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KIRKKOHERRAN ESIPUHE JA SEURAAVAN VUODEN
PAINOPISTEET
Vuoden 2019 maaliskuussa alkanut Covid-19 –viruksen aiheuttama pandemia ja poikkeustilanne
erilaisine rajoituksineen on jatkunut syksyyn 2021 saakka. Moni tuttu toiminta on ollut koko ajan tai
osittain ”tauolla”. Juuri tällä hetkellä virittelemme seurakunnan toimintaa kohti entistä normaalia
tiedostaen sen, että ehkä moni asia on muuttunut pysyvästi. Vuoden 2022 haaste on kutsua
seurakuntalaiset jälleen turvallisesti koolle. Osa seurakuntalaisista kaipaa toisten tapaamista, osa on
ehkä tottunut tai passivoitunut kotona olemiseen. Diakoniatyön tarve on korostunut pandemian aikana
ja sen aiempaa suurempi tarve jatkuu tulevan vuonna. Epidemian seurauksena osa ihmisistä tarvitsee
aineellista ja henkistä tukea. On tärkeää saada diakoniatyöntekijän virka 100%:ksi.
Vuoden 2022 painopisteissä korostuu yhdessä tekeminen seurakuntalaisten, yhteisöjen sekä
yhteistyötahojen kanssa. Seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten merkitystä seurakunnan toiminnan
suunnittelussa ja toteutuksessa vahvistetaan.
Punkalaitumen seurakunnan kanssa vuonna 2021 aloitettua yhteistyön tutkimista ja toteuttamista
jatketaan. Tavoitteena on resurssien järkevä kohdentaminen sekä toiminnan monipuolistaminen.
Vaikka Urjalan seurakunnan haasteena on ikärakenne ja lasten ja nuorten osuus jäsenistöstä vähenee,
seurakunta haluaa panostaa heidän sekä perheiden kohtaamiseen. Perhetyöntekijän jäädessä
eläkkeelle päivitetään kasvatustyön puolella tarvittavaa työnkuvaa sekä osaamista ja rekrytoidaan
uusi työntekijä.
Urjalan seurakunnalle on historiallinen muutos, kun seurakunta liittyy 1.1.2022 Tampereen
aluekeskusrekisteriin. Muutosvaihe vaatii tavanomaista enemmän työpanosta vuoden alkupuolella.
Kirkkoherran virastossa tehtävien asioiden sisältö muuttuu.
Kun Urjalan seurakunnassa oli menneinä vuosina taloudellisia haasteita, seurakunnan taloutta
tasapainotettiin henkilöstöresursseja vähentämällä mm. osa-aikaistamalla työntekijöitä. Urjalan
seurakunta on saanut taloutensa tasapainoon eikä enää ole taloudellista perustetta pitää osa-aikaisia
työntekijöitä. Tavoitteena on saada diakoniatyöntekijä sekä kasvatuksen uusi työntekijä
kokoaikaiseksi vuoden 2022 aikana.
Vuonna 2020 aloitettu uusi seurakuntatalo –hanke on edennyt suunnittelu- ja lupavaiheeseen. Talosta
halutaan tehdä paikkakunnan ihmisten ”Yhteinen olohuone”, monitoimitila, jossa optimoidaan eri
tilojen monimuotoinen käyttömahdollisuus. Tavoitteena on päästä aloittamaan rakentaminen kesällä
2022. Uusi seurakuntakeskus hankkeen toteuttaminen ja rahoitus edellyttää lainan ottamista.
Rakentamisen aikana seurakunta joutuu jonkin verran vuokraamaan tiloja toimintaansa varten.
Urjalan seurakunnassa liitytään kokonaiskirkon Saavutettavuus-, Yhdenvertaisuus- ja Hiilineutraali
kirkko –ohjelmiin.
Urjalan seurakunnan 1.9.2021 pidetyssä strategiaseminaarissa esille nousivat seuraavat painopisteet
vuodelle 2022:
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URJALAN SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2022
Tavoite 1. Lasten, nuorten sekä perheiden kohtaaminen
-

Rekrytoidaan eläkkeelle jäävän perhetyöntekijän tilalle kokoaikainen nuorisotyön
ohjaaja sekä luodaan uusi työnkuva
Rakennetaan yhteistyötä päiväkodin, koulun sekä Punkalaitumen seurakunnan
kanssa
Kehitetään uusia toimintatapoja

Tavoite 2. Yhteinen messu
-

Tehdään jumalanpalveluksia yhdessä luottamushenkilöiden, eri ikäisten
seurakuntalaisten, kylä- ym. yhdistysten kanssa
Vakiinnutetaan streemaus -käytäntö

Tavoite 3. Uusi seurakuntakeskushanke
-

Uusi seurakuntakeskushanke etenee
Aloitetaan rakentaminen

Auni Kaipia
vs. kirkkoherra
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TALOUSARVION 2022 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT
1. Yleisiä perusteita
Suomen taloudellisen kehityksen on arvioitu kasvavan nopeasti ainakin vuoteen 2022 asti. Vuoden
2021 aikana kansantalous on ottanut kasvuaskelia Covid-19 -pandemiasta toipumiseksi. Tulevien
vuosien osalta bruttokansantuotteen on arvioitu kasvavan 2,5 % vuonna 2022 ja 1,5 % vuonna 2023.1
Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai
alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden
suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys.
Koko seurakuntakentän osalta taloudellinen tilanne on ollut viime vuosien aikana kaksijakoinen:
suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ollut ylijäämäinen,
mutta osalla seurakunnista tilanne on kehittynyt entistäkin huonompaan suuntaan. Urjalan seurakunta
teki ylijäämäisen tuloksen vuosina 2018 ja 2019, mutta tätä edelsi edellisten vuosien alijäämät. Myös
vuosi 2020 oli huomattavan ylijäämäinen, johon vaikutti keskeisesti Linnavuoren leirikeskuksesta
saatu myyntihinta.

2. Urjalan seurakunnan talousnäkymät
Seurakunnan jäsenmäärä on pudonnut tällä vuosituhannella noin 1.600 hengellä, eli keskimäärin n.
80 henkeä vuodessa. Viime vuosina Urjalan kunnan asukkaista noin 80 % on kuulunut seurakuntaan.
Vuonna 2007 jäsenmäärä oli vielä 5007 ja kunnan asukkaista (5491) jopa 91% oli seurakunnan
jäseniä. Seuraavassa kaaviossa on esitetty Urjalan kunnan väestön ja seurakunnan jäsenmäärän
kehitys tällä vuosituhannella sekä ennusteet vuoteen 2025 ja vuoteen 2030. Taloudellisen kantokyvyn
osalta on tärkeää kiinnittää huomiota verotulojen kehitykseen, kirkollisveroa maksavien jäsenten
määrään ja tämän jäsenmäärän kehitykseen (alla ennuste vuoteen 2030 asti).

1

lähde: Valtionvarainministeriön verkkosivut 10.9.2021.
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Kuva 1A. Urjalan seurakunnan jäsenkehitys

Kuva 1B. Urjalan seurakunnan jäsenennuste 2030-luvulle asti
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Kuva 2. Kirkollisverotuloennuste vuoteen 2030 asti.

Asukasluvun, jäsenmäärän ja
veroamaksavien kehitys
6000

5000

4000

3000

2000

1000

30

26

28

20

Kirkollisveroa maksavat

20

24

20

22

20

20

18

20

16

20

14

20

12

20

10

20

08

20

06

20

20

Jäsenmäärä

20

Asukasluku

0

Kuva 3. Ennuste: Urjalan asukasluku, seurakunnan jäsenmäärä ja kirkollisveroa maksavien jäsenten määrä.
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Vuosien 2020 ja 2021 kirkollisverotulotilitykset ovat yllättäneet seurakunnan positiivisesti, sillä ne
ovat olleet talousarvioihin nähden ennakoitua suurempia. Nämä muutokset voidaan huomioida
talousarvion 2022 verotulotietoja koskevissa luvuissa siten, että verotulot arvioidaan aikaisempia
ennusteita varovaisesti paremmiksi; näin ollen vuoden 2022 talousarviossa on esitetty hieman
suurempi määrä verotuloja kuin vuoden 2021 talousarviossa. Varovaisuuden periaatteen
näkökulmasta on kuitenkin olennaista huomioida, että Urjalan seurakunnan jäsenmäärä on laskenut
vuosi vuodelta.
Urjalan seurakunnan arvioidaan saavan kirkollisverotuloja noin 845.000 euroa vuonna 2022. Vuonna
2022 Urjalan seurakunnan tuloveroprosentti pysyy ennallaan, eli se on 1,80 %. Verotulojen lisäksi
Urjalan seurakunnan valtionrahoitusosuudeksi voidaan arvioida noin 92.000 euroa, jonka osalta
kirkolliskokous tekee päätöksen loppuvuonna 2021.

Verotulokehitys 20111 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0
2011
Kirkollisverotulot

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Arvio
2021*

Arvio
2022

900 574929 373986 078933 695910 790844 721853 624881 267841 894864 815830 000845 000

Yhteisövero/Valtionosuus 134 830 83 312 83 847 93 379 98 034 97 464 96 543 94 454 91 968 91 000 90 000 92 000

Kuva 4: Verotulojen kertymä 2011 – 2022*2

Tulevien vuosien toimintakyvyn, seurakuntalaisten palveluiden ja kirkkolain edellyttämien tehtävien
turvaamiseksi Urjalan seurakunnan tulee huolehtia riittävästä maksuvalmiudesta, pääomasta ja
rahoitusomaisuudesta, joilla varmistetaan toiminnan jatkuvuus. Tämän yhtälön toteuttamiseksi
2

*Verotulot kirjautuvat maksuperusteisesti kirjanpitoon. Näin ollen kirjautuneet verotulot sisältävät mm. edellisten
vuosien oikaisutilityksiä.
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Urjalan seurakunnassa on tarkasteltava kriittisesti muun muassa hyväksytyn kiinteistöstrategian
toteutumista myös käytännössä. Perlacon Oy:n teettämän selvityksen perusteella Urjalan
seurakunnan verorahoitus tulee pienenemään olennaisesti 2020-luvun aikana. Toisaalta vuosien 2020
ja 2021 aikana Urjalan seurakunnassa on saatu aikaan sellaisia päätöksiä ja konkreettisia
toimenpiteitä, joiden avulla voidaan nähdä, että Urjalan seurakunta pärjää tulevina lähivuosina. Kun
huomioidaan viimeisin tilinpäätös 2020, vuosi 2021, talousarviovuosi 2022 sekä suunnitelmavuodet
2023–2024, on perusteltua odottaa, että seurakunnan tilikauden tulos on kumulatiivisesti tarkastellen
ylijäämäinen.

Kun käsillä olevaa talousarviota tarkastellaan, on erittäin olennaista huomioida se, että vuoden 2021
luvuissa (kiinteistötoimi) on esitetty seurakuntatalon purkamiskustannuksina 120.000 euroa, joka
tulee pääsääntöisesti käsitellä tilikauden kuluna koko määrältään. Talousarvion 2022 laatimisen
aikaan on epävarmaa, toteutuuko vanhan seurakuntatalon purkukustannukset vuoden 2021 puolella
vai vuoden 2022 puolella. Purkukustannukset on hyväksytty vuoden 2021 talousarvioluvuissa. Mikäli
purkukustannukset toteutuvat vasta vuoden 2022 puolella, tulee tiedostaa ja hyväksyä se, että vuoden
2022 talousarviossa esitetyt kiinteistötoimen määrärahat tulevat ylittymään, vaikka kyseessä on
käytännössä vuodelle 2021 kaavaillun kustannuksen siirtymisestä seuraavalle vuodelle.
Vuoden 2022 aikana tarkastellaan Urjalan seurakunnan henkilöstöresursseja ja tehtäväkuvia
seurakunnan painopisteiden, tavoitteiden ja tulevaisuuden näkymien valossa. Seurakunnallisen
toiminnan lisäksi kiinteistötoimen puolella kiinteistöjen väheneminen ja uuden seurakuntakeskuksen
tulo vaikuttavat kiinteistöpuolen resurssitarpeisiin. Hallinnon puolella muun muassa keskusrekisteri
vaikuttaa henkilöstön tehtäväkuvaan ja seurakunnan kulurakenteeseen. Vuoden 2022 aikana olisi
myös hyvä tarkastella sitä, kuinka Urjalan seurakunnan taloustoimen ja kiinteistötoimen
kokonaisuuden johtaminen hoidetaan tulevaisuudessa. Moni liikkuva palanen ja muutos saattaa
aiheuttaa sen, että tätä vuoden 2022 talous- ja toimintasuunnitelmaa joudutaan tarkistamaan
talousarviovuoden aikana.
Tulevien vuosien osalta tulee myös huomioida Hiilineutraali Kirkko -hanke (Kirkon energia- ja
ilmastostrategia hyväksyttiin 26.2.2019), joka asettaa myös Urjalan seurakunnalle vaatimuksia
tulevina vuosina. Edellä mainittu strategia jakautuu neljään tavoitteeseen: (1) vähennetään
kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä, (2) vähennetään toiminnan hiilidioksidipäästöjä, (3) päästöt
kompensoidaan ja (4) kirkko vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana.
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3. Sitovuustasot
•
•
•
•
•
•

Yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso on pääluokkataso. Ne
esitetään kirkkovaltuustolle ja -neuvostolle kukin yhtenä kokonaisuutena, ja kustakin vastuussa oleva
viranhaltija vastaa niistä nettoperiaatteella (toimintakate).
Talousarvion toteutumista seurataan vuoden aikana kirkkoneuvostossa
Investoinneissa sitovuustaso on valtuustoon nähden koko investointiosan netto ja kirkkoneuvostoon
nähden hanketaso.
Sisäiset erät eivät ole sitovia.
Työalojen varojen käytöstä vastaavat työntekijät seuraavat toimintakatteen puitteissa ja
tiliryhmätasolla määrärahojen riittävyyttä.
Kirkkoneuvosto päättää Urjalan seurakunnan rahavarojen sijoittamisesta. Sijoitustoiminnan pohjalla
tulee olla kirkkoneuvoston hyväksymä sijoitusstrategia/–suunnitelma.

4. Tilivelvolliset
Kirkkolain 15 luvun 5 §:n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa,
1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen
tekemiseen;
2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon;
3. jonka hallussa on seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa ja tilinpitoa.
4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa (esim.
luottamushenkilöistä koostuvat sisäisen valvonnan toimijat).
Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.
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KÄYTTÖTALOUSOSA

1. Hallinto
Hallintoelimet
Vastuuhenkilö: Kirkkoherra
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa ja päättää seurakunnan toiminnan ja talouden
päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa, ja toimii kirkkovaltuuston valmisteluja täytäntöönpanoelimenä.
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Kirkkovaltuuston kokoukset: toiminta- ja
taloussuunnitelma- sekä -kertomuskokoukset,
tilinpäätös- ja tuloveroprosenttikokoukset
Kirkkoneuvoston kokoukset pääsääntöisesti kerran
kuukaudessa
Seurakuntavaalit
Tilintarkastuksen budjetointi: Kirkkojärjestyksen 15
luvun 8 ja 9 pykälien mukaisista tehtävistä 4
päivää. Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastus
½ päivää. Tietohallinnon ja tietoturvallisuuden
tarkastus ½ päivää.
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Talous- ja henkilöstöhallinto, muu yleishallinto
Vastuuhenkilö: Kirkkoherra ja talouspäällikkö
Resurssi: Talouspäällikkö*, kirkkoherra
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Taloushallinto ja muu yleishallinto ovat seurakuntatoiminnan tukipalveluja, joiden tarkoituksena on tuottaa
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä muut hallinnon tukipalvelut seurakunnassa yhteistyössä Kirkon
palvelukeskuksen ja Tampereen IT-keskuksen (Helppari) kanssa.
Muu yleishallinto kattaa keskitetysti muun muassa seurakunnan posti- ja puhelinpalvelut, suuren osan
tietoliikenne- ja it-palveluista, koulutuspalveluiden matkakustannukset, työterveyden ja suuren osan
henkilöstön koulutuspalveluista.
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteinen
strategiatyöskentely ennen seuraavan vuoden
talous- ja toimintasuunnitelman laatimista.
Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi järjestetään
säännöllistä virkistystoimintaa sekä
palaverikäytäntöjä rikastutetaan.
Tulevaisuuden selvittäminen tukitoimintojen
(talous, hallinto jne) osalta, yhteistyökuvioiden
selvitykset
Seurakuntavaalit

*Talouspäällikkö tai sitä vastaava muu toimija. Kustannukset pyritään jakamaan toteuman mukaisesti
tulosyksiköille.
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Kirkonkirjojenpito

1011070000

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra
Resurssi: Toimistosihteeri
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Ylläpitää seurakunnan jäsentietojärjestelmää.
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Urjalan seurakunta liittyy 1.1.2022 Tampereen
aluekeskusrekisteriin
Paikallisseurakuntaan jäävien tehtävien
selkiytyminen

Kirkkoherranvirasto

1011080000

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra
Resurssi: Toimistosihteeri
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Paikallinen seurakunnan toimisto, joka palvelee seurakuntalaisia sekä sidosryhmiä seurakunnan viranomaisettä toiminnallisissa asioissa.
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Tuottaa asiakkaille laadukkaita asiakirjoja.
Kirkkoherranviraston ilmoitustaulusta huolehtiminen.
Seurakunnan arkiston ylläpitäminen
Toimitus- ja tilavarausten hoitaminen
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2. Seurakunnallinen toiminta
Jumalanpalveluselämä

1012010000

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra
Resurssi: kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori, suntio, muut seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja
seurakuntalaiset
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Seurakunta kokoontuu jumalanpalveluksissa Sanan ja sakramenttien äärelle.
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Tavoite 1. Yhteinen messu
- Tehdään jumalanpalveluksia
yhdessä luottamushenkilöiden, eri
ikäisten seurakuntalaisten, kyläym. yhdistysten kanssa
- Vakiinnutetaan streemaus –käytäntö
- Halkivahan kirkossa pidetään messu
kerran kuukaudessa sunnuntaisin
klo 13 huhti-joulukuussa erillisen
listan mukaisesti yhteistyössä
Punkalaitumen ja Vesilahden
seurakuntien kanssa.
- Perhon rukoushuoneessa pidetään
messu/sanajumalanpalvelus kerran
kuussa kesäaikana.
- Kesäkirkkoja
Tavoite 1. Lasten, nuorten sekä perheiden
kohtaaminen
-

Perhekirkkoja
Kouluun menevien siunaamisen
kirkkohetki
Vauvakirkko
Partiolaisten kirkko
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Hautaansiunaaminen

1012020000

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra
Resurssi: kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori, suntio
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Toimitetaan kristillinen hautaan siunaaminen seurakunnan jäsenille sekä muille sitä toivoville vainajaa ja
omaisia kunnioittaen ja surussa tukien.
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Hautaan siunaamiset (noin 80) suunnitellaan ja
toteutetaan yhdessä omaisten kanssa.
Papit käyvät toimituskeskustelut omaisten kanssa
sekä osallistuvat myös muistotilaisuuteen, jos
omaiset sitä toivovat.
Tuetaan surevia hautajaisten jälkeen.

Muut kirkolliset toimitukset

1012030000

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra
Resurssi: kirkkoherra, seurakuntapastori, suntio
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Kasteen kautta liitetään seurakunnan jäseniksi seurakunnan jäsenten lapset sekä muut, jotka sitä haluavat ja
joilla on edellytys tulla kastetuiksi.
Kristilliseen avioliittoon vihitään ne parit, joilla on oikeus kirkolliseen vihkimiseen.
Avioliiton siunaaminen toimitetaan sitä pyytäville aviopareille.
Toimitetaan konfirmaatio rippikoulun käyneille seurakunnan yhteisessä messussa tai erillisessä
konfirmaatiomessussa.
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Papit käyvät toimituskeskustelut jokaisen
kasteperheen ja vihkiparin kanssa.
Kaste (noin 20-25), avioliittoon vihkiminen tai
siunaaminen (noin 10) sekä konfirmaatio (3)
suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kyseisten
henkilöiden kanssa.
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Muut seurakuntatilaisuudet

1012050000

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra
Resurssi: kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori, diakoni, perhetyöntekijä, suntio, vapaaehtoiset
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Seurakunnan jäsenten kristillisen identiteetin vahvistaminen sekä uusien ihmisten kutsuminen seurakunnan
yhteyteen.
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Raamattupiiri
Aamurukoukset kirkossa perjantaiaamuisin yhdessä
vapaaehtoisten kanssa.
Seurakuntailtoja ja kinkereitä pidetään yhteistyössä
seurakuntalaisten kanssa.
Lohtuhuivi –ryhmä kokoontuu neulomaan kerran
kuussa
Naisten ja miesten illat
Seurakunta torilla kesäaikana
Luodaan yhteistyötä Punkalaitumen seurakunnan
kanssa
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Tiedotus ja viestintä

1012100000

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra
Resurssi: Toimistosihteeri ja tiedotuksen työryhmä
Toiminta-ajatus / Tehtävä: Vastaa ja kehittää seurakunnan sisäistä ja ulkoista viestintää, niin että tieto kulkee
eri toimijoiden välillä ja seurakuntalaiset saavat oikeaa ja oikea-aikaista tietoa seurakunnan toiminnasta.
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Tiedotuksen työryhmä tekee viestintästrategian ja
vuosikellon
Kirkolliset ilmoitukset viikoittain Urjalan
Sanomissa ja Facebookissa ja erillisilmoituksia
pääsiäiseksi, jouluksi sekä muulloin tarpeen
mukaan.
Kehitetään saavutettavuutta viestinnässä
Kehitetään Facebookin ja Instagramin käyttöä.
Seurakuntaan muuttaneiden tervehtiminen
tervetulokirjeellä
Seurakuntavaalien viestintä ja tiedotus
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Musiikkityö

1012200000

Vastuuhenkilö: Kanttori
Resurssi: kanttori
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Vastata seurakunnan hengellisestä musiikista jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan
tilaisuuksissa sekä huolehtia seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Seurakunnan soitinten huoltaminen ja
nuotiston hoitaminen.
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Kuorotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen:
Urjalan kirkkokuoro ry, Variskuoro ja Cantiokuoro.
Perhekerhon yhteydessä muskari
Konsertteja ja musiikkitilaisuuksia
mahdollisuuksien mukaan
Kirkkokuoro ry:n avustus 2 500 €.
Kanttorin viran täyttöä jatketaan määräaikaisena
vuoden 2022 ajan
Kanttorin loma-ajan sijaisuusjärjestelyt
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Varhaiskasvatus

1012310000

Vastuuhenkilö: perhetyöntekijä / nuorisotyönohjaaja
Kohderyhmä: alle 6-vuotiaat
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Seurakunnan varhaiskasvatus tukee perheitä kristillisessä kasvatustehtävässä ja antaa kasteopetusta 3-5vuotiaille lapsille.
Kaikessa toiminnassa on läsnä Jumalan rakkaus ja armo sekä lähimmäisenrakkaus. Jokaista lasta kunnioitetaan
ja pidetään arvokkaana. Jokaisella lapsella on myös oikeus kyselyyn ja omaan pohdintaan.
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Tavoite 1. Lasten, nuorten sekä perheiden
kohtaaminen
-

Postitetaan onnittelukortit 1-4 –vuotiaille,
mukana esim. Lastenmaa-lehti.
Päiväkerho 3-5 –vuotiaille
Muskarit
Toimintaa koko perheelle illalla tai
viikonloppuna
Joulutapahtuma (Suunniteltu Punkalaitumen
kanssa yhteistä nukketeatteritapahtumaa.)
Kutsutaan ikäryhmittäin vuoden aikana
tapahtumiin (esim. vauvan päivä,
nelivuotissynttärit, Yhteistyö kunnan
varhaiskasvatuksen, 4H:n, MLL:n ja esim
urheiluseurojen kanssa

Tavoite 2. Yhteinen messu
- Kutsutaan mukaan

-

jumalanpalveluselämään ja osallistutaan
perhemessujen toteutukseen.
kirkkoseikkailut

.
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Varhaisnuorisotyö

1012330000

Vastuuhenkilö: seurakuntapastori
Resurssi: perhetyöntekijä / nuorisotyönohjaaja
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Varhaisnuorilla tarkoitetaan 6–14-vuotiaita lapsia. Varhaisnuorisotyö on nuorten sekä heidän perheidensä
parissa tapahtuvaa kristillistä toimintaa, jonka avulla pyritään monipuolisesti kehittämään kasvavaa nuorta
kohti vastuullista aikuisuutta sekä pohtimaan elämän- ja uskonkysymyksiä myönteisessä hengessä.
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Tavoite 1. Lasten, nuorten sekä perheiden kohtaaminen
-

Leirit (3 kpl) Akaan Kumpulan leirikeskuksessa.
Toimintakerhot alakoulu- ja yläkouluikäiselle
Toimintaa myös viikonloppuisin
”Pyhiskirje” kotiin vaihtoehtoisena
yhteydenpitomuotona
Kutsutaan koko ikäryhmä väh. 3 kertaa vuodessa
seurakunnan tapahtumiin. (Kympit, retket,
konsertti, toimintapäivät jne).
Yhteistyö koulujen ja muiden toimijoiden
kanssa.

Tavoite 2. Yhteinen messu
- Yö kirkossa –seikkailu
- järjestetään perhekirkkoja
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Rippikoulutyö

1012350000

Vastuuhenkilö: Seurakuntapastori
Resurssi: srk-pastori 20%, nuorisotyönohjaaja 20%, muut seurakunnan työntekijät
Toiminta-ajatus/Tehtävä:
Rippikoulun toiminta-ajatus on rippikoulusuunnitelma 2017 mukaan: Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa
kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Uusi rippikoulusuunnitelma pohjautuu
ilmiöpedagogiikkaan ja korostaa aikaisempaa enemmän nuorten osallisuutta rippikoulun kokonaisuudessa.
Rippikoulussa jokaisella nuorella on tärkeä paikka osana yhteisöä ja myös Jumalan kasvojen edessä, Suurena
Ihmeenä. Rippikoulun kokonaisuus on tärkeä ja merkittävä kristillisen kasvatuksen etappi nuorten elämässä.
Urjalan seurakunnan rippikouluissa on turvallista olla sekä henkisesti että fyysisesti ja lupa etsiä omaa paikkaa
seurakunnassa, lähimmäisenä ja Jumalan lähellä.
Rippikoulu on kasteopetusta ja kaste on kutsu seurakunnan toimintaan ja osallisuuteen, myös rippikouluun.
Tämän lisäksi on rippikoulu yksi reitti kasteeseen ja seurakunnan jäsenyyteen. Konfirmaatio on portti kristityn
elämään ja avaa oikeuden kummin tehtävään, kirkolliseen vihkimiseen, isosuuteen, itsenäiseen ehtoollisella
käymiseen sekä antaa äänioikeuden seurakunnassa (16-v.) sekä mahdollisuuden asettua ehdolle (18-v.)
seurakunnallisissa vaaleissa.
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Rippikoulu tavoittaa ikäluokasta noin 95 prosenttia.
Vuonna 2022 järjestetään rippileirit hiihtolomalla
Sappeessa sekä kesäkuussa Heinäkalliossa. Lisäksi
järjestetään heinä-elokuussa päivärippikoulu
kirkossa. Urjalassa ikäluokka on noin 50 nuorta,
lisäksi muiden seurakuntien ilmoittautuneet
sijoitetaan rippikouluihin.
Jokainen rippikoululainen suorittaa seurakuntaan
tutustumisen yhdessä oman ryhmänsä kanssa
yhteisissä kokoontumisissa.
Nuoret osallistuvat ehtoolliselle tutustumisjaksolla ja
myös rippikouluissa vietetään ehtoollista.
Kaikki rippikoulun käyneet konfirmoidaan,
jokaisella ryhmällä on oma konfirmaatio.
Myös vanhemmat ovat osallisina lastensa
rippikoulukokonaisuudessa vanhempainhetkissä ja
yhteydenpidon kautta.
Rippileireillä on 3 ohjaajaa, joista jokainen jakaa
opetusvastuuta. Lisäksi rippikoulun aikana ja
erityisesti leireillä on riittävästi isosia.
Uusi rippikoulukausi aloitetaan yhteisellä
toimintapäivällä 1. adventtina.
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Nuorisotyö

1012360000

Vastuuhenkilö: Seurakuntapastori
Resurssi: srk-pastori 20%, nuorisotyönohjaaja 30%
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Nuorisotyö on rippikoulun jälkeistä työtä, joka tavoittaa nuoret täysi-ikäisyyteen tai nuoreen aikuisuuteen asti.
Nuorisotyön tavoitteena on tukea nuoren hengellistä kasvua ja tukea elämään seurakuntayhteydessä ja
rukouksessa. Nuorisotyö kohtaa nuoren hänen elämäntilanteessaan ja ottaa sen huomioon. Nuorisotyöllä
pyritään tukemaan nuoria kasvussa seurakuntalaisiksi ja seurakunnan tulevaisuuden vastuunkantajiksi.
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Isoskoulutuksessa alkaa syksyllä 2022, ja
isoskoulutusta järjestetään sekä vanhoille että
uusille isosille.
Seurakunta vierailee kouluilla noin kerran
kuukaudessa.
Seurakunta osallistuu erilaisten tapahtumien ja
projektien järjestämiseen kunnan kanssa.
Isoskoulutusleirejä järjestetään syksyllä ja keväällä
2022.
Isoseksi hakevat kaikki koulutuksen käyneet uudet
isoset ja kaikki otetaan isoseksi leirille.
Jumalanpalveluselämän merkitystä nuorisotyössä
vahvistetaan.
Kirkkovuodessa järjestetään jumalanpalveluksia,
joiden toteuttamiseen rippikoululaiset ja isoset
osallistuvat.
Musiikki kuuluu osaksi nuorisotyötä.
Sielunhoidolle on aikaa ja nuoria kohdataan
henkilökohtaisesti.
Vakituisen viikkotoiminnan aloittaminen
koronatilanteen helpotuttua joko kunnan Majakalla
tai muissa tiloissa.
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Perhetyö

10123800000

Vastuuhenkilö: seurakuntapastori
Resurssi: perhetyöntekijä / nuorisotyönohjaaja
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Perhetyö on kirkon ennaltaehkäisevää toimintaa. Kutsutaan lapsia vanhempiensa ja hoitajiensa, kummiensa ja
isovanhempiensa kanssa yhdessä olemiseen. Perhetyö tarjoaa mahdollisuuden myös yhteisiin kirkko- tai
hartaushetkiin ja hengelliseen kasvuun. Siinä korostuu kohtaamisen, hyväksynnän, vertaistuen ja varhaisen
vuorovaikutuksen merkitys sekä rakastavan ja armollisen Taivaan Isän huolenpito. Perhetyön sisälle kuuluu
parisuhdetyö sekä yhteistyö päivähoidon ja paikkakunnan muun pikkulapsityön kanssa.

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Tavoite 1. Lasten, nuorten sekä perheiden
kohtaaminen
-

-

Perhekerho kerran viikossa.
Huomioidaan myös kummit ja
isovanhemmat toiminnassa.
Perheleiri Kumpulassa
viikonloppuleirinä.
Parisuhdetoiminnan huomioiminen.
Yhteistyö kunnan kanssa.

Tavoite 2. Yhteinen messu
- Järjestetään perhekirkkoja
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Diakoniatyö

1012410000

Vastuuhenkilö: diakoni / vs. diakoniatyöntekijä
Resurssi: diakoniatyöntekijä, papit, vapaaehtoiset
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista.
Diakoniatyön tehtävänä on tarjota vapaaehtoisille mahdollisuus olla mukana seurakunnan palvelutyössä.
Diakonia on ihmisten kohtaamista, kuuntelemista, konkreettisen avun antamista tai sen järjestämistä.
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Painopistealueet 2020-2022:
1. Vähävaraiset
2. Vanhemmuuden tukeminen
3. Vanhusten yksinäisyys
Tavoite 1. Vähävaraiset
- Vastaanotto, asiakaskäynnit kodeissa ja
laitoksissa
- Vähävaraisten aamupala
- Hävikkiruuan jakamista
- Vanhusten siivouspalvelu
Tavoite 2. Vanhemmuuden tukeminen
- haetaan vapaaehtoisia tukihenkilöitä lapsille,
nuorille, nuorille aikuisille ja lapsiperheille
yhteistyössä kunnan kanssa
Tavoite 3. Vanhusten yksinäisyyden vähentäminen
- 75-vuotiaiden yhteinen syntymäpäiväjuhla
- syntymäpäiväkäynnit pyynnöstä 80, 85, 90 ja yli
90 vuotta täyttävien luona
- Happihyppelyt keväällä ja syksyllä kerran viikossa
- Iltalan kerho
Tavoite 4: Diakoniakasvatus ja vapaaehtoistyö
- Toteutetaan YV-keräys, mm.arpajaiset
Toripäivissä
- Diakonian kylätoimikunnat
- Lähimmäispalveluryhmä
- Joulumyyjäiset
- Olopäivät (8)
- Joulujuhla
Tavoite 4. Yhteinen messu
- Yhteisvastuukeräyksen aloitusmessu
- Seurakunnan vapaaehtoisten kirkkopyhä
- Vanhusten ja vapaaehtoisten kirkkopyhä

19

Työ kehitysvammaisten parissa
- Keskustelupiiri urjalalaisille kehitysvammaisille
Toimintakeskus Resiinassa Kylmäkoskella 1 x kk.
- Retki kehitysvammaisten rovastikunnalliseen
kirkkopyhään
Kisatien jouluglögi
Työntekijät kohtaavat seurakuntalaisia ja kutsuvat
heitä mukaan seurakunnan toimintaan ja
palvelutyöhön.
Yhteistyö kunnan ja muiden toimijoiden kanssa
Diakonian testamenttivaroja budjetoidaan
vuodelle 2022 yht. 16 500 e.
1. Marjatta Niemen testamenttirahasto
- Olopäiväkustannukset 4 500 e
- Diakoniatyön joulujuhlakustannukset 2 000 e
2. Aatos Ojasen testamenttirahasto
- Vanhusten siivousapu 10 000 e
3. Raakel Koskisen testamenttivarat
4. Diakoniarahasto
Diakoniarahastosta voidaan tarvittaessa käyttää
varoja kirkkoherran päätöksellä, mikäli diakoniaavustuksia tarvitaan budjetoitua enemmän.
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Lähetystyö

1012600000

Vastuuhenkilö: Perhetyöntekijä
Resurssi: perhetyöntekijä 15%
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Lähetystyö on kirkon perustehtävä, jonka se on saanut ylös nousseelta Kristukselta kaste- ja lähetyskäskyssä
(ks. esim. Matt. 28:18-20).
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Tavoite 1. Lasten, nuorten sekä perheiden
kohtaaminen
-

Nuortenlähetystapahtuma: ostetaan
nuorille konsertti tai työpaja
lähetyskasvatus

Tavoite 2. Yhteinen messu
- Osallistutaan 7-kirkon pyöräilylenkin
järjestämiseen.
Seurakunnan lähettisopimusten tarkistaminen ja
uusiminen.
Pidetään yhteyttä seurakunnan omiin lähetteihin.
Seurakunta lähettää edustajan SLS:n
vuosikokoukseen
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Kansainvälinen diakonia

1012700000

Vastuuhenkilö: Perhetyöntekijä
Resurssi: Perhetyöntekijä
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Kansainvälinen diakonia on maailman köyhimpien ihmisten aineellista ja henkistä auttamista.
Tehtävänä on herättää ja tiedottaa seurakuntalaisia vastuuseen kaukaisista lähimmäisistämme.

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Valtakunnallisten projektien huomioiminen oman
seurakunnan toiminnan suunnittelussa
mahdollisuuksien mukaan (esim. Suvivirsi –
tapahtuma keväällä ja Kävele naiselle ammatti
syksyllä).
Kansainväliseen diakoniaan liittyvää
diakoniakasvatusta on eri työalojen sisällä
Rovastikunnallinen ajankohtaispäivä
vastuunkantajille.
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Muu seurakuntatyö

1012900000

Vastuuhenkilö: kirkkoherra
Resurssi: kirkkoherra, perhetyöntekijä / nuorisotyöntekijä (+muu henkilöstö)
Toiminta-ajatus / Tehtävä: Muihin tehtäväalueisiin lukeutumaton toiminta kuten erilaiset yhteistyömuodot ja
avustukset
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Avustukset, jotka eivät kuulu lähetystyön,
diakonian tai musiikin alle:
Halkivahan rukoushuoneyhdistys ry:n avustus
uuden sopimuksen mukaisesti 10 000 euroa, minkä
lisäksi talousarviovuonna on varauduttu avustuksiin
5.000 euron lisäosalla.
Perhon rukoushuoneen avustus 800 euroa.
Urjan varstat partiotoiminnan avustus 2000 euroa
Ilonpisara 200 euroa
Erityishuoltopiirien maksut: Pirkanmaan sairaalain
ja Forssan sairaalasielunhoidon maksuosuudet n.
3000 euroa.
Tampereen ja Forssan perheasiainneuvottelukuntien
maksuosuudet 600- euroa (tosiasiassa vaikea
budjetoida, sillä muuttuva kulu)
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3. Hautaustoimi
Hautaustoimi

1014010000 – 1014040000

Vastuuhenkilö: kirkkoherra ja talouspäällikkö/kiinteistöpäällikkö*, toimistosihteeri ja hautausmaatyöntekijä
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Toteutetaan seurakunnan yhteiskunnallista tehtävää hautaustoimen osalta huolehtimalla hautausmaan
ylläpidosta, siunauksien järjestämisestä ja hautojen kaivamisesta.
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Palveluiden osto haudankaivuun sekä
aurausten/hiekoitusten osalta
Kausityöntekijöitä (touko-lokakuu) kesällä 2022 on
kolme (tai tätä vastaavat
resursoinnit/henkilötyövuodet).
Kesätyöntekijöitä (kolme kuukautta).
Järjestetään hautausmaatalkoot keväällä ja syksyllä.
Muistolehdon jatkaminen (urakointikulut arvioilta
n. 15.000 €). Jatko-osaurakka aktivoidaan taseeseen
ja kirjataan vaikutusaikanaan (10 vuotta) poistoina
kuluksi. Muistolehdon jatko-osan anturat valetaan
syksyllä 2021 (vähäisenä kuluna kirjataan
tilikauden 2021 kuluksi).
Sankarihauta-alueen kunniamuurin
korjaustoimenpideselvitysten ja
korjaustoimenpiteiden jatkaminen.
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4. Kiinteistötoimi
Kiinteistötoimi

1015020000 - 101510000

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra ja talouspäällikkö/kiinteistöpäällikkö*, kiinteistötoimen ja hautaustoimen
pääluokkien alla toimivat työntekijät, myös apukäsinä yhteistyökuviot / ulkoistukset
Toiminta-ajatus / Tehtävä:
Huolehditaan seurakunnan kiinteistöistä, muun muassa niiden kunnossapidosta ja siivouksesta, sekä
kirkollisten toimitusten, jumalanpalvelusten, kokousten ja tilaisuuksien valmistelu- ja jälkityöt. Pyritään
järjestämään seurakunnan toimintaa palvelevat toimitilat ja varmistamaan niiden soveltuvuus seurakunnan
toimintaan. Kiinteistötoimen budjetoiduissa kuluissa noudatetaan varovaisuuden periaatetta. Tulevien vuosien
näkökulmasta seurakuntakeskushankkeen eteneminen on keskeinen osa kiinteistötoimea ja sen kulurakennetta:
Toisaalta seurakuntakeskushanke nostattaa kustannuksia (osa kuluista tulee ns. juoksevina kuluina ja osa
aktivoitavina kuluina), mutta seurakuntakeskushankkeen onnistuessa voidaan löytää säästöjä muista kohteista
(mm. vuokratuista väistötiloista luopuminen, hautausmaan toimistorakennuksen jättäminen uuden
monitoimirakennuksen valmistuttua huoltorakennus jätetään kylmilleen tai peruslämmölle à toimistotilat,
puku- ja sosiaalitilat sekä WC:t siirtyvät uuteen monitoimirakennukseen (myös kirkossa WC:t).
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Metsänhoito metsänhoitosuunnitelman mukaan.
Pelastussuunnitelmien tarkistus.
Kiinteistöstrategian täytäntöönpano ja tarvittavat
hallintoelinpäätökset.
Seurakuntakeskushankkeen eteneminen (mm.
rakennustoimikunta, kirkkoneuvosto ja
kirkkovaltuusto tarpeellisilta osin).
Kirkkoriihi-rakennuksen purku
Kiinteistötoimen vuosikellon toteutumisen
seuraaminen ja tarpeelliset päivitykset.
Kuntoarvion mukaisten lyhyen aikavälin
korjaustoimenpiteiden tekeminen kirkossa (arvio
vuosille 2021–2023 40.000–55.000 euroa).
Tilanteen mukaisesti joko vuosikorjauskuluna tai
aktivointina taseeseen + suunnitelman mukaiset
poistot.
Vainajanhuoneen korjaustarpeiden tarkempi
tarkastelu ja tarkoituksenmukaisesti
pienkorjaustoimenpiteet.
Huolehditaan tilaisuuksien valmisteluista,
järjestelyistä ja jälkitöistä tilojen osalta.
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Huolehditaan seurakunnan kiinteistöistä, muun
muassa niiden kunnossapidosta ja siivouksesta.
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5. Käyttötalousosan koonti

Kirkkovaltuuston myöntämät käyttötalousmäärärahat (toimintakate)

PÄÄLUOKKA
Hallinto
Seurakunnallinen toiminta
Hautaustoimi
Kiinteistötoimi

TOIMINTAKATE
TOIMINTAKATE
TOIMINTAKATE
TOIMINTAKATE
TOIMINTAKATE

Edellinen
TP
2020

Kuluvan
vuoden
TA
2021

TA
2022

TS1
2023

TS2
2024

210 557,44 240 108,35 224 583,35 222 583,35 224 583,35
310 415,46 363 256,03 369 146,03 366 146,03 366 146,03
68 601,84 54 500,00 63 500,00 58 500,00 54 500,00
7 252,34 250 800,00 232 766,00 115 800,00 130 500,00

Seuraavalla sivulla on kuvattuna tulosyksiköittäin pääluokat.
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PÄÄLUOKKA

TULOSYKSIKKÖ

HALLINTO

Kirkolliset vaalit
Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Taloushallinto
Tilintarkastus
Kirkonkirjojenpito
Kirkkoherranvirasto
Muu yleishallinto

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Jumalanpalveluseläm
ä
Hautaansiunaaminen
Muut kirkol. toimit
Muut seurakuntatil
Tiedotus ja viestint
Musiikki
Päiväkerho
Varhaisnuorisotyö
Rippikoulu
Nuorisotyö
Perhetyö
Diakonia
YV-keräys
Sairaalasielunhoito
Muut palvelut
Lähetys
Kans.v.diak.ja m.toi
Muu seurakuntatyö
Diakonirahasto
Niemi testam
Ojanen diak/vanhust
Koskinen testam

HAUTAUSTOIMI

Hautausmaahallinto
Hautausmaakiint.
Varsinainen hautaust

KIINTEISTÖTOIMI

Kirkko
Seurakuntatalo
Seurakuntakeskus
Kisakontu
Puistonkulma
Luovuttu v. 2020 Linnavuori
Kirkkoriihi
Väistötila
Metsätalous

LISÄKSI: Rahoitustoimi

Tuloslaskelmaosa
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6. Avustukset
Vuoden 2022 avustukset koottuna
Suomen lähetysseura
Suomen Pipliaseura

8 000,00
500,00

(lähetys)
(lähetys)

Kirkon ulkomaanapu

1 800,00

(kv. diakonia)

Kirkkokuoro

2 500,00

(musiikki)

Halkivaha

15 000,00

(muu seurakuntatyö),

Perhon rukoushuone
Ilonpisara
Partio/Urjan Varstat
Diakonia

800,00
200,00
2 000,00
8 000,00

(muu seurakuntatyö)
(muu seurakuntatyö)
(muu seurakuntatyö)
(diakonia)

Avustukset yhteensä 38 800,00
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TULOSLASKELMAOSA
Edellinen
TP
2020
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Metsätalouden tuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilöstökulujen oikaisuerät
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
Kirkollisverotulot
Valtionrahoitus
Verotuskulut
Kirkon rahastomaksut
Toiminta-avustukset
Rahoitustuotot- ja kulut
Korkotuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Kertaluonteiset poistot
Erilliskirjanpit. hoidetut rahastot / HHR

-314 803,46
-2 054,19
-44 975,99
-37 880,13
-5 833,71
-14 434,63
-5 995,08
-203 629,73
911 630,54
426 647,01
348 206,25
85 254,77
-6 814,01
293 162,11
49 811,66
84 112,76
84 112,76
36 894,16
21 002,84
596 827,08
-864 815,26
-92 568,00
13 473,91
73 462,98
-2 972,00
-14 895,11
-15 490,90
95,87
499,92
-291 486,40
65 673,09
42 001,71
23 671,38
0,00

TILIKAUDEN TULOS
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-225 813,31
-225 813,31

Kuluvan vuoden
TA
2021
-211 393,00
-2 500,00
-34 825,00
-35 500,00
-130 000,00
-6 068,00
-2 500,00

TA
2022

TS1
2023

TS2
2024

-153 268,00 -156 268,00 -138 268,00
-2 500,00
-2 500,00
-2 500,00
-32 700,00 -32 700,00 -32 700,00
-30 500,00 -33 500,00 -35 500,00
-80 000,00 -80 000,00 -60 000,00
-6 068,00
-6 068,00
-6 068,00
-1 500,00
-1 500,00
-1 500,00

1 120 057,38 1 043 263,38 919 297,38 913 997,38
440 230,38 450 470,38 453 070,38 453 070,38
383 573,32 389 273,32 391 773,32 390 773,32
81 657,06
84 197,06
84 297,06
85 297,06
-25 000,00
-23 000,00 -23 000,00 -23 000,00
349 047,00 315 747,00 298 047,00 292 047,00
55 000,00
55 000,00
41 000,00
27 000,00
91 446,00
99 446,00
75 546,00
90 246,00
91 446,00
99 446,00
75 546,00
90 246,00
37 300,00
38 800,00
33 800,00
33 800,00
147 034,00
83 800,00
17 834,00
17 834,00
908 664,38 889 995,38 763 029,38 775 729,38
-830 000,00 -845 000,00 -844 000,00 -840 000,00
-90 000,00
-92 000,00 -92 000,00 -92 000,00
13 500,00
13 500,00
13 500,00
13 500,00
74 400,00
74 400,00
74 400,00
74 400,00
-14 000,00
-15 000,00
1 000,00
62 564,38
34 129,00
34 129,00

-15 000,00
-16 000,00
1 000,00

-16 500,00
-18 000,00
1 500,00

-10 000,00
-20 000,00
10 000,00

25 895,38 -101 570,62
36 000,00
59 500,00
36 000,00
59 500,00

-78 370,62
83 000,00
83 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 693,38
96 693,38

61 895,38
61 895,38

-42 070,62
-42 070,62

4 629,38
4 629,38

Kun huomioidaan viimeisin tilinpäätös 2020, vuosi 2021, talousarviovuosi 2022 sekä
suunnitelmavuodet 2023–2024, on seurakunnan tilikauden tulos kumulatiivisesti ylijäämäinen.
Taulukossa miinusmerkki tarkoittaa tuloa / ylijäämää.
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Olennaisinta on esitetyssä talousarviossa huomioida, että vuoden 2021 luvuissa (kiinteistötoimi) on
esitetty seurakuntatalon purkamiskustannuksina 120.000 euroa, joka tulee pääsääntöisesti käsitellä
tilikauden kuluna koko määrältään. Talousarvion 2022 laatimisen aikaan on epävarmaa,
toteutuuko vanhan seurakuntatalon purkukustannukset vuoden 2021 puolella vai vuoden 2022
puolella. Purkukustannukset on hyväksytty vuoden 2021 talousarvioluvuissa.
Taulukko ilman sisäisiä eriä.

Vuoden 2020 tilinpäätöslukuihin sisältyy kertaeränä Linnavuoren leirikeskuksen myyntitulo (noin
203.000 euroa).

INVESTOINTIOSA
Investoinnit
2019

2020

2021
120.000*

Seurakuntakeskushanke
Hautausmaa,
Muistolehdon
jatkaminen (ks. ko.
kohta)

2022
700.000

2023
700.000

15.000

*Olennaisinta on esitetyssä talousarviossa huomioida, että vuoden 2021 luvuissa (kiinteistötoimi)
on esitetty seurakuntatalon purkamiskustannuksina 120.000 euroa, joka tulee pääsääntöisesti
käsitellä tilikauden kuluna koko määrältään (eli kyseessä ei ole varsinainen aktivoitavana
investointina käsiteltävä erä). Talousarvion 2022 laatimisen aikaan on epävarmaa, toteutuuko
vanhan seurakuntatalon purkukustannukset vuoden 2021 puolella vai vuoden 2022 puolella.
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RAHOITUSOSA
Tilinpäätös Kuluvan vuoden
2020
TA 2021
Tulorahoitus
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investoinnit

EUR

EUR

TS
2024

EUR

EUR

-88 177

62 564

25 895 -101 571 -78 371

-291 486

62 564

25 895 -101 571 -78 371

EUR

203 310
-210 000

700 000 700 000

Investointimenot
Pysyvien vastaavien myyntitulot
Sijoitukset

TA 2022 TS 2023

700 000 700 000
-210 000

Rahoitusosuudet investointimenoihin
Varsinaisen toiminnan ja
investointien nettorahavirta

-298 177

62 564 725 895 598 429 -78 371

Antolainauksen muutokset
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys
Pitkäaikaisten lainasaamisten
vähennys
Lyhytaikaiset lainasaamisten
vähennys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen muutokset
Toimeksiantojen pääomien
muutokset

-700 000 -300 000 50 000
-700 000 -300 000
50 000
-38 799
-39 109
50 940

Vaihto-omaisuuden muutos
Pitkäaikaisten saamisten muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien pitkäaikaisten vieraan
pääoman muutokset

-34 837

Korottomien lyhytaikaisten vieraan
pääoman muutokset

-15 560

Muut muutokset
Rahoitustoiminnan nettorahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos (tase)
Osakkeiden ja osuuksien muutos
Muiden arvopaperien muutos
Rahojen ja pankkisaamisten muutos

-233

-38 799
-336 976
-336 976

62 564

-15 430
-321 546
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0 -300 000 50 000
25 895 298 429 -28 371

Rahavirtojen ennustamisessa on noudatettu erityistä varovaisuutta.
Olennaisinta on esitetyssä talousarviossa huomioida, että vuoden 2021 luvuissa (kiinteistötoimi) on
esitetty seurakuntatalon purkamiskustannuksina 120.000 euroa, joka tulee pääsääntöisesti käsitellä
tilikauden kuluna koko määrältään. Purkukustannukset saattavat kuitenkin toteutua vuonna 2022
(tilanne avoin talousarvion laadintahetkellä).
Taulukossa miinusmerkki tarkoittaa tuloa / ylijäämää.

HENKILÖSTÖ 2022
Kirkkoherra
Diakoni

Timo Kumpunen / vs. Auni Kaipia
(esitys, että nostetaan 80 % à 100%)

Johanna Törmälä

Seurakuntapastori

Olavi Rissanen

Kappalainen

avoin

Perhetyöntekijä 80% (vuoden 2022 aikana tulossa muutos)

Sirkka Salminiemi

Vt. kanttori*

Katariina Vuorinen

*Kanttorin vakanssin täyttäminen auki.
Toimistosihteeri 80%+20% = 100%

Minna Kuljuntausta

Suntio 80%

Lari Pynnä

oppisopimuskoulutettava 25h/vk
+ tarvittaessa emäntä/talonmies/suntion sijainen

Teija Pyykkö

Hautausmaan työntekijä

Marko Nikkilä

80% (marras-huhtikuu)
100% (touko-lokakuu)
Edellisten lisäksi hautausmaan kausityöntekijät ja muut sijaiset.
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Lisäksi Urjalan seurakunta ostaa ulkoa muun muassa seuraavat palvelut:
Seuris-palvelut / FinProma Oy: talous- ja kiinteistöjohdon palvelut
Yhteyshenkilöt: Aleksi Riuttala (talouspäällikkö) ja Lauri Tuohimaa
(kiinteistöpäällikkö kiinteistö- ja hautaustoimessa sekä projektipäällikkö mm.
seurakuntakeskushankeessa sekä muissa korjaus- ja purkuhankkeissa)
Lempäälän seurakunta: palkanlaskentapalvelut
Yhteyshenkilöt: Arja Lähdekorpi ja Hanna Räihä
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HINNASTO 2022
Seurakuntatalon vuokra:
Ev lut kirkon jäsen
Kirkkoon kuulumaton

260 e
320 e

Arvonlisävero sisältyy hintoihin. Seurakuntatalon vuokrassa ovat liinakulut mukana (jotka aiemmin
on laskutettu erikseen).
Seurakuntatalon tilaa ja vuokrauskelpoisuutta tarkastellaan osana srk-keskus hankkeen etenemistä.

Kirkon vuokra kirkkokonsertteihin

sopimuspohjan mukaisesti. Sopimuspohja
löytyy seurakunnan nettisivuilta.

Muita maksuja:
Sukuselvitys, tiedot vanhoista kirkonkirjoista
Päähenkilön todistus 30 euroa, jos tieto haetaan digitoiduista tai
kirjamuotoisista kirkonkirjoista (yksittäinen tieto vainajasta 9 euroa), 9€ /
päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan uudemmasta lähteestä, lisäksi jokaisesta
päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 euroa,
jäsenyysaikatietojen täydennykset 9€ / todistus. Elää-todistus 9€.
Ote kastekirjasta 9€. Todistuksen lisäkappaleet 9€/kpl.
Huom. Yhden henkilön todistus 30 euroa, jos tieto haetaan digitoiduista tai
kirjamuotoisista kirkonkirjoista
Sukuselvitys lääketieteellistä tutkimusta varten
45,- ensimmäinen 30 min, 20,- jokainen alkava 30 min
Sukututkimus 45,- ensimmäinen 30 min, 20,- jokainen alkava 30 min
Toimituskulut
Maksukehotus
Adressit, diakoniatyön hyväksi

5,50,5,10,-
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Hautausmaksut 2022
Yhden metrin levyinen hautapaikka:
Arkkupaikka (1m x 2m)
Uurnapaikka (1m x 1m)
Uudelleen lunastus
hautaoikeuden päättyessä
•
•
•
•

Oman kunnan asukas
120 e
50 e
300 e

Ulkopaikkakuntalaisia haudataan ainoastaan sukuhautoihin
Haudan hallinta-aika on 25 vuotta
Uurnalehdossa hallinta-aikaa ei luovuteta omaisille
Hautapaikka on ilmainen urjalalaisille rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen saaneille
sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen.

Haudanhoitoveloitukset
•

5 vuotta/ 1m leveä hauta 400 € + 100 €/seuraavat metrit*
* nurmihautojen lisämetrit 30€/metri.

Haudan kaivaminen, peittäminen ja jälkityöt
Arkkuhauta
Uurnahauta

Oman kunnan asukas
420 e
80 e

Vieraan kunnan asukas
600 e
100 e

Muut hautaukseen liittyvät kustannukset
•
•
•
•
•

Hautapaikan hallinta-ajan pidennys 5 e / vuosi
Arkun säilytys oman kunnan asukkailta maksuton, muilta 50 e
Kirkon vuokra kirkkoon kuuluvilta maksuton
Seurakuntatalon vuokra kts hinnasto
Muistolehdon laatan hinta:
Muistolehdon laatan tilaa seurakunta. Laatan hinta on toimittajan kulloinenkin hinta +
40 e. Tämä sisältää toimituksen, kiinnityksen ja muut oheiskulut.
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HAUTAINHOITORAHASTO
Vastuuhenkilö: Talouspäällikkö*, hautausmaatyöntekijä, toimistosihteeri
Toiminta-ajatus / Tehtävä: Haudanhoitosopimusten teko, sopimushautojen hoito kesäkaudella (arvio 1.5.30.9.2022) sekä muut tarvittavat toimenpiteet ja tehtävät liittyen hautainhoitorahastoon ja sopimushautoihin.

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut

Toteuma

Aktiivisessa hoidossa on vuosittain noin 400
sopimushautaa ja 140 ainaishoitohautaa.
Hautaustoimen kausi- ja kesätyöntekijöiden
palkkakustannukset jyvitetään
hautainhoitorahastolle toteutuneiden työtuntien
mukaan, tavoite on vähintään 30 %. Myös muut
välittömät ja välilliset palkkakulut jyvitetään
hautainhoitorahastolle aiheuttamisperiaatteen
mukaisesti, tavoite on vähintään 30 %.
Kesäkauden kiireiden ja töiden hallitsemiseksi on
tarkoituksenmukaista palkata 100 % määräaikainen
kausityöntekijä vastaamaan HHR:sta. HHRmääräaikaisuus kolmeksi kuukaudeksi (100%
HHR). Tällä pystymme vastaamaan paremmin
asiakkaiden tarpeisiin ja HHR:n hoidosta annettuun
ohjeistukseen.
Hautausmaan hallinnon palkkakustannuksista 40 %
jyvitetään hautainhoitorahastolle. Taloustoimiston
osalta kustannukset jyvitetään
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (vähintään 10 %).
Toimistosihteerin palkkakuluista 10 % jyvitetään
hautainhoitorahastolle.

*Talouspäällikkö tai sitä vastaava muu toimija.
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HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMAOSA

Edellinen
TP
2020

Kuluvan vuoden
TA
2021

TA
2022

TS1
2023

TS2
2024

Toimintatuotot

-30 871,76

-38 000,00 -38 000,00 -38 000,00 -38 000,00

Maksutuotot

-29 988,68

-38 000,00 -38 000,00 -38 000,00 -38 000,00

Tuet ja avustukset
Toimintakulut

-883,08
50 482,05

57 755,00

57 755,00

57 755,00

57 755,00

36 763,56

35 755,00

35 755,00

35 755,00

35 755,00

28 883,49

28 500,00

28 500,00

28 500,00

28 500,00

7 880,07

7 255,00

7 255,00

7 255,00

7 255,00

Palvelujen ostot

8 135,99

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

Aineet ja tarvikkeet

5 582,50

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

5 582,50

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

19 610,29

19 755,00

19 755,00

19 755,00

19 755,00

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Ostot tilikauden aikana
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot- ja kulut

-10 193,39

-9 000,00 -10 000,00 -11 000,00 -12 000,00

Korkotuotot

-10 193,39

-9 000,00 -10 000,00 -11 000,00 -12 000,00

VUOSIKATE

9 416,90

10 755,00

9 755,00

8 755,00

7 755,00

TILIKAUDEN TULOS

9 416,90

10 755,00

9 755,00

8 755,00

7 755,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

9 416,90

10 755,00

9 755,00

8 755,00

7 755,00

Tuotot on arvioitu varovaisuutta noudattaen. Hautainhoitorahastolle on menneinä vuosina kertynyt
ylijäämää, minkä johdosta seurakunnan tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin. Tästä johtuen
hautainhoitorahastoon budjetoidaan lisää resursseja ja näin ollen HHR:n talousarvio muodostuu
alijäämäiseksi.
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