintää ja
kasvua
- olemme kiinteä osa nurmijärveläistä
auttamisen verkostoa
3) Hyvinvoiva yhteisö
- johdamme ihmislähtöisesti yhdessä
hyväksyttyjä johtamisen tapoja hyödyntäen
- tiivistämme yhteistyötä kirkkopiirien ja
työalojen välillä
- pidämme huolta henkilöstön
työhyvinvoinnista ja ammattitaidosta
- huolehdimme toimintaympäristöstä ja
taloudesta vastuullisesti
Toiminnalli- 1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
set tavoitteet verkosto
- tuemme perheitä, parisuhteita ja yksilöitä
haastavissa elämäntilanteissa kasvokkain ja
verkon välityksellä
- etsimme ja olemme avoimia uusien yhteistyöja toimintamuotojen avauksille
- tiedotamme toiminnastamme ja olemme läsnä
mahdollisimman monella kanavalla
2) Kasvun tuki
- viestimme olevamme osa seurakunnan
toimintaa
- pidämme työhuoneissa näkyvillä kristillistä
materiaalia, risti, ikoni tms
3) Hyvinvoiva yhteisö
- pidämme huolta työntekijöiden riittävästä
koulutuksesta ja työnohjauksesta
- kiinnitämme huomiota keskinäiseen
vuorovaikutukseen ja viestintäämme
49

Tavoitteiden toteutuminen

Corona-virus on leimannut vuotta, työ
on siirtynyt verkkoon kaksi kertaa,
ryhmät ja vierailut kerhoissa ovat
pääosin peruuntuneet. Kesäkuussa
perheneuvonta muutti Kirkonkylällä
uusiin tiloihin Sompionkuja 2.een.
Asiakastapahtumissa oli nousua ja niitä
kirjautui 1861, jotka muodostivat 1813
moduulia yhden moduulin ollessa 45
minuuttia. Asiakkaiden määrä pysyi
melko samana ollen 302, joista naisia oli
165 ja miehiä 137. Yleisin tulosyy oli
vuorovaikutusongelmat 57%, 66%
asiakkaista oli 30-49 vuotiaita.
Lapsiperheitä oli 68% asiakasperheistä.
Lastensuojeluilmoituksia tehtiin vuoden
aikana 6.
Lähisuhdeväkivaltatyöryhmä kunnan
kanssa kokoontui aktiivisesti ja

- etsimme uusia yhteistyömuotoja muiden
työalojen ja kirkkopiirien kanssa sekä
jatkamme jo toimivia yhteistyömuotoja
- otamme toiminnassamme huomioon
ympäristö- ja yhdenvertaisuusasiat
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perheneuvonnalla on osansa kunnan
lähisuhdeväkivallan työskentelyn
mallissa. Somessa Facebookissa tehtiin
julkaisuja yksi – kaksi kertaa viikossa ja
sivuja seurataan aika hyvin,
kehittäminen jatkuu. Instagramissa
julkaisuja myös harvakseltaan. Myös
kotisivuja päivitetty. Sähköinen
yhteydenottolomake toimii.
Kirkkopiirien kanssa yhteistyötä on
kehitetty mm Tukea arkeen- iltojen
tiimoilta, aikuistyön kanssa Aikuisten
oikeasti-illoissa sekä aikuis- ja
nuorisotyön kanssa nuorten aikuisten
tapahtuman osalta.
Lapsi- ja perhetyön vauvakerhoissa
ehdittiin tehdä muutama vierailu.
Diakonian eri kerhoissa vierailuja
ehdittiin tehdä yksi.
Tiimin työntekijätilanne on hyvä,
innostusta ja motivaatiota riittää. 50%
työntekijä aloitti virassa 1.7.
Työparityö ei ole lisääntynyt toivotusti.
Kaksi työntekijää on perheneuvojan
erikoistumiskoulutuksessa.
Työntekijöiden työnohjaus on kunnossa.
Olemme avoimia uusien työtapojen
kokeiluille perheiden hyväksi.
Asiakaspalaute on ollut positiivista.
Toimikunta kokoontui kaksi kertaa.

Sairaalasielunhoito 1002430000
Toiminta-ajatus
1. Huolehtia Terveyskeskuksen vuodeosastojen, Toreenitalon (ent. nimeltä Nurmijärven
tk:n pitkäaikaisosastot), Asumispalveluyksikkö Nurmilinnun, Kirkonkylän
Päiväkeskuksen (Nurmijärvi ja Rajamäki), Heikkarin ryhmäkodin, Pengerkosken
hoivakodin (Nukari), Hoivakotien Aleksiinan , Venlan, Kissankellon, Aapon, ja
ikäihmisten vuokratalojen Lumikellon ja Toimelan asukkaiden sielunhoidosta.
2. Vastata kustannuksista, jotka perustuvat sopimukseen sairaalasielunhoidosta
Kellokosken sairaalassa, Järvenpään sosiaalisairaalassa, Kiljavan kuntoutussairaalassa,
Ridasjärven päihdekeskuksessa ja Hyvinkään sairaalassa Nurmijärven laskennallisen
osuuden mukaan.

Kaudelle asetetut tavoitteet
Keskeiset

1)Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
painopiste- - hartaudet
- ehtoollisen vietto
alueet:
-yksityiset sielunhoitokeskustelut
-saattohoidon tuki
-vapaaehtoiset

Tavoitteiden toteutuminen
- Keväällä teams-hartaudet Aapossa.

- Syyskaudella hartaudet onnistuivat
kaikissa muissa yksiköissä, paitsi
Toreenitalolla (vierailusulku),
Pengerkoskella (toiminta lakkasi) ja
Terveyskeskuksen vuodeosastoilla
(remontti). -Päivystyskäyntejä,
yksityisehtoollisia ja
2) Kasvun tuki
-asiakkaat/hoitohenkilökunta saavat sielunhoitokeskusteluja oli n.
parikymmentä
omasta tilanteestaan käsin tukea ja
apua uskosta
- Vapaaehtoiset laulajat pääsivät osittain
-vapaaehtoisilla on mahdollisuus
mukaan hartauksiin.
palvella
- Saattohoidon vierellä kulkijoille tuli
3) Hyvinvoiva yhteisö
useita käyntejä muutaman asiakkaan
- yhteistyö terveys -ja sosiaalitoimen luona.
kanssa
-Klaukkalan papisto ja laulajat hoitivat
-yhteistyö seurakunnan
pääosin Klaukkalan hartaudet ja
vapaaehtoisten, laulajien ja
Kirkonkylän papisto ja laulajat
saattohoidon tukihenkilöiden kanssa vastaavasti Kirkonkylän hartaudet.
-ekonomia ja ekologia huomioidaan
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Toiminnalli- 1)Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
set
- säännöllinen yhteys laitosten
tavoitteet:
yhteyshenkilöihin
- hoivakotien asukkaiden ja
henkilökunnan tarpeet ja toiveet jo
työn suunnittelussa
- seurakunnan palvelut ovat tiedossa
henkilökunnalla, asukkailla/potilailla
ja heidän omaisillaan:
- varmistetaan, että osallistujat
kuulevat ja näkevät. Huomioidaan
liikuntarajoitteet.
2) Kasvun tuki
- Evankeliumi tuodaan tilaisuuksissa
ja keskusteluissa esiin tilanne
huomioiden
-musiikki ja laulu runsasta
-päivystysvalmius kohtaamisiin
-vapaaehtoiset voivat kasvaa
palvelutehtävässään; mielekäs
tekeminen
3) Hyvinvoiva yhteisö
-tiedottaminen toiminnasta ajoissa ja
selkeästi työntekijöille,
vapaaehtoisille ja laitoksille
-vapaaehtoiset saavat riittävää
koulutusta ja virkistäytymistä
-tilaisuuksia yhdistetään peräkkäisiin
kellonaikoihin vierekkäisissä
yksiköissä, kimppakyytejä suositaan

1. Yhteyksiä laitoksiin hoidettiin
puhelimitse ja sähköpostein. Joissakin
paikoissa tietoa hartauksista ei ollut
saatettu eteenpäin. Tätä ilmoittelua
kehitettävä lisää vastaavan hoitajan
kanssa.
- kannettava matkavahvistin auttoi
kuulemisvaikeuksissa
-isompitekstisiä virsikirjoja tai monisteita on syytä hankkia
2. -tilaisuuksista tuli runsaasti
myönteistä palautetta ja käynnit koettiin
tärkeinä niin henkilökunnan,
asukkaiden kuin vapaaehtoisten
puolelta.
3.- vapaamuotoisia jätski/ kahvittelu
kohtaamisia veisaajien kanssa oli
kahdesti
-saattohoidon vapaaehtoisille oli
jätskitreffit kesällä ja syksyllä kolmesti
työnohjauksellisia sessioita. Aikuisten
oikeesti Eutanasia -ilta oli osa
koulutusta.
-syksyllä kolme uutta vapaaehtoista
koulutettiin saattohoidon
vapaaehtoiseksi osin yhteistyössä
kotisairaalan kanssa
-koronasulun aikana vapaaehtoisiin
oltiin yhteydessä puhelimitse

Vuonna 2021 Keski-Uudenmaan Sote-Kuntayhtymän (Keusote) terveys- ja sairaanhoitopalvelujen alue teki
alueen seurakuntien (Nurmijärvi, Järvenpää, Tuusula ja Mäntsälä) kanssa yhteistyösopimuksen.
Sopimuksessa sovittiin, että paikallisseurakunnat huolehtivat alueensa akuuttiosastojen ja kotisairaalan
sielunhoitopalveluista. Palvelut kohdistuvat potilaisiin, heidän omaisiinsa ja henkilökuntaan. Kukin
seurakunta vastaa palveluista käytössä olevien resurssien mukaisesti.
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Lähetystyö 1002600000
Toiminta-ajatus / tehtävä:
Onnistumissuunnitelman mukaan Nurmijärven seurakunnan lähetystyön tavoitteena on toimia niin,
että kristillinen sanoma tavoittaa ja lähimmäisen rakkaus toteutuu kotiseudullamme sekä kaikkialla
maailmassa.
Lähetystyön visiona on, että seurakuntalaiset, luottamushenkilöt ja työntekijät edistävät seurakunnan
lähetystyötä ja osallistuvat sen toteutumiseen omassa ympäristössään.

Keskeiset
painopistealueet:

Kaudelle asetetut tavoitteet
1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto
Seurakuntalaisten aktiivinen toiminta lähetyksen
äärellä. Työntekijän tuki ja rohkaisu
mahdollistavat seurakuntalaisten osallisuuden ja
oma-aloitteisen toiminnan. Lähetystietous
saavuttaisi Nurmijärveläisiä eri
viestintävälineiden kautta sähköisesti kuin
printtinä. Toiminta, viestintä ja varainkeruu
toimet syntyvät yhteistyössä eri henkilöiden ja
yhteyksien kanssa.
2) Kasvun tuki
Missionaarinen seurakunta on aktiivinen
seurakunta. Lähetys- ja
globaalikasvatus toteutuu yhteistyössä lapsi- ja
nuorisotyön sekä myös Nurmijärven muiden
toimijoiden kanssa. Monikulttuurisuuden ja
moninaisuuden näkökulmat työssä huomioiden.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Viestinnän ajantasaisuus vapaaehtoisille ja
työntekijöille. Työ kaikissa kirkkopiireissä.
Vapaaehtoistoimijoiden ja työntekijöiden
jaksaminen. Yhteys nimikkolähetteihin.
Monikulttuurisuuden ja moninaisuuden
huomioiminen alueen ihmisissä ja
kirkkopiireissä.
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Tavoitteiden toteutuminen
1)Lähetyksen vapaaehtoiset ovat tärkeä
ja arvokas osa seurakunnan
lähetystoimintaa.
Työntekijävaihdoksen vuoksi syksy
mentiin pitkälti ilman työntekijää, mutta
toiminta toteutui vapaaehtoisten ja
muiden seurakunnan työntekijöiden
voimin.
2)Yhteistyötä tehtiin yli työalarajojen
(mm. keittomyynti diakoniatyön kanssa,
varhaisnuorisotyön leiripäivät), myös
Nurmijärven kunnan muiden
toimijoiden kanssa (mm. ekumeenisen
rukousviikon video). MF-toimintaa
toteutettiin koronarajoitusten puitteissa.
Adventtimyyjäiset joulupuuroineen
pystyttiin pitämään suunnitellusti.
3) Sosiaalisessa mediassa oltiin esillä
viikoittain ja lähetteihin pidettiin
yhteyttä. Työtä pyrittiin tekemään
kaikissa kirkkopiireissä, mutta
koronarajoitukset estivät suunniteltua
toimintaa.

Toiminnalliset 1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto
tavoitteet:
Yhteys vapaaehtoistoimijoihin, Ikkuna

1)Keväällä lähetyspiirit olivat koronan
vuoksi tauolla, mutta syksyllä piirit
maailmaan -kirjoitukset, viikoittainen
kokoontuivat aktiivisesti vapaaehtoisten
someviestintä, yhdessä järjestettävät tapahtumat vastuunkantajien voimin.
varainkeruun välineenä, lähetyspiirien itsenäinen Lähetyskahvilaa pidettiin heinätoiminta, Multicultural Friendship -illat kerran
syyskuussa Sääksissä 1krt/viikko.
kuussa.
MF-toiminnassa pidettiin mm.
2) Kasvun tuki
joulujuhla.
Lastenohjaajien perehdytys lähetys- ja
globaalikasvatukseen, nuorisotyön yhteys ja tuki 2)Koronarajoitukset ja
Thaimaan Mukdahanin projektille yhdessä
työntekijävaihdokset estivät yhteistyön
nimikkolähetin kanssa.
tekemistä. Kesällä alakoululaisten
3) Hyvinvoiva yhteisö
Lähetyksen toiminta muodostuu yhdessä
tekemisestä. Yhteistyö seurakunta,
lähetysjärjestöt, nimikkolähetit, kumppanien
työntekijät, vapaaehtoistoimijat ja yhteistyötahot.
Globaali näkökulma mm. Reilun Kaupan
tuotteet.

leiripäivissä pidettiin lähetysrasteja
kahtena päivänä.
3)Keväällä pidettiin Maistiaisia
Maailmalta iltoja Teamsin kautta
yhdessä Mäntsälän srk:n kanssa. Niissä
oli osallistujia ympäri maailmaa.

Kansainvälinen diakonia 1002700000
Nurmijärven seurakunnan ystävyysseurakunta Virossa on Mõisaküla. Yhteistyösopimus on allekirjoitettu
1.4.2006. Nurmijärven seurakunta on avustanut vuosittain Mõisakülan seurakuntaa mm. kirkon
kunnostamisessa.
Pyhän Mikaelin kirkon korjaushanketta on avustettu myös yhdessä Tuusulan ja Nurmijärven
rovastikuntien seurakuntien kanssa. Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuusto myönsi 13.4.2010 runsaat
38.000 euroa kirkon kunnostuksen loppuunsaattamiseksi. Maksettu osuus vähennettiin 10 vuoden ajalta
ystävyysseurakuntatyön määrärahasta.
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Kirkonkylän kirkkopiiri 1002900001 ja 1002040001 (muu seurakuntatyö ja
aikuistyö)
Toiminta-ajatus / tehtävä:
Kirkonkylän kirkkopiirin pyrkimyksenä on toimia jumalanpalvelusyhteisönä siten, että kaikki toiminta
on jumalanpalveluselämän innoittamaa. Kirkkopiiri haluaa mahdollistaa sen, että nurmijärviset saavat
kuulla jumalanpalveluksissa ja toimituksissa Jumalan äänen, kohdata pyhän ja toinen toisensa sekä
kantaa vastuuta yhteisestä rukouselämästä. Aikuistyön tavoite on kutsua jokaista alueen asukasta
seurakunnan yhteyteen. Aikuistyö pyrkii niin hengellisen yhteyden kuin ihmisten välisen yhteyden
rakentamiseen. Tavoitteena on torjua syrjäytymistä ja tarjota mielekkäitä osallistumisen tapoja.

Keskeiset
painopistealueet:

Kaudelle asetetut tavoitteet
1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Työntekijöiden ja seurakuntalaisten
moniammatillisuuden ja osaamisen
tunnistaminen ja käyttäminen seurakunnan
rakentamiseksi. Nopea vuorovaikutus.
Vastaaminen ihmisten henkisyyden
tarpeeseen. Pidetään yllä kunnioittavaa
keskustelua. Lasten osallisuuden
vakiinnuttaminen ja sen merkityksen
ymmärtäminen. Ilmastokriisi ja siitä
puhuminen.
2) Kasvun tuki
Hengellisen kasvun tuki eri
elämäntilanteissa ja elämänkaaren eri
vaiheissa. Arjessa oleva hengellisyys ja sen
merkityksellisyys, ja sen viljely. Tartutaan
uusihenkisyyden haasteeseen ja kerrotaan
mitä tarjottavaa kirkolla on. Toivo-puheen
ylläpitäminen toivottomana aikana.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Kannustetaan ja tuetaan toistemme työtä ja
jaksamista. Jaetaan vastuuta.
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Tavoitteiden toteutuminen
1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Olemme oppineet reagoimaan
nopeasti muuttuviin tilanteisiin.
Olemme pitäneet yllä puhetta
Ilmastosta, ihmisten hädästä, peloista
ja kuolemasta ja kunnioittavasta
keskustelusta. Kokoava toiminta oli
tauolla tammi-kesäkuun. Syksystä
vuoden loppuun toiminta melkein
normalisoitui. Lapsia ei ole voitu
osallistaa toimintaan rajoitusten takia.
2) Kasvun tuki
Hengellisen kasvun tukea on tarjottu
sielunhoitokeskusteluissa,
toimituskeskusteluissa ja puhelimitse.
Hengellisen kasvun
matkakumppanuusryhmiä oli
teamsissa ja syksyllä Pappilassa. On
avattu erilaisia käsitteitä;
uushenkisyys, meditaatio, kristillinen
jooga jne ja käyty keskustelua niistä.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Olemme pitäneet yhteyttä
seurakuntalaisiin ja työtovereihin
säännöllisesti puhelimitse/somen ja
rukouksen kautta.

Toiminnalliset
tavoitteet:

1) Vuorovaikutuksen ja
osallisuuden verkosto
Raamattuluentoja ja musiikkia.
Kirkastetaan puhetta siitä mitä
kirkolla on tarjota ihmisten
hengellisyyden tarpeeseen.
Aikuisten oikeesti-illat,
henkilökohtaiset keskustelut ja
tapaamiset.
Osallistetaan seurakuntalaisia
tapahtumien suunnittelussa.
Mainontaan ja markkinointiin pitää
kiinnittää huomiota enemmän.
Jokaisen on kannettava vastuu
tiedottamisesta.
Eri kylien tapahtumiin
osallistuminen. Yhteistyö kunnan
kanssa.
Ilmastopuhetta, ja kestäviä
valintoja; teamskokouksia
enemmän, vähemmän autoilua.
Vähennetään tietoisesti
kokoustarjoiluissa
liha/kalavaihtoehtoja.
Vaelluskirkkoja.
Osallisuus messuissa;
kehitysvammaiset, lapset, nuoret.
(10-synttärit, kummitapahtuma, 4v synttärit?) Kutsutaan
ikäryhmittäin aikuisia kirkolle.
Alueelle muuttaneiden/kirkkoon
liittyneiden huomiointi.
2) Kasvun tuki
Ryhmä henkilöille jotka sairastavat
parantumatonta sairautta. Vanhan
Pappilan tilojen käyttöönotto ja
markkinointi. Kastepuun
käyttäminen ja sen
vakiinnuttaminen osaksi
messuelämää. Teologinen puhe
tähän päivään- arjen teologian
korostaminen. Somen tehokkaampi
käyttö, streemaukset tarvittaessa.
Toteutetaan sarja hetkiretriitejä
someen.
Hiljaisyyden viljely Vanhassa
pappilassa- tapahtumia
meditaation/hiljaisuuden
ympärille.

1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto
Raamattuluennot siirrettiin pidettäväksi talvelle
2022. Aikuisten Oikeesti-illat pappilassa syksyllä
2021 tavoitti laajan joukon seurakuntalaisia.
Joukossa oli paljon uusia osallistujia. (kolmessa
tilaisuudessa oli yhteensä n. 130Hlöä)
Seurakuntalaisia on pyydetty mukaan
tapahtumien suunnitteluihin. es.Pappilan
avoimet ovet. Vaelluskirkko Helatorstaina
siunauskappelin ja kirkon ympäristössä oli
mukava tilaisuus. (Toteutuksessa mukana myös
seurakuntalaisia).
Sateenkaarimessu Klaukkalassa kokosi
seurakuntalaisia joka kylältä ja messun
toteutukseen osallistui useita maallikoita myös
Kirkonkylältä. Se oli osallistava, kokoava
tilaisuus.
Konserttitoiminta jäi vaisuksi. Joulun aikana
Christmass Jazz-konsertti keräsi yleisöä ja sai
osakseen erityisen paljon kiitosta. Tällaiselle
musiikille on nähtävästi kysyntää.
Kokoavaa toimintaa oli käytännössä vain syysjoulukuussa. Kaikkea suunniteltua ei pystytty
toteuttamaan.Tarjoiluissa tilattuina vain
kasvistuotteita. Tavoitettavuus lisääntyi
striimausten myötä.
Tiedotuksessa oli henkilöstömuutoksia, mutta se
on onnistunut hyvin.
2) Kasvun tuki

Pappilan käyttöönotto lokakuussa onnistui
hyvin. Avoimet ovet tavoitti runsaasti
seurakuntalaisia, yhteensä n. 550Hlöä.
Joulukuussa avoimia ovia pidettiin myös, silloin
väkimäärä väheni pandemian ja
koronapassivaatimusten takia.
Kastepuun käyttö on vakiintunut messun osaksi
hyvin.
Keskustelun ja meditatiivisen rukouksen ryhmä
kokoontui syksyllä Pappilassa ja innosti suuresti
osanottajia. Sururyhmä Pappilassa lokatammikuulla 2022 onnistui hyvin. Ryhmä oli
intensiivinen ja osallistuva.
Keväällä pidettiin häämusiikkitilaisuus
striimattuna ja se tavoitti paljon seurakuntalaisia.
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3) Hyvinvoiva yhteisö
Kannustus ja palautteen annon
jatkaminen. Työtilojen käyttö,
yhteiset tilaisuudet. Ketterät
muutokset- muutetaan toimintaa
jos tarve niin vaatii. Koulutuksiin
kannustaminen.

Ikäihmisille järjestetty syntymäpäiväkonsertti
kahdessa erässä toimi hyvin.
Kynttilätapahtuma Pappilassa itsemurhan
tehneiden läheisille onnistui hyvin ja se keräsi
osallistujia melko paljon.
Pikku Passio pääsiäisenä oli hyvin suuritöinen.
Videoitavien ja suoratoistettavien tilaisuuksien
haaste.
3)Hyvinvoiva yhteisö
Koulutukset toteutuivat pandemiasta
huolimatta. Keväällä ne olivat etäkoulutuksia,
syksyllä pääasiassa lähiopetusta.
Työtiloja ei paljoa olla käytetty
etätyösuosituksen oltua vahva. Pappila
vaikuttaa toimivalta ja mukavalta paikalta pitää
kokouksia/tilaisuuksia.
Kirkonkylän piirin vuoro oli järjestää kevätretki,
joka pandemian takia peruttiin. Sen sijaan
järjestimme työyhteisölle striimatun Maria
Ylipään ja Marzi Nymanin konsertin.
Toimintoja, työvuoroja jne on muutettu
jouhevasti aina tarpeen niin vaatiessa.
Seurakuntalaisiin on pidetty yhteyttä
somen/puhelimen välityksellä ja tuettu heitä
parhaimman mukaan. Alkuvuosi meni ilman
livekohtaamisia ja etätyösuosituksen takia
loppusyksylläkin yhteydenpito hoidettiin
rukouksen ja somen/puhelimen välityksellä.
Varsinaista soittorinkiä joka oli vuoden 2020
aikana ei pidetty enää vuonna 2021, vaan
henkilöille jotka kaipasivat yhteydenottoja
järjestettiin juttuseuraa seurakunnan
vapaaehtoisverkoston kautta.
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Rajamäen kirkkopiiri 1002900002 ja 1002040002 (muu seurakuntatyö ja
aikuistyö)
Toiminta-ajatus / tehtävä:
Rajamäen kirkkopiiri julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii kristillisen
sanoman levittämiseksi, lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi ja kylien asukkaiden yhteen
saattamiseksi.
Kaudelle asetetut tavoitteet
Keskeiset
painopistealueet:

Toiminnalliset
tavoitteet:

Tavoitteiden toteutuminen

1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto
Pyritään käynnistämään toiminta uudestaan
koronarajoitusten jälkeen. Toimitaan
mahdollisimman paljon yhdessä
seurakuntalaisten kanssa. Toivotetaan kaikki
tervetulleeksi seurakunnan yhteyteen sellaisella
tavalla, joka heille ja heidän
elämäntilanteeseensa sopii.
2) Kasvun tuki
Tuetaan seurakuntalaisten hengellistä kasvua ja
panostetaan yhteisön rakentamiseen.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Rajamäen neljästä papinvirasta on jäljellä kaksi.
On huolehdittava siitä, että virassa olevat papit
jaksavat. Panostetaan kohtuulliseen työmäärään
ja työn iloon. Lisätään työalarajat ylittävää
yhdessä tekemistä sekä jokaisen lahjojen
hyödyntämistä.

Koronarajoitukset jatkuivat
vuonna 2021. Tammitoukokuun messut toimitettiin
vain Nurmijärven kirkosta
ilman läsnä olevaa
seurakuntaa, ja ne striimattiin.
Kaikissa kirkoissa oli kerran
viikossa päivystys ja
sielunhoitomahdollisuus.

1)Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto
Seurakuntalaisten ideoita kuunnellaan ja heille
tarjotaan mielekkäitä tehtäviä, tukea ja
koulutusta. Etsitään uusia ihmisiä
messutehtäviin, etteivät vapaaehtoiset uuvu.
Panostetaan siihen, että kaikki tuntevat itsensä
tervetulleeksi.
Tehostetaan tiedotusta sosiaalisessa mediassa ja
Rajamäen uimahallin screenillä. Selvitetään
seurakunnan screenin siirtomahdollisuutta
esim. kauppakeskus Lähteeseen. Kasteperheille
jaetaan toimitusten yhteydessä perheiden
tapahtumatiedotteita.
Osallistutaan Rajamäen kyläpäivään ja
joulukauden avajaisiin sekä järjestetään
adventin lyhtykulkue ja perheiden
tapahtumapäivä sekä muita matalan kynnyksen
tilaisuuksia. Vapaaehtoisille pidetään

Korona esti suurimman osan
yhteistyöstä seurakuntalaisten
kanssa. Se rajoitti myös
messuun osallistuvien määrää,
kun niitä alettiin tauon jälkeen
viettää. Ryhmätoiminta oli
lähes koko vuoden tauolla.

58

Rukousillat, paastonajan
iltamessut ja raamattuluennot
jatkuivat syksyllä 2021.
Klaukkalan papit, osallistuivat
Rajamäen messujen
toimittamiseen. Muu
Rajamäen seurakuntatyö
hoidettiin piirin omin voimin.
Se näkyi väsymisenä.

Rajamäen uimahalli antoi
kirkkopiirille screeniltään
ilmaista mainostilaa. Sitä
kannattaa hyödyntää, kun
toiminta jälleen alkaa.
Kyläpäivään ja joulukauden
avajaisiin osallistuttiin,
lyhtykulkue järjestettiin. Muut

kiitosjuhla.
Järjestetään arki-illan messuja ainakin joulun ja
pääsiäisen alla sekä Tuomasmessu pari kertaa
vuodessa. Rajamäen ja Klaukkalan
messutoiminta on yhdistetty riittävän
työvoiman turvaamiseksi.
2) Kasvun tuki
Järjestetään raamattuluentoja ja rukousiltoja.
Pidetään esillä sielunhoito- ja keskusteluapua.
Vieraillaan säännöllisesti alueen päivä- ja
perhekerhoissa sekä Kohtaamispaikalla,
perjantairuokailussa ja Röykän kerhossa.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Pidetään kirkkopiirin työntekijöiden yhteinen
kokous 2-4 kertaa vuodessa yhteistyön
suunnittelemiseksi. Tuetaan ja kannustetaan
toisiamme työssä.

tilaisuudet eivät olleet
koronasyistä mahdollisia.
Joulun alla oli kerran viikossa
adventin hiljainen iltamessu,
ja kerran syksyllä
Tuomasmessu.

Rukousiltoja oli syksyllä joka
toinen viikko. Eero Junkkaala
ja Jari Araneva pitivät
raamattuluentosarjat.
Aikuisten kerhoissa vierailtiin.
Päiväkerhoihin emme
ehtineet.
Työalojen yhteistyö jäi
koronan ja kiireen takia
vähäiseksi.
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Klaukkalan kirkkopiiri 1002900003 ja 1002040003 (muu seurakuntatyö ja
aikuistyö)
Toiminta-ajatus / tehtävä:
Klaukkalan kirkkopiirissä pyritään kohtaamaan mahdollisimman moni alueen asukas seurakunnan
toiminnassa tai heidän omassa elinympäristössään. Monipuolista jumalanpalveluselämää suunnitellaan
ja toteutetaan yhdessä eri työalojen ja seurakuntalaisten kanssa. Kirkkopiirissä tehtävä työ välittää
Jumalan suurta armoa ja rakkautta jokaista ihmistä ja ympäristöä kohtaan.
Kaudelle asetetut tavoitteet
1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
verkosto
Toiminnan suunnittelu ja toteutus
yhteistyössä seurakuntalaisten ja paikallisten
toimijoiden kanssa. Kuitenkin niin, että
seurakunta saa olla myös levähdyspaikka,
johon voi tulla hengähtämään ja
virkistäytymään. Panostaminen siihen, että
kaikenikäiset seurakuntalaiset kokevat
itsensä tervetulleiksi kirkkoon.
2) Kasvun tuki
Seurakuntalaisten henkisen ja hengellisen
kasvun tukeminen.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Työhyvinvoinnin ja yhteistyön lisääminen
Klaukkalan alueen työntekijöiden
keskuudessa. Työntekijöiden monipuolisen
ammattitaidon lisääminen.
Toiminnalliset 1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
tavoitteet:
verkosto
Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa
yhdessä seurakuntalaisten ja paikallisten
toimijoiden kanssa siten, että jokainen voi
osallistua omien mahdollisuuksiensa
mukaan.
Vietämme monipuolisia jumalanpalveluksia
sisältäen Iltamessun noin kerran
kuukaudessa, joista keväällä ja syksyllä yksi
KV-messuna ja Torimessun toukokuun
lopulla. Luomakunnan sunnuntaina
toteutamme kirkkokahvit ympäristöteemalla.
Järjestämme Gospel-passion seurakunnan
pääsiäistapahtumana ja Vapputapahtuman
vapunpäivänä yhteistyössä eri työalojen ja
paikallisten toimijoiden kanssa.
Osallistumme paikallisiin tapahtumiin kuten
joulukadun avajaisiin.
Viestimme seurakunnan sivujen ja
Kirkkoklaukkalassa instagram-tilin kautta
Keskeiset
painopistealueet:
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Tavoitteiden toteutuminen
1) Osallisuuden toteutuminen
koronapandemian aikana on ollut
vähäistä. Kevään
kokoontumisrajoitusten aikana
kokoava toiminta oli tauolla ja kirkot
olivat kiinni. Syksyllä toimintaa
saatettiin avata joksikin aikaa.
2) Seurakuntalaisten tukeminen
mahdollistui toimituksissa, yksilöiden
kohtaamisissa ja etäyhteyksin.
3) Koronapandemia haastoi
työyhteisön hyvinvointia. Useita
koulutuksia, joihin oli ilmottauduttu
peruttiin tai siirrettiin verkkoon.

1) Pandemia rajoitti seurakuntalaisten
osallistumista. Onnistunut kokeilu oli
tiukimpien rajoitusten aikana
iltamessujen toteutus Sohvakirkkoina
Teamsissä. Ehtoollisen jako arki-illan
kirkkopäivystyksissä sai hyvän
vastaanoton. Syksyllä seurakunnan
ensimmäistä Sateenkaarimessua
valmisteli innostunut joukko
seurakuntalaisia. Gospel-passiota,
Vapputapahtumaa ja Torimessua ei
voitu toteuttaa rajoitusten vuoksi.
Niiden sijaan työalojen yhteistyönä
toteutettiin itsenäisesti kierrettävät
pääsiäispolku, kesällä rukouspolku ja
adventtina seiminäyttely. Klaukkalan
joulukadun avajaisissa tarjoiltiin
glögiä työalojen ja seurakuntalaisten
yhteistyönä. Viestinnässä on edelleen
haasteita. Isoja tapahtumia ei voitu
toteuttaa, joten isoa screeniä ei

sekä hyödynnämme Klaukkalan isoa screeniä
isommissa tapahtumissa.
Klaukkalan kirkon aulan viihtyisyyden
lisäämiseksi hankimme sinne
kahviautomaatin. Pidämme aulassa esillä
taidetta: vuorollaan Nurmijärven
Taideyhdistyksen näyttely sekä lasten,
seurakuntalaisten, ja työntekijöitten taidetta.
2) Kasvun tuki
Kaikissa kohtaamisissa tuemme
seurakuntalaisia henkisessä ja hengellisessä
kasvussa. Kutsumme seurakuntalaisia
erilaisiin pienryhmiin. Käynnistämme
miehille suunnattua Raamatturetriittitoimintaa. Jatkamme Amandan
aamukahveja ja järjestämme
kaupunkiretriitin.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Järjestämme Klaukkalan aluetiimin
kokoukset 2-4 kertaa kaudessa, jolloin
suunnittelemme yhteisiä tapahtumia ja
informoimme työalojen kuulumisista.
Kutsumme mukaan myös koko seurakunnan
alueen työntekijöitä kertomaan omasta
työstään. Kiinnostuksen mukaan
osallistumme paikalliseen tapahtumaan
yhteiseksi virkistykseksi. Pidämme yllä ja
kehitämme ammattitaitoamme
hyödyntämällä mahdollisuutta koulutuksiin.
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käytetty mainostamiseen.
Kahviautomaattia ei ole vielä
hankittu. Klaukkalan kirkon aulassa
on ollut taidetta esillä pitkin vuotta.
2) Talven ja kevään aikana
osallistuttiin ikäihmisten soittorinkiin,
missä tavoitettiin lähes kaikki yli 70vuotiaat seurakuntalaiset. Uutena
kokeiluna muistomuuripäivystys
pyhäinpäivänä ja jouluaattona
osoittautui tarpeelliseksi. Rajoitusten
hellittäessä joitakin seurakuntalaisten
vetämiä piirejä kokoontui kuten
miestenpiiri, raavaitten miesten
rukousryhmä ja lähetyspiiri, samoin
rintasyöpäpotilaitten
vertaistukiryhmä. Raamattumeditaatio lähti mukavasti käyntiin ja
Amandan aamukahvit olivat edelleen
suosittuja niinä kertoina, kun ne
voitiin toteuttaa.
3) Aluetiimi kokoontui kolme kertaa
Teamsissä ja kerran kirkon tiloissa.
Tapaamisia kasvotusten kaivattiin
enemmän. Koulutuksiin osallistuttiin
sen mukaan, miten niitä toteutettiin.

PUISTO JA HAUTATOIMI (pääluokka 4)
Toiminta-ajatus / tehtävä:
Hautatoimen ydintehtävänä on huolehtia lakisääteisistä vainajien hautaamiseen liittyvistä toimenpiteistä,
hautausmaiden hoidosta ja tarvittavien resurssien ylläpidosta ja uudistamisesta.
Kaikki hautausmaalla tehtävä työ edellyttää kohteen vaatimaa arvokkuutta ja työn näkyvyyden merkityksen
ymmärrystä.
Puistotoimi huolehtii seurakunnan piha- ja puistoalueiden hoidosta ja kehittämisestä.
Haudanhoitorahasto tekee omaisten kanssa hautojen hoitosopimuksia, joita hautausmaan henkilöstö toteuttaa.
Sopimusmaksuja käytetään vain näiden hautojen hoitoon.

Kaudelle asetetut tavoitteet
Keskeiset
1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
painopisteverkosto
alueet:
Hautausmaalla kävijöiden hyvä palvelu.
Tärkeistä asioista tiedotetaan eri tavoin.
Järjestetään hautausmaalla talkoopäiviä.
2) Kasvun tuki
Toimimme työympäristössämme sen
arvon mukaisesti ihmiset huomioiden.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Pidämme yllä hyvää työilmapiiriä ja
huolehdimme myös työmme kautta
työympäristöstä koko seurakunnassa.
Tiedostamme tuloksellisen työnteon
edellytykset.
Toiminnalliset 1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
tavoitteet:
verkosto
Opastamme aktiivisesti hautausmaan
vierailijoita. Hautausmaa-asioista
tiedotetaan tarkoituksenmukaisten
kanavien kautta. Facebook-sivulla
aloitetaan ”Hautausmaalla tapahtuu”palsta. Ilmoitustaulut asennetaan kaikille
hautausmaille. Hautausmailla ja/tai
muilla viheralueilla järjestetään
siisteystalkoita.
2) Kasvun tuki
Ohjaamme lähimmäisen tarvittaessa
saamaan apua tilanteen mukaan.
Tuomme kohtaamisissa esille
hautausmaiden erityisen arvon ja
merkityksen.
Kerromme työstämme hautausmaalla ja
siunauskappelissa vieraileville ryhmille.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Hyvä työilmapiiri saadaan
perehdyttämällä, selkeällä työnkuvalla,
työntekijöiden tasa-arvolla ja
tasapuolisella työnjohdolla. Työtiimit
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Tavoitteiden toteutuminen
Hautausmaan henkilökunta on
palvellut ja opastanut paitsi
omaisia, myös hautausmaalla
toimivia yrityksiä, kuten
kiviliikkeitä ja hautaustoimistoja.
Työtehtävien tasapuoliseen
jakautumiseen on kiinnitetty
huomiota ja puutteet varusteissa ja
työvälineissä on korjattu
pikaisesti. Myös muut viheralueet,
kuin hautausmaat pidettiin
siisteinä.

Ajankohtaisia tiedotteita on ollut
ilmoitustauluilla ja kotisivuilla.
Facebook-sivu ei ole toteutunut,
kehittelyä jatketaan yhteistyössä
viestinnän kanssa. Uudet
opastaulut ovat valmiina, asennus
jäi odottamaan kevättä.
Koronatilanteen vuoksi talkoita ei
ole pidetty. Työntekijät ovat
vastanneet kysymyksiin,
opastaneet jätteiden lajittelussa ja
ohjanneet eteenpäin silloin, kun
vastaus löytyy muualta.
Opastettavat ovat olleet pääasiassa
yksittäishenkilöitä, ryhmiä on
käynyt harvoin. Uudet työntekijät
on perehdyttänyt useampi henkilö
oman työtehtävänsä tiedoilla.
Työilmapiiri oli edelleen hyvä,
vaikka koronan vuoksi eri
pisteisiin sijoitetut sos. tilat
haittasivat välillä tiimien
yhteistyötä ja tiedonkulkua. Osa

ovat käytössä koko kauden, mutta
kokoonpano vaihtelee tarpeen mukaan.
Työntekijät osallistuvat
korttikoulutuksiin ja opintopäiviin
säännöllisesti tai tarpeen mukaan.
Työntekijöille hankitaan asianmukaiset
työvarusteet ja suojaimet.
Työturvallisuuden näkökohdat otetaan
huomioon myös työvälineissä ja –
koneissa
Ympäristödiplomissa olevat tavoitteet
otetaan huomioon hautausmaiden ja
piha-alueiden hoidossa.

63

henkilökunnasta suoritti
tulityökurssin. Työvarustusta
uusittiin työturvallisuuden ja
työssä viihtyvyyden
parantamiseksi. Ympäristön
hoidossa luonnonmukaisuus on
näkynyt varsinkin nurmialueilla,
joista osia on jätetty leikkaamatta
ja annettu niiden kehittyä
niittymäisiksi. Akkukäyttöisten
pienkoneiden määrää lisättiin.

KIINTEISTöTOIMI (pääluokka 5)
Toiminta-ajatus/tehtävä:
Kiinteistötoimen tehtävä on seurakunnan kiinteistöjen, huoneistojen ja kaluston ylläpito ja tarvittavat
korjaukset, käyttötarkoituksen ja kestävyyden edellyttämä suunnitelmallinen korjausrakentaminen,
seurakunnan muuttuvien tarpeiden mukainen tilojen suunnittelu ja uudistaminen, seurakunnan
tilaisuuksien materiaalinen valmistelu. Kiinteistösuunnitelmassamme huomioimme ekologiset
pyrkimykset.

Keskeiset
painopistealueet:

Toiminnalliset
tavoitteet:

Kaudelle asetetut tavoitteet
Tavoitteiden toteutuminen
1)Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto
Korona-ajan haasteiden keskellä
Kohtaamme luontevasti niin työtoverimme, kuin
myös osa kiinteistöpuolen
kiinteistöihin saapuvat ihmisetkin.
työntekijöistä on osallistunut
2) Kasvun tuki
ikäihmisille soitteluun srk:n
Tuemme työntekijää oppimaan uutta ja pysymään
edustajina. Tietoa nopeastikin
kehityksessä mukana
muuttuvista tilanteista on jaettu ja
3) Hyvinvoiva yhteisö
otettu vastaan, sekä pyritty
Pidämme tärkeänä seurata työntekijöiden
mahdollistamaan muiden
työhyvinvointia.
työmuotojen työn toteutuminen
Painopisteenä on myös huolehtia ja järjestää muille
turvallisesti.
työaloille ja seurakuntalaisille viihtyisät työ- ja
oleskeluympäristöt
Tilojen viihtyisyys- ja
siisteystavoitteissa on pysytty,
kuten muinakin vuosina
1)Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto
Käytökselle ja yleiselle
-Pyrimme kohtaamaan jokaisen ihmisen arvokkaana olemukselle asetetut tavoitteet
yksilönä, sekä tarjoamme apuamme tarpeen ja
ovat palautteen perusteella
taitojemme mukaan. Tarvittaessa osaamme ohjata
täyttyneet.
apua tarvitsevan ihmisen eteenpäin
Koulutuksiin hakeutumiseen on
- Pyrimme omalta osaltamme madaltamaan eri
tarjottu mahdollisuus,
työalojen välisiä kuiluja
valitettavasti koulutustarjonta on
- Luomme kykyjemme mukaan puitteet avoimelle
hivenen suppeaa kiinteistöpuolen
keskustelulle
työntekijöille. Tosin ainakin
- Pukeudumme töihin asiallisesti ja asianmukaisesti
kahdelle työntekijälle on
- Käyttäydymme kohteliaasti kaikkia
hyväksytty ammattia kehittävä
kohtaamiamme ihmisiä kohtaan
ammattikoulutus seuraavalle
2) Kasvun tuki
vuodelle.
- Mahdollistamme koulutuksiin ja kursseille pääsyn Turvallisen työilmapiirin
huomioiden työntekijän tarpeet ja toiveet
luomisessa on haasteita, jotka on
3) Hyvinvoiva yhteisö
tunnistettu henkilöiden välisiksi
- Luomme ilmapiirin, jossa työntekijä voi tuntea
skismoiksi. Asiaa tullaan
olonsa turvalliseksi, ja tietää tarvittaessa saavansa
työstämään. Asia ei myöskään
apua muilta työtovereilta tai esimieheltä
koske koko työntekijäryhmää.
- Kannamme huolta työntekijöiden terveydestä ja
Työntekijät ohjautuvat, ja tarpeen
työssä jaksamisesta, tarvittaessa ohjaamme
mukaan heitä ohjataan
työterveyteen
työterveyden pariin. Tämä on
- Huolehdimme kaikkien tilojen siisteydestä sekä
koettu tärkeäksi.
pintojen asianmukaisuudesta
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Pääluokka

TA kuluva

TA muutokset

TA Yhteensä

Toteuma

Yli-Ali

T-%

1 - Hallinto
Toimintatuotot (ulkoiset)

35 700,00

Toimintakulut (ulkoiset)

-975 150,00

Toimintakate 1

-939 450,00

Toimintakulut (sisäiset)
Toimintakate 2

35 700,00

30 365,31

5 334,69

85,1

-22 000,00

-997 150,00

-903 921,93

-93 228,07

90,7

-22 000,00

-961 450,00

-873 556,62

-87 893,38

90,9

-331 240,00

-295 079,38

-36 160,62

89,1

-22 000,00

-1 292 690,00

-1 168 636,00

-124 054,00

90,4

1 164 410,00

1 080 031,91

84 378,09

92,8

-128 280,00

-88 604,09

-39 675,91

69,1

-331 240,00
-1 270 690,00

Laskennalliset erät
Sisäiset vyörytyserät
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

1 164 410,00
-106 280,00

-22 000,00

2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät
Toimintatuotot (ulkoiset)

347 500,00

347 500,00

314 249,36

33 250,64

90,4

Toimintakulut (ulkoiset)

-4 467 060,00

-4 467 060,00

-4 119 789,82

-347 270,18

92,2

Toimintakate 1

-4 119 560,00

-4 119 560,00

-3 805 540,46

-314 019,54

92,4

Toimintakulut (sisäiset)

-1 984 105,00

-1 984 105,00

-2 185 181,54

201 076,54

110,1

Toimintakate 2

-6 103 665,00

-6 103 665,00

-5 990 722,00

-112 943,00

98,1

-1 857 280,00

-1 857 280,00

-1 672 666,19

-184 613,81

90,1

-7 960 945,00

-7 960 945,00

-7 663 388,19

-297 556,81

96,3

Laskennalliset erät
Sisäiset vyörytyserät
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)
4 - Hautaustoimi
Toimintatuotot (ulkoiset)

117 300,00

117 300,00

166 519,16

-49 219,16

142,0

Toimintakulut (ulkoiset)

-540 150,00

-540 150,00

-491 120,51

-49 029,49

90,9

Toimintakate 1

-422 850,00

-422 850,00

-324 601,35

-98 248,65

76,8
145,8

Toimintakulut (sisäiset)

-79 590,00

-79 590,00

-116 079,81

36 489,81

Toimintakate 2

-502 440,00

-502 440,00

-440 681,16

-61 758,84

87,7

Poistot ja arvonalentumiset

-144 300,00

-144 300,00

-272 101,18

127 801,18

188,6

-178 720,00

-178 720,00

-226 047,58

47 327,58

126,5

-825 460,00

-825 460,00

-938 829,92

113 369,92

113,7

Toimintatuotot (ulkoiset)

207 500,00

207 500,00

153 137,81

54 362,19

73,8

Toimintakulut (ulkoiset)

-2 057 810,00

-41 800,00

-2 099 610,00

-1 979 273,98

-120 336,02

94,3

Toimintakate 1

-1 850 310,00

-41 800,00

-1 892 110,00

-1 826 136,17

-65 973,83

96,5

Laskennalliset erät
Sisäiset vyörytyserät
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)
5 - Kiinteistötoimi

Toimintatuotot (sisäiset)

2 396 635,00

2 396 635,00

2 598 322,74

-201 687,74

108,4

Toimintakulut (sisäiset)

-1 700,00

-1 700,00

-1 982,01

282,01

116,6

502 825,00

770 204,56

-267 379,56

153,2

-658 565,00

-658 565,00

-860 961,56

202 396,56

130,7

-16 410,00

-16 410,00

-82 221,63

65 811,63

501,0

-172 150,00

-172 978,63

828,63

100,5

Toimintakate 2
Poistot ja arvonalentumiset

544 625,00

-41 800,00

Laskennalliset erät
Sisäiset vyörytyserät
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

-130 350,00

-41 800,00
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2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu
ulkoinen/sisäinen
Toimintatuotot

TP edellinen
vuosi
2020

TA
muutokset
2021

TA kuluva
2021

Yli-ali

T-%

3 284 064,25

3 104 635,00

3 262 594,38

-157 959,38

105,1

100 875,10

77 500,00

92 860,97

-15 360,97

119,8

Myyntituotot

4 241,88

38 000,00

8 291,19

29 708,81

21,8

Maksutuotot

327 819,10

386 300,00

352 216,03

34 083,97

91,2

Vuokratuotot

123 625,62

139 000,00

115 871,46

23 128,54

83,4

Metsätalouden tuotot

37 080,19

10 000,00

0,00

10 000,00

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

12 771,73

25 500,00

41 443,49

-15 943,49

162,5

104 370,22

31 000,00

43 805,38

-12 805,38

141,3

Korvaukset

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

0,00

Toteuma
2021

0,00

3 540,00

700,00

9 783,12

2 569 740,41

2 396 635,00

2 598 322,74

-201 687,74

108,4

-9 721 938,48

-10 436 805,00

-10 092 428,98

-408 176,02

96,1

-4 525 422,05

-4 913 190,00

-4 657 954,70

-255 235,30

94,8

Palkat ja palkkiot

-3 710 381,59

-3 966 250,00

-3 803 462,52

-162 787,48

95,9

Henkilösivukulut

-885 346,88

-965 540,00

-909 076,70

-56 463,30

94,2

70 306,42

18 600,00

54 584,52

-35 984,52

293,5

Sisäiset tuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut

Henkilöstökulujen oikaisuerät
Palvelujen ostot

-63 800,00

-1 127 379,09

-1 556 830,00

-1 268 716,51

-343 313,49

78,7

Palvelun ostot - sisäiset

-182 472,49

-267 190,00

-157 640,71

-109 549,29

59,0

Vuokrakulut

-178 500,92

-181 040,00

-160 630,89

-20 409,11

88,7

-2 387 267,92

-2 129 445,00

-2 440 682,03

311 237,03

114,6

-819 387,09

-946 360,00

-8 600,00

-931 895,21

-23 064,79

97,6

-8 600,00

97,6

Sisäiset vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana

-55 200,00

-9 083,12 1 397,6

-819 387,09

-946 360,00

-931 895,21

-23 064,79

Annetut avustukset

-307 841,96

-308 000,00

-305 546,01

-2 453,99

99,2

Muut toimintakulut

-193 666,96

-134 750,00

-169 362,92

34 612,92

125,7

TOIMINTAKATE

-6 437 874,23

-7 332 170,00

-6 829 834,60

-566 135,40

92,3

Kirkollisverotulot

8 279 299,02

8 038 000,00

8 278 674,93

-240 674,93

103,0
104,6

Valtionrahoitus

-63 800,00

824 208,00

803 000,00

840 240,00

-37 240,00

Verotuskulut

-118 617,73

-121 000,00

-120 174,49

-825,51

99,3

Kirkon rahastomaksut

-763 989,00

-767 000,00

-780 729,00

13 729,00

101,8

Toiminta-avustukset

23 691,00

0,00

0,00

0,00

Rahoitustuotot- ja kulut

44 795,19

4 500,00

32 903,17

-28 403,17

731,2

Korkotuotot

10 810,16

0,00

12 033,58

-12 033,58

0,0

Muut rahoitustuotot

33 985,04

4 500,00

23 671,38

-19 171,38

526,0

0,00

0,00

-2 801,78

2 801,78

0,0

Arvonalentumiset sijoituksista
Korkokulut

-0,01

0,00

VUOSIKATE

1 851 512,25

625 330,00

Poistot ja arvonalentumiset

-63 800,00

-0,01

0,01

0,0

1 421 080,01

-859 550,01

253,1

-955 429,49

-802 865,00

-1 133 062,74

330 197,74

141,1

Suunnitelman mukaiset poistot

-700 281,81

-802 865,00

-1 133 062,74

330 197,74

141,1

Kertaluonteiset poistot

-255 147,68

0,00

0,00

0,00

Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Tuotot

132 588,43

0,00

120 707,89

-120 707,89

0,0

Kulut

-117 186,37

0,00

-113 158,44

113 158,44

0,0

-15 402,06

0,00

-7 549,45

7 549,45

0,0

896 082,76

-177 535,00

-63 800,00

288 017,27

-529 352,27

-119,3

36 148,82

12 071,18

75,0

-63 800,00

324 166,09

-517 281,09

-167,9

Siirrot rahastosta/rahastoon
TILIKAUDEN TULOS
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

36 148,82

48 220,00

932 231,58

-129 315,00

66

Verot ja valtionrahoitus
Vuosi
2021
2020
2019
2018
2017

Kirkollisveroprosentti Kirkollisvero Valtionrahoitus
1,45 8 278 674,93
840 240,00
1,45 8 279 299,02
824 208,00
1,45 8 180 090,60
802 932,00
1,45 8 076 921,98
816 795,84
1,45 7 978 026,25
816 972,36

3 Investointiosan toteutuminen
Investointiosa toteumavertailu
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4 Rahoitusosan toteutuminen
Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.
Rahoitusosa toteumavertailu
Rahoituslaskelman
toteumavertailu
Tulorahoitus
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Investoinnit
Investointimenot
Pysyvien vastaavien myyntitulot
Rahoitusosuudet
investointimenoihin
Varsinaisen toiminnan ja
investointien nettorahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja
pääomien muutokset
Pitkäaikaisten saamisten muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien pitkä- ja
lyhytaikaisten velkojen muutos
Rahoitustoiminnan nettorahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos (tase)

Toteuma
Ed. vuosi
1 851 512,25
1 851 512,25

TA
TA kuluva muutokset
625 330,00 -63 800,00
625 330,00 -63 800,00

TA
Yhteensä
561 530,00
561 530,00

Toteuma
1 413 020,01
1 421 080,01
-8 060,00

Yli-Ali
-851 490,01
-859 550,01
8 060,00

T-%
251,6
253,1

-769 209,56
-780 297,64
8 060,00

-190 790,44
-179 702,36
-8 060,00

80,1
81,3

3 028,08
643 810,45
-357 905,83

-3 028,08
-1 042
280,45
357 905,83

32 658,31
5 513,24
1 610,48

-15 611,78
1 800,00
2 117,44

15 611,78
-1 800,00
-2 117,44

379 549,52
419 331,55
572 139,71
572 139,71

-346 211,49
-357 905,83
285 904,62
285 904,62

346 211,49
357 905,83
-684 374,62
-285 904,62

-1 698 704,09
-1 709 302,37

-936 000,00
-936 000,00

-24 000,00
-24 000,00

-960 000,00
-960 000,00

10 598,28
152 808,16
419 331,55

-310 670,00

-310 670,00
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-87 800,00

-87 800,00

-398 470,00

-398 470,00

-161,6

-71,8

5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden
toteutumisesta
Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso käyttötaloudessa on kirkkovaltuustoon nähden
pääluokkataso ja kirkkovaltuusto päättää pääluokkien 1–5 loppusummista, sekä investointien
kokonaisummista. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on tehtäväaluetaso, jonka puitteissa
kirkkoneuvosto hyväksyy määrärahat tai tulotavoitteet. Sitovuustaso on nettomääräinen eli Toimintakate 1
(ulkoinen).

TA
2021

TA muutokset
2021

Toteuma
2021

Yli-ali

Käyttötalousosa
Toimintakate Hallinto

873 556,62

87 893,38

4 119 560,00

3 805 540,46

314 019,54

422 850,00

324 601,35

98 248,65

1 826 136,17

65 973,83

-8 038 000,00

-8 278 674,93

240 674,93

-803 000,00

-840 240,00

37 240,00

Verotuskulut

121 000,00

120 174,49

825,51

Kirkon rahastomaksut

767 000,00

780 729,00

-13 729,00

-4 500,00

-29 217,56

24 717,56

-159 431,43

3 568,57

1 674,00

0,00

1 674,00

0,00

Toimintakate Seurakunn.toiminta
Toimintakate Hautaustoimi
Toimintakate Kiinteistötoimi

939 450,00

22 000,00

1 850 310,00

41 800,00

Tuloslaskelmaosa
Kirkollisverotulot
Valtionrahoitus

Toiminta-avustukset
Rahoitustuotot- ja kulut
Investointiosa
Kk-hautausmaa varastokatos
Kk hautausmaan puuston uusiminen

100 000,00

63 000,00

15 000,00

Nvi kirkko puuston uusiminen
KK.haut.maa ajoleikkurit

25 000,00

-17 984,96

7 015,04

Nurmijärven kirkon maalaus

280 000,00

-229 353,76

50 646,24

0,00

0,00

Kla kko leikkipiha ja aita

23 000,00

-23 000,00

Kk siun.kappeli paloilmoittimet

15 000,00

-10 365,16

4 634,84

KK srk keskus salaojitus

45 500,00

0,00

45 500,00

Sääksin leirikeskuksen laituri

16 000,00

0,00

0,00

Pappilan kiinteistön peruskorjaus

306 500,00

-266 796,82

39 703,18

Pappila viherrakentaminen

110 000,00

-99 713,51

10 286,49

-16 000,00
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III Tilinpäätöslaskelmat
1 Tuloslaskelma
Tuloslaskelma

Tilikausi

ulkoinen

1.1.2021-31.12.2021

1.1.2020-31.12.2020

Toimintatuotot

664 271,64

714 323,84

Korvaukset

92 860,97

100 875,10

Myyntituotot

8 291,19

4 241,88

Maksutuotot

352 216,03

327 819,10

Vuokratuotot

115 871,46

123 625,62

Metsätalouden tuotot

37 080,19

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

41 443,49

12 771,73

Tuet ja avustukset

43 805,38

104 370,22

9 783,12

3 540,00

-7 494 106,24

-7 152 198,07

-4 657 954,70

-4 525 422,05

Palkat ja palkkiot

-3 803 462,52

-3 710 381,59

Henkilösivukulut

-909 076,70

-885 346,88

Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut

Henkilökulujen oikaisuerät

54 584,52

70 306,42

-1 268 716,51

-1 127 379,09

Vuokrakulut

-160 630,89

-178 500,92

Aineet ja tarvikkeet

-931 895,21

-819 387,09

Palvelujen ostot

-931 895,21

-819 387,09

Annetut avustukset

Ostot tilikauden aikana

-305 546,01

-307 841,96

Muut toimintakulut

-169 362,92

-193 666,96

TOIMINTAKATE

-6 829 834,60

-6 437 874,23

Kirkollisverotulot

8 278 674,93

8 279 299,02

Valtionrahoitus

840 240,00

824 208,00

Verotuskulut

-120 174,49

-118 617,73

Kirkon rahastomaksut

-780 729,00

-763 989,00

Toiminta-avustukset

23 691,00

Rahoitustuotot ja -kulut

32 903,17

44 795,19

Korkotuotot

12 033,58

10 810,16

Muut rahoitustuotot

23 671,38

33 985,04

Arvon muutokset sijoituksista

-2 801,78

Korkokulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

-0,01

-0,01

1 421 080,01

1 851 512,25

-1 133 062,74

-955 429,49

-1 133 062,74

-700 281,81

Kertaluonteiset poistot

-255 147,68

Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot

0,00

0,00

Tuotot

120 707,89

132 588,43

Kulut

-113 158,44

-117 186,37

-7 549,45

-15 402,06

288 017,27

896 082,76

Siirrot rahastosta/rahastoon
TILIKAUDEN TULOS
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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36 148,82

36 148,82

324 166,09

932 231,58

2 Rahoituslaskelma
Rahoituslaskelma

Tilikausi
1.1.2021-31.12.2021

1.1.2020-31.12.2020

Tulorahoitus

1 413 020,01

1 851 512,25

Vuosikate

1 421 080,01

1 851 512,25

Tulorahoituksen korjauserät

-8 060,00

Investoinnit
Investointimenot

-769 209,56

-1 698 704,09

-780 297,64

-1 709 302,37

Pysyvien vastaavien myyntitulot

8 060,00

Rahoitusosuudet investointimenoihin

3 028,08

10 598,28

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta

643 810,45

152 808,16

-357 905,83

419 331,55

-15 611,78

32 658,31

Pitkäaikaisten saamisten muutos

1 800,00

5 513,24

Lyhytaikaisten saamisten muutos

2 117,44

1 610,48

-346 211,49

379 549,52

-357 905,83

419 331,55

Rahavarojen muutos

285 904,62

572 139,71

Rahavarojen muutos (tase)

285 904,62

572 139,71

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos
Rahoitustoiminnan nettorahavirta
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3 Tase
Tase

Tilikausi
1.1.2021-31.12.2021

1.1.2020-31.12.2020

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot

18 091 165,48

18 446 958,66

34 120,13

72 046,83

0,00

19 315,72

34 120,13

52 731,11

Aineelliset hyödykkeet

16 472 103,63

16 789 970,11

Maa- ja vesialueet

1 494 331,80

1 494 331,80

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet

1 643 729,63

1 735 059,58

12 103 314,76

10 613 235,02

Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet

944 707,72

915 622,22

Koneet ja kalusto

21 312,42

42 841,75

Muut aineelliset hyödykkeet

50 585,24

50 585,24

214 122,06

1 938 294,50

1 584 941,72

1 584 941,72

1 584 941,72

1 584 941,72

816 749,92

797 160,30

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Toimeksiantojen varat
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset

82 300,00

82 300,00

734 449,92

714 860,30

8 250 517,94

7 968 530,76

163 308,36

167 225,80

4 949,72

6 749,72

4 949,72

6 749,72

158 358,64

160 476,08

Myyntisaamiset

80 095,95

57 586,23

Muut saamiset

1 622,29

43 722,05

Siirtosaamiset

76 640,40

59 167,80

6 517 917,50

4 860 004,64

6 367 917,50

1 750 000,00

150 000,00

3 110 004,64

Lyhytaikaiset saamiset

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

1 569 292,08

2 941 300,32

VASTAAVAA YHTEENSÄ

27 158 433,34

27 212 649,72

VASTATTAVAA
Oma pääoma

-23 667 849,15

-23 343 683,06

Peruspääoma

-12 275 076,91

-12 275 076,91

Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä

-11 068 606,15

-10 136 374,57

Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Poistoero
Pakolliset varaukset

-324 166,09

-932 231,58

-1 189 898,72

-1 226 047,54

-1 189 898,72

-1 226 047,54

-80 000,00

-80 000,00

-1 010 202,81

-1 006 224,97

Lahjoitusrahastojen pääomat

-263 416,64

-284 662,29

Muut toimeksiantojen pääomat

-746 786,17

-721 562,68

-1 210 482,66

-1 556 694,15

Toimeksiantojen pääomat

Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma

-1 210 482,66

-1 556 694,15

Ostovelat

-197 404,41

-473 220,17

Muut velat

-154 639,97

-158 165,36

Siirtovelat

-858 438,28

-925 308,62

-27 158 433,34

-27 212 649,72

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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IV Tilinpäätöksen liitetiedot
1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Jaksotusperiaatteet
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.
Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.
Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on
kirjattu suoriteperusteisesti.
Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä
suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Taseeseen
aktivoidaan yli 15 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.
Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen
perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo
palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai
sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.
Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen
arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan
todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
Tilikauden poistot eivät ole vertailukelpoiset edellisen tilikauden poistojen kanssa, koska
poistosuunnitelmaa on 1.1.2021 alkaen muutettu.

3 Tuloslaskelman liitetiedot
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman
mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 27.10.2020 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan
käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito
ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspoistoaikoja.
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Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 15 000 euroa, kirjataan vuosikuluksi.
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Rahoitustuotot/kulut

Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Arvon muutokset sijoituksista
Yhteensä

2021
12 033,58
23 671,38
-2 801,78
32 903,18

2020
10 810,16
33 985,04
44 795,20

2019
6 553,51
38 974,61
45 528,12

Saadut avustukset
Kirkon keskusrahasto, Pappilan peruskorjauksen lämmitysjärjestelmän muutos
Etelä Suomen AVI, koululaisten kesäleirit
Kirkon keskusrahasto, kesätyösetelit
Yhteensä
Korona-avustus, siirto vuodelta 2020
Korona-avustus käyttö v.2021
Yht.

3 028,08
3 500,00
6 500,00
13 028,08

18 819,93
-18 819,93
0,00

4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Suunnitelman
Arvo ed.
mukaiset
Arvo vuoden
Pysyvät vastaavat
vuoden lopussa Lisäykset Siirtokirjaukset Myynnit
poistot
lopussa
Aineettomat oikeudet
19 315,72
-19 315,72
0,00
Muut pitkävaikutteiset menot
52 731,11
-18 610,98
34 120,13
Aineettomat hyödykkeet Yht.
72 046,83
-37 926,70
34 120,13
Maa- ja vesialueet
1 494 331,80
1 494 331,80
Hautaustoimen aineelliset
hyödykkeet
1 735 059,58 177 416,39
-23 319,44
-268 746,34
1 643 729,63
Rakennukset
10 613 235,02 503 487,66
1 684 074,02
-697 481,94
12 103 314,76
Kiinteät rakenteet ja laitteet
915 622,22
136 463,93
-107 378,43
944 707,72
Koneet ja kalusto
42 841,75
-21 529,33
21 312,42
Muut aineelliset hyödykkeet
50 585,24
50 585,24
Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankinnat
1 938 294,50
96 365,51
-1 820 537,95
214 122,06
Aineelliset hyödykkeet Yht.
16 789 970,11 777 269,56
0,00
-23 319,44
-1 095 136,04
16 472 103,63
Sijoitukset
1 584 941,72
1 584 941,72
Yhteensä
18 446 958,66 777 269,56
0,00
-23 319,44
-1 133 062,74
18 091 165,48

Rahoitusarvopaperit
Hankinta-arvo
6 370 719,28
150 000,00
82 300,00
6 603 019,28

Yhdistelmä- ja muut rahastot
Muut arvopaperit
Lahjoitusrahastojen määräaikaiset
Yht.

Siirtosaamiset
Pohjola Vakuutus Oy
Edenred Finland Oy
Smartum Oy
Työterveyshuollon korvaus
Muut
Yht.

4 503,85
10 073,16
15 000,00
27 607,91
19 455,48
76 640,40
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Markkina-arvo
6 609 857,42
150 000,00
82 300,00
6 842 157,42

Arvon muutos
239 138,14
0
0
239 138,14

5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Oma pääoma

1.1.2021 alkusaldo
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä

lisäys/vähennys

31.12.2021
loppusaldo

12 275 076,91 €
11 068 606,15 €

Tilikauden ylijäämä

324 166,06 €

Oma pääoma yht.

23 343 683,06 €

324 166,06 €

23 667 849,12 €

Pakolliset varaukset

Vanhan seurakuntatalon remontti

2021
80 000,00

2020
80 000,00

Siirtovelat
Tyött. vak. velka ps 2021
Tyött. vak. velka ta 2021
Palkkajaksotus
JB-turvatekniikka
Muut
Lomapalkkajaksotus
Yht

12 470,15
19 709,70
27 370,18
7 590,15
3 164,17
788 133,93
858 438,28

6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
Eläkevastuuvajaus
Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä koko kirkon eläkevastuun 31.12.2021.
Nurmijärven seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta.

Nurmijärven seurakunnan palkkasumma
Koko kirkon palkkasumma*
Koko kirkon vastuuvajaus*
Nurmijärven srk laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta

Euroa
3 857 993 €
500 200 000 €
2 971 098 822 €
22 915 792 €

*Kirkkohallituksen yleiskirje nro 4/2022

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset
Vuokravastuut
Seurakunnalla on vuokralla Korsisaari-Yhtymän liikekiinteistöstä Kuokkalantie 2 (Yst.kammari) tila
kerhotoimintaa varten. Vuokrasopimus on tehty toistaiseksi 6 kk irtisanomisajalla. Vuosivuokra on
29.375,28 euroa.
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Leasingvastuut
Vastuun määrä
euroina
Nordea Rahoitus Suomi Oy
First Card/Yrit.kort./Rah.yht.vastuu
sopimusnumero 405446
Yrityskortit yhteensä

6 415,65

Tukirahoitus Oy
Leasingvuokravastuut
Toshiba E-studio 5015 AC 1 kpl

5 381,50

Sopimusnumero 338758-729494
Päättymispäivä 31.7.2024
Seur 12 kk vuokravastuu

2 152,60€

1-5 v vuokravastuu

3 228,90€

Toshiba E-studio 2000AC 5 kpl

8 045,20

Sopimusnumero 338759-729494
Päättymispäivä 31.7.2024
Seur 12 kk vuokravastuu

3 218,08€

1-5 v vuokravastuu

4 827,12€

Siemens Financial Services AB
Postimaksukone RDM 110 I
Vuokra-aika 1.3.2019 – 28.2.2024
26 kk vuokravastuu

Leasingvuokravastuut yhteensä

2 724,28
22 566,63

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset
Nurmijärven seurakunta on mukana yhtenä sopijaseurakuntana Palvelevan puhelimen toiminnassa.
Palveleva puhelin on osa valtakunnallista kirkon keskusteluapua. Muita sopijaseurakuntia ovat Järvenpään
seurakunta, Hausjärven seurakunta, Lopen seurakunta ja Riihimäen seurakunta. Järvenpään seurakunta on
isäntäseurakunta. Nurmijärven seurakunnan kustannukset vuonna 2021 olivat 10 627,00 euroa. Vuoden
2022 alusta myös Hyvinkään ja Mäntsälän seurakunnat liittyvät yhteistyöhön.
Nurmijärven seurakunta on mukana yhtenä sopijaseurakuntana Uudenmaan kehitysvammaistyön
yhteistyösopimuksessa. Isäntäseurakuntana toimii Mäntsälän seurakunta ja kaiken kaikkiaan
yhteistyösopimuksessa on 19 seurakuntaa mukana. Nurmijärven seurakunnan kustannukset vuonna 2021
olivat 14 383,63 euroa.
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7 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot
osakkeet ja osuudet
Kiinteistö Oy Kauppahuitti
As Oy Männikköaukio
As Oy Päiväkallio
As oy Juhani
As Oy Riksi A 11
As Oy Taaleri
As Oy Sivumylläri A 6
As Oy Sivumylläri D 36
As Oy Sararanta
As Oy Patruunantie 1
yhteensä

tasearvo
1.1.2021
219 202,68
34 730,81
45 842,98
18 613,36
37 113,19
20 646,75
35 605,38
35 605,38
39 868,61
1 097 712,58
1 584 941,72

muutokset
tilikaudella
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

tasearvo
31.12.2021
219 202,68
34 730,81
45 842,98
18 613,36
37 113,19
20 646,75
35 605,38
35 605,38
39 868,61
1 097 712,58
1 584 941,72

osakkeet
1-430
1-1160
724-820
1530-1560
4440-4975
2003-2363
277-334
1851-1908
126-150
1-1290, 28896-32175

kaikki huoneistot sijaitsevat Nurmijärvellä

8 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset
Hautainhoitorahasto
TOIMINTAKERTOMUS
Yleiskatsaus
Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan
hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan
määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen
korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.
Kirkkolaki 17 luku 5 §.
Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja
näiden varojen korkotuloista. Lisäksi hautainhoitorahasto omistaa kaksi asuntoa, joista saadaan
vuokratuottoa. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon.
Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan
hauta-alueen ja hautakivien hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään
erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana oli vuonna 2021
kaikkiaan 1289 hoitohautaa.
Kasvukausi 2021 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Suurimpana huolenaiheena oli kuuma sää, joka
lisäsi kastelutyötä ja haittasi hieman verenpisaran kukintaa. Kasvit saatiin silti menestymään hyvin ja
työntekijätkin kestivät helteen lisätaukojen ja -juotavan avulla. Koronatilanteen vuoksi työntekijöiden
sosiaalitilat olivat sijoitettuna eri pisteisiin, muutoin ei korona suuremmin työntekoa haitannut.
Nurmijärven seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja
sopimusten mukaisesti vuonna 2021. Nurmijärven seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut
muutoksia tilikaudella 2021.
Maria Sairanen talousjohtaja

Kari Kouhia puistopäällikkö
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Hallinto
Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Kts. kohta 2 Hallinto.
Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.
Henkilöstö
Hautainhoitorahaston henkilöstöä seurakunnassa on puistopäällikkö, 3 erityisammattimiestä,
puistopuutarhuri ja suntio-vahtimestari. Palkoista menee keskimäärin 10% hautainhoitorahastolta.
Kausityöntekijöitä oli 10 henkilöä 6 kuukauden työsuhteissa, kesätyöntekijöitä on keskimäärin 20 henkilöä
0,5-1 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöistä 3 ja kesätyöntekijöistä 7 palkka menee
hautainhoitorahastolta.
Henkilöstökulut
Palkkaerittely

Tilikausi
1.1.2021-31.12.2021

1.1.2020-31.12.2020

1.1.2019-31.12.2019

Palkat ja palkkiot

-54 531,18

-57 856,50

-63 868,99

Eläkekulut

-11 584,43

-11 713,79

-12 715,80

-1 888,27

-603,40

-363,15

-68 003,88

-70 173,69

-81 776,76

-30,99

-255,24

-399,82

-1,48

Muut henkilösivukulut
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)
YHTEENSÄ

-4 828,82

Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja
ravitsemiskulut

-648,06

Työterveyshuolto
YHTEENSÄ

-390,20
-648,06

-821,01

-256,72

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö
Sisäinen valvonta
Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin
seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta 5 Sisäinen valvonta.
Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi
toimenpiteiksi
Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 7 549,45 euroa.
Tilikauden 2021 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Hautainhoitorahasto
Toiminta-ajatus / tehtävä:
Haudanhoitorahaston tehtävänä on tarjota hautojen hoitopalveluita tekemällä omaisten kanssa
määräaikaisia hautojen hoitosopimuksia, joita hautatoimen henkilöstö toteuttaa. Sopimusmaksuja käytetään
vain näiden hautojen hoitoon. Haudanhoitorahasto toimii omana rahastonaan. Sinne kirjataan
hoitosopimusmaksut ja myös sijoitettujen varojen ja rahaston omistamien osakehuoneistojen kulut ja
vuokratuotot.
Kaudelle asetetut tavoitteet
Keskeiset
1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden
painopisteverkosto
alueet:
Haudan hoitotavoista ja hoitovelvoitteesta
annetaan tietoa.
2) Kasvun tuki
Haudanhoitorahasto tarjoaa mahdollisuuden
pitää hauta hoidettuna omaisten välimatka- tai
muusta esteestä huolimatta.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Haudanhoitorahasto osallistuu hautatoimen
henkilöstö- ja tarvikemenoihin sovitulla
jakoperusteella.
Toiminnalliset 1) Vuorovaikutuksen ja osallisuuden verkosto
tavoitteet:
Haudan hoitosopimuksista tiedotetaan
seurakunnan nettisivuilla ja hautausmaan
ilmoitustaululla. Kerromme myös mitä haudan
hoitovelvoite tarkoittaa. Seurakunnalta voi
pyytää tarjouskirjeen, jossa on kattavasti tietoa
hoitosopimuksen sisällöstä.
2) Kasvun tuki
Autamme omaisia huolehtimaan läheistensä
haudasta silloin, kun se ei heille itsellensä ole
mahdollista. Haudanhoitosopimuksissa on
useita vaihtoehtoja ja niistä voi valita
mieleisensä. Lisäpalvelujakin on tarjolla.
Hinnoittelussa pyritään edullisuuteen ja hyvään
hinta-laatu-suhteeseen. Hoitosopimuksia
vuonna 2019 oli 1321 kpl ja määrä on pysynyt
viime vuosina samalla tasolla.
3) Hyvinvoiva yhteisö
Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan mm.
hyvillä työvälineillä ja varusteilla.
Haudanhoitotyöt tehdään ympäristö- ja
käyttäjäystävällisesti luonnonmukaisilla
lannoitteilla ja torjunta-aineilla.

80

Tavoitteiden toteutuminen
Haudan hoitoa koskevaa tietoa
jaettiin seurakunnan nettisivuilla,
hoitotarjouskirjeessä ja
hautausmaan ilmoitustauluilla.
Sähköpostitse tulleisiin
kysymyksiin vastattiin kuten
myös kaikille tietoa kaipaaville
puhelimessa tai hautausmailla.

Seurakunnan nettisivuilla
julkaistiin hoitohinnastojen lisäksi
vuodenaikaan sopivia tiedotteita
ja kerrottiin perennakasvien
käytön mahdollisuuksista
hautaistutuksissa. Uudet
hautausmaan opastaulut
asennetaan keväällä 2022.
Tarjolla olevissa
hoitovaihtoehdoissa oli
mahdollisuus valita haudan
hoitojakson pituudeksi 1, 5 tai 10
vuotta Vuonna 2020
hoitosopimuksia oli 1306 kpl ja
2021 määrä oli 1289 kpl.
Haudanhoitorahaston varoilla
hankittiin paitsi haudoille
istutettavat kukat, niiden mullat
ja lannoitteet, myös
työntekijöiden suojavarusteita ja
työvälineitä, sekä osa hautojen
hoidossa käytettävistä koneista.

Käyttötalousosa
Hautainhoitorahasto

TA kuluva

Toimintatuotot (ulkoiset)
Toimintakulut (ulkoiset)
Toimintakate 1
Toimintakate 2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

Toteuma

Yli-Ali

T-%

114 150,00
-131 970,00

120 707,89
-113 158,44

-6 557,89
-18 811,56

105,7
85,7

-17 820,00
-17 820,00
-17 820,00

7 549,45
7 549,45
7 549,45

-25 369,45
-25 369,45
-25 369,45

-42,4
-42,4
-42,4

Tilinpäätöslaskelmat
Hautainhoitorahaston tuloslaskelma
Tuloslaskelma

Tilikausi
1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020

Toimintatuotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

120 707,89
102 971,37

132 588,43
115 541,72

17 736,52
-113 158,44
-68 003,88
-54 531,18
-13 472,70

17 007,52
39,19
-117 186,37
-70 173,69
-57 856,50
-12 317,19

-5 538,18
-12 038,70
-27 577,68
-27 577,68
7 549,45
7 549,45

-8 267,81
-10 588,72
-28 156,15
-28 156,15
15 402,06
15 402,06

7 549,45
7 549,45

15 402,06
15 402,06

Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma
Rahoituslaskelma

Tilikausi
1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020

Tulorahoitus

7 549,45

15 402,06

Vuosikate
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta

7 549,45
7 549,45

15 402,06
15 402,06

Muut maksuvalmiuden muutokset

7 800,13

-3 577,85

Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos
Rahoitustoiminnan nettorahavirta

-601,00
8 401,13
7 800,13

22,00
-3 599,85
-3 577,85

Rahavarojen muutos

15 349,58

11 824,21

Rahavarojen muutos (tase)

15 349,58

11 824,21
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Tilikausi
1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden lopussa
Rahavarat kauden alussa

15 349,58
692 676,54
677 326,96

11 824,21
677 326,96
665 502,75

Hautainhoitorahaston tase
Tase

Tilikausi
1.1.2021-31.12.2021

1.1.2020-31.12.2020

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Toimeksiantojen pääomat
Lahjoitusrahastojen pääomat
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

37 533,34
37 533,34
37 533,34
693 277,54
601,00
601,00
601,00
0,00
0,00
250 000,00
250 000,00
0,00
442 676,54
730 810,88

37 533,34
37 533,34
37 533,34
677 326,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
250 000,00
0,00
427 326,96
714 860,30

-186 826,09
-179 276,64
-7 549,45
-8 808,29
-8 808,29
-535 176,50
-439 677,46
-439 677,46
-95 499,04
-90 149,61
0,00
-1 600,29
-3 749,14
-730 810,88

-179 276,64
-163 874,58
-15 402,06
-8 808,29
-8 808,29
-526 775,37
-424 574,57
-424 574,57
-102 200,80
-53 225,37
-1 303,12
-43 722,05
-3 950,26
-714 860,30
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Hautainhoitorahaston liitetiedot
Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2021
Hautainhoitorahasto Nurmijärven seurakunta
Haudanhoitotilanne 31.12.2021
Hoitoaika

Hoitovuodet

Kplmäärä

Pääoma 1.1.
+lisäykset
2021

Jaksotus

Pääoma 31.12.

2021

2021

5 vuotta
5 vuotta

2017-2021
2018-2022

48
76

5 376,80
17 054,40

5 376,80
8 527,20

0,00
8 527,20

5 vuotta

2019-2023

65

22 468,29

7 489,43

14 978,86

5 vuotta

2020-2024

82

36 282,40

9 070,60

27 211,80

5 vuotta

2021-2025

68

38 473,00

7 694,60

30 778,40

339

119 654,89

38 158,63

81 496,26

10 vuotta

2012-2021

65

6 196,63

6 196,63

0,00

10 vuotta

2013-2022

54

3 113,24

1 556,62

1 556,62

10 vuotta

2014-2023

35

12 775,20

4 258,40

8 516,80

10 vuotta
10 vuotta

2015-2024
2016-2025

44
56

16 552,80
48 623,75

4 138,20
9 724,75

12 414,60
38 899,00

10 vuotta

2017-2026

37

28 809,60

4 801,60

24 008,00

10 vuotta
10 vuotta

2018-2027
2019-2028

60
68

58 767,10
74 843,20

8 395,30
9 355,40

50 371,80
65 487,80

10 vuotta

2020-2029

55

59 914,53

6 657,17

53 257,36

10 vuotta

2021-2030

65

82 749,00

8 274,90

74 474,10

539

392 345,05

63 358,97

328 986,08

50 vuotta

1972 - 2021

17

44,41

44,41

0,00

50 vuotta
50 vuotta

1973 - 2022
1974 - 2023

27
35

134,56
367,32

67,27
122,44

67,29
244,88

50 vuotta

1975 - 2024

Yhteensä

9

62,88

15,73

47,15

88

609,17

249,85

359,32

966

512 609,11

101 767,45

410 841,66

Testamenttisopimukset
Hautapaikkoja
Lammervo

3

6 499,09

6 499,09

Vikman

2

2 309,20

2 309,20

Testamenttisopimukset yht.
Kaikki pääomat yhteensä

8 808,29
521 417,40

101 767,45

Haudanhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus
Haudanhoitosopimusten lukumäärä (sis .kesähoidot
323 kpl)
Haudanhoitokulu
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu
Sopimuksia vastaava pääoma
Yli-/alikatteisuus

1 289
113 158
87,79
3 915
343 688
730 811
387 123
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kpl
euroa
euroa/hauta
vuotta
euroa
euroa
euroa

8 808,29
419 649,95

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot
muutokset

osakkeet ja osuudet
tasearvo 1.1.2021
tilikaudella
As Oy Venlankoti
18 619,15
0,00
As Oy Kotikulma
18 914,19
0,00
yhteensä
37 533,34
0,00
Molempien asuinhuoneistojen kotipaikka on Nurmijärvi
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tasearvo
31.12.2021

18 619,15
18 914,19
37 533,34

osakkeet

10563-11080
4142-4978

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä
Nurmijärvellä 29.03.2022
Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvosto, allekirjoitukset sähköisesti.
Ari Tuhkanen

Maria Sairanen

Markku Jalava

Pia Jaakkola

Erkki Kaasalainen

Matti Kari

Aulikki Markkanen

Tarja Tikkaoja

Päivi Toivomäki

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Tilinpäätösmerkintä on allekirjoitettu sähköisesti huhtikuussa 2022.
Helsingissä, huhtikuu 2022
KPMG Oy Ab
Outi Koskinen
JHT, KHT
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VI Luettelot ja selvitykset
Luettelo tositelajeista
Kassa- ja muistiotositteet
Nro sarja
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tositelajit
AB
Automaattikirjaus
K1
Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
K2
Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
K3
Kirjanpitoliittymä
K4
Verkkolaskut
PK
Palvelukassat
SA
Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
SE
Sisäiset erät (vyörytys)
SK
Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
SN
Kolehdit muistiotosite
SR
Sijoituskirjanpidon muistiotosite
SZ
Peruutustosite / muistio
TO
Tiliote
T1
Maksuliikenneohjelman tiliöinti
ZA
Tilin avaussaldo
ZM
M2 Kirjanpitoliittymä
ZY
Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut
Nro sarja
14
18
18
14
18
18
14
18
18
18
14
9
18

Tositelajit
AV
Diakonia-avustusten ”kuittaustositteet”
DA
Asiakastosite
DG
Asiakkaat – hyvitys
DP
Perintätoimiston suoritukset
DR
Asiakkaat – lasku
DV
Viivästyskorkolasku
DZ
Asiakkaat – maksukirjaus
M1
Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
M2
Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
M3
Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
MV
Maksuvapautuksen kuittaustositteet
RV
Laskun siirto
ZD
Luottotappio

Palkat
Nro sarja
1
1

Tositelajit
P1
Palkat
PV
Lomapalkkavaraus
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Ostolaskut
Nro sarja
19
19
19
15
19

Tositelajit
KA
Toimittajatosite
KG
Toimittajat – hyvitys
KR
Toimittajat – lasku
KZ
Toimittajat – maksu
TM
Matkalaskut ostoreskontra

Käyttöomaisuus
Nro sarja
1
3
1
1
1

Nro sarja
1
3
9
14
15
18
19

Tositelajit
AA
Käyttöomaisuus kirjaus
AF
Poistokirjaukset
AI
Investointituet käyttöomaisuus
AM Käyttöomaisuuden myynti
AZ
Purku käyttöomaisuuteen

Käytetyt tositenumerot
1000000-1004202
3000000-3000024
90000000-90000027
14000000-14000749
15000000-15003488
18000000-18000843
19000000-19003744

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista
Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.
Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.
Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden
päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa.
Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen
kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja
tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri
tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja
erillisinä varmuuskopioina.
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