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JOHDANTO
Talousarvion saatteeksi
Uutta odottaen – parasta toivoen
Seurakunnan talousarviota laaditaan useimmiten ajatuksella löytää tulevaisuudesta jotain
uutta, jotain sellaista, joilla näkyvissä olevista haasteista, toiminnallisista ja taloudellisista
voidaan selvitä. Toiminta- ja taloussuunnitelmaa ei tehdä tyhjässä, pussi päässä ja tynnyrissä
istuen, vaan se rakentuu entiselle, aiemmin suunnitellulle ja enemmän tai vähemmän onnistuneesti toteutuneelle.
Vuoden 2022 toiminta- ja talousarvion rakentuminen on ollut monien epävarmuuksien
summa. Vakaasta taloudenpidosta vastuuta kantaneen talouspäällikkö Riitta Taskisen osaaminen ei näy tässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa kuin ehkä muutamina häivähdyksinä ja
tuttuina piirteinä. Taustalla hän on kuitenkin neuvonut ja opastanut, mutta vastuu puutteellisuuksista on näiden rivien alle nimensä kirjoittaneen. Ilman nopeasti seurakunnan taloushallintoon perehtynyt taloustoimiston työntekijää Kaija Räsästä ei tämä opus olisi valmistunut.
Tässä vaiheessa kiitos Riitalle monivuotisesta pohjatyöstä ja erityinen kiitos Kaijalle kärsivällisyydestä ja sitkeydestä numeroiden paikalleen asettaessa.
Toiminta- ja taloussuunnitelma on pelkkää paperia, mutta se muuttuu eläväksi asiaksi, kun
siihen kirjatut ajatukset muuttuvat toiminnaksi koko seurakuntayhteisössä. Siihen liittyy vuoden alusta myös talouspäällikkönä Jaana Niemelä. Toivotan hänet tervetulleeksi – ja huokaisen: hänessä saamme osaavan talousosaajan seurakuntaan. Luotan, että hänen johdollaan tämän talousarvion puutteet voidaan korjata ensi vuoden kuluessa.
Seurakunta ei ole vain toimintaa ja taloutta. Se on kastettujen yhteisö, jossa elävä Jumala on
läsnä johdattaen ja auttaen seurakuntaa, meitä kaikkia, kohtaamaan tulevan vuoden.
Seurakunta, virran lailla
päästä viesti valloilleen:
Jeesus osti verellänsä
kaikki kansat omikseen. (VK 339:1)
Markus Kontiainen
kirkkoherra, lääninrovasti
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Talousarvion perustelut
Seurakuntatalouden talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säädökset on koottu kirkkojärjestyksen (KJ) 15 lukuun. Siinä säädetään myös
vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta.
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana.
Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman tehtävät ja periaatteet
1. Toiminnan ohjauksen näkökulma
Seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
2. Kokonaistalouden näkökulma
Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma toimivat seurakuntatalouden kokonaistalouden ohjausvälineinä Vakaan talouden lähtökohta on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten
tuloerien kehitykseen.
Rahoitusosassa osoitetaan, miten seurakunnan menot rahoitetaan. Seurakuntatalouden toiminnan häiriötön jatkuminen edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahankäyttö3. Alijäämän kattamisvelvollisuus
Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino.
4. Taloussuunnittelun periaatteita
Vuotuisperiaate, tasapainoperiaate, täydellisyysperiaate, bruttoperiaate, nettoperiaate, yhtenäisyysperiaate, julkisuusperiaate
Seurakunnan toiminnan määrittely
Kirkkolaki 4 luku:
1 § Seurakunnan tehtävät
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä,
kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyötä sekä
muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus - ja palvelutehtävistä.
Yleisperustelut
Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen
torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Talous oli jo vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä toipumassa tautitilanteen väliaikaisesti helpottaessa,
mutta tilanne paheni nopeasti taas, kun uusia virusmuunnoksia syntyi.
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Syksyllä 2020 koronarajoitukset oli otettava uudelleen käyttöön ja ne vaikeuttivat yhteiskunnan toimintaa koko loppuvuoden ajan. Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski
2,9 prosenttia. Kansantalouden tuotanto (BKT) lähti kuitenkin kasvuun jo alkuvuonna
2021 siitäkin huolimatta, että pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä
kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 prosenttia saavuttaen jo
kesäkuussa koronapandemiaa edeltäneen tason. Talouden toipuminen on ollut selvästi
ennakoitua nopeampaa. Kuluttajat luottavat taas omaan ja Suomen talouteen, mikä on
lisännyt yksityistä kulutusta. Koronarajoitusten aikana on syntynyt säästöjä ja patoutuneita tarpeita. Kun palveluille on taas kysyntää eivätkä koronarajoitukset enää rajoita toimintaa, yritystenkin usko tulevaisuuteen on vahvistunut. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut bruttokansantuotteen kasvuarvioita.
Valtiovarainministeriö ennusti vielä kesäkuussa (17.6.2021) kuluvan vuoden talouskasvuksi 2,6 prosenttia, mutta tuoreimmat, syyskuussa julkaissut bkt:n kasvuarviot
ovat huomattavasti tätä korkeammat. Arviot vaihtelevat Kuntarahoituksen 3,2 prosentista Pellervon taloustutkimuksen 3,7 prosenttiin. Suomen pankki arvioi kasvuksi 3,5
prosenttia ja pankit esimerkiksi Nordea 3,5 ja OP 3,6 prosenttia. Suomen talous on
toipumassa pandemian aiheuttamasta kriisistä tavanomaista taantumaa nopeammin.
Kirkollisverotuotto kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2020.
Vuonna 2020 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 900,9 miljoonaa euroa. Seurakuntataloudet saivat lisäksi kirkon keskusrahastolta kirkolliskokouksen päätöksellä
(13.8.2020) koronapandemian aiheuttamia toimintamuutoksia ja taloudellisia menetyksiä kompensoimaan 3 miljoonan euron yleisavustuksen. Avustus jaettiin seurakunnille laskennallisin perustein seurakuntien jäsenmäärän suhteessa (yleiskirje
24/2020). Seurakunnat saivat koronatilanteen vuoksi keskusrahaston jakamana myös
ylimääräisen valtionavustuksen (OKM), joka oli kohdennettu diakoniatoimintaan. Taloudellinen polarisaatio seurakuntien välillä jatkui vuonna 2020. Vaikka suurimmalla
osalla seurakuntatalouksia kirkollisveron tuotto kasvoi, se väheni vajaalla kolmasosalla, eli 88 seurakuntataloudella. Verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli
prosentuaalisesti eniten Espoon ja Porvoon hiippakunnissa ja seurakuntatalouksia,
joissa verotulot vähenivät, oli prosentuaalisesti eniten Kuopion ja Lapuan hiippakunnissa. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli heinäkuussa 1,9 % (www.tilastokeskus.fi). Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin 1,2–2,0 prosenttia. Vuonna
2022 kuluttajahinnat nousisivat suurin piirtein saman verran eli 1,2–1,7 prosenttia.
Ansioihin odotetaan noin 2,5 prosentin kasvua.
Työllisyys on kuluneen vuoden aikana parantunut ja työttömyys on vähentynyt selvästi. Työllisyysaste oli elokuussa 73,4 prosenttia (70,1, 2020). Työllisyysasteen
trendi (kausitasoitettu) saavutti heinäkuussa 2021 tason, joka vallitsi ennen koronakriisin puhkeamista helmikuussa 2020 ja vuoden 2021 toisen neljänneksen työllisyysaste oli jopa korkeampi kuin vuoden 2019 toisen neljänneksen vastaava luku.
Ennusteen mukaan hallituksen asettama 75 prosentin työllisyystavoite saavutetaan
vuonna 2023.
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Ennusteita vuodelle 2022
Valtiovarainministeriön kesäkuisten ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 2,8 prosenttia
vuonna 2022. Uudemmissa, syyskuisissa ennusteissa kasvuarviot ovat suurempia,
mutta ennusteissa on huomattavaa vaihtelua. Esimerkiksi Suomen pankki ennustaa
2,8 prosentin kasvua, Kuntarahoitus 3 prosentin kasvua ja Palkansaajien tutkimuslaitos 3,5 prosentin kasvua. Pellervon taloustutkimus ennustaa jopa neljän prosentin kasvua. Kaikkien ennusteiden mukaan kasvu hidastuu vuonna 2023. Kuntapuolella verotulojen ennustetaan kasvavan tänä vuonna vielä vahvasti, noin 5 prosenttia, mutta
vuonna 2022 verotulokasvun ennustetaan hidastuvan noin yhteen prosenttiin. Lähivuosien verotuloennusteisiin tuo epävarmuutta vuonna 2023 voimaantuleva sote-uudistus ja sen myötä muuttuvat verotulojen jakoperusteet sekä mahdolliset kiinteistöverotukseen tehtävät muutokset. Seurakuntien talouden kannalta oleellista on, kuinka
työllisyystilanne kehittyy ja miten koronavirus pysyy hallinnassa. Kehittyvien maiden
alhainen rokotekattavuus voi tuoda haasteita tautitilanteelle maailmanlaajuisesti.
Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys
Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten
ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä.
Kirkkohallitus saa päivityksen keväällä tehtyyn seurakuntakohtaiseen kirkollisveroennusteeseen syksyn aikana. Kun ennustetaulukko saadaan, se tallennetaan Sakastiin, josta se on seurakuntien ladattavissa. Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi) on julkaistu ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen.
Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen
2025 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 6,5 prosenttia (31.12.2020 jäsenmäärään
verrattuna). Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 2,8 prosentista Mikkelin hiippakunnan 9,9 prosenttiin. Joissakin seurakunnissa jäsenmäärä vähenee lähes 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.
Valtionrahoitus
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin
tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella
rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.
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Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2022 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 118,7 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on
otettu huomioon 1,5 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle (21.9.2021) esitetään, että summasta 109,4 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi
nykyisellään. Rahoituksesta 6,9 miljoonaa euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 2,4 miljoonaa euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.
Maksut Kirkon keskusrahastolle
Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022.
Eläkerahastomaksu
Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana
vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022.
Verotuskustannukset
Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa (-5,7 %). Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maalis-, kesä, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.
Palkkakulut
Kirkon 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa
28.2.2022 saakka. Kirkontyömarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2022 palkantarkistuksiin on sopimuksen perusteella syytä varata noin 0,5 % lisää vuoteen 2021 verrattuna. Kustannuksia vuoteen 2021 verrattuna nostaa vuoden 2021 yleiskorotuksen toteutuminen kaikille 12 kuukaudelle vuonna 2022 (ns. palkkaperintö). Tämä vuoden
2022 kustannusarvio sisältää vain voimassa olevasta sopimuksesta johtuvat palkkamenot vuodelle 2022 verrattuna vuoteen 2021. Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden 2022 palkkakuluihin ei tässä
vaiheessa voida arvioida. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.
Henkilöstösivukulut ja eläkemaksut
Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Työntekijän eläkemaksu
on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 8,65
prosenttia palkoista. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna
2021 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta
joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.
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Muut henkilöstösivukulut
Kuntaliitto on julkaissut arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa. Vuonna 2022 työnantajan
sairausvakuutusmaksu laskisi 1,35 prosenttiin (1,53 % vuonna 2021) ja työnantajan
työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 169 000 e saakka 0,5 prosenttia
ja ylittävästä osasta 2,05 prosenttia (1,9 % vuonna 2021). Muut työnantajamaksut ovat
keskimäärin noin 0,7 prosenttia.
Rakennusten ylläpitokulut
Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset pysyivät kutakuinkin ennallaan vuonna 2020
mutta ovat tänä vuonna nousseet. Vuoden toisella neljänneksellä vuosimuutos oli 2,1
%. Tasaisen kasvun voi olettaa jatkuvan. Vuosimuutoksella mitattuna kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten on kasvanut jätehuolto (6,0 %). Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 2,6 prosenttia. Korjauskustannukset 2,8 prosenttia. Lämmityskustannukset nousivat 4,2 prosenttia, vahinkovakuutukset 2,6 prosenttia, hallinto 1,6 prosenttia, käyttö ja huolto 1,3 prosenttia sekä ulkoalueiden hoito 0,3 prosenttia. Sen sijaan siivouksen kustannukset laskivat 0,7 prosenttia ja sähkön kustannukset 0,4 prosenttia. (Lähde: Tilastokeskus, Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkojulkaisu] tilastokeskus.fi)
Talousarvioavustusten tilittämisistä lähetysjärjestöille
Kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toiveena on, että seurakunnat ilmoittaisivat järjestöille kohdennetut avustukset heti sen jälkeen, kun niistä on tehty
päätökset. Näin toimittaessa järjestöjen taloussuunnittelu olisi varmemmalla pohjalla.
Tätä järjestöjen toivetta tukisi parhaiten käytäntö, jossa seurakunta päättäisi jo budjetointivaiheessa avustusmäärärahan jakamisesta järjestöjen kesken.
Taloudelliset avustukset seurakunnille
Seurakuntataloudet voivat hakea verotulojen täydennysavustusta ja harkinnanvaraista
avustusta. Verotulojen täydennysavustusten jakoperusteita muutettiin vuodesta 2018
alkaen. Verotulojen täydennysavustuksen määrä seurakuntataloutta kohti muodostuu
laskelman perusteella. Laskentaperusteisiin ei ole tulossa uusia muutoksia
Muuta huomioitavaa
Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2020 vuoteen 2025 saakka noin
6,5 % (Kirkon tilastopalvelu). Jäsenmäärä on viime vuosina laskenut noin 50 000 jäsenellä / vuosi ja ennusteessa saman kehityksen arvioidaan jatkuvan. Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan noin 10 prosenttia vuoteen 2030
ja noin 24 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Huomionarvoista on, että verotulojen
arvioidaan laskevan noin 6 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, kun samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan 10 prosenttia.
Jäsenmäärän ja verotulojen ei siis ennusteta laskevan samassa suhteessa. Tulevina
vuosina harveneva jäsenistö maksaa vuosi vuodelta enemmän kirkollisveroa per veronmaksaja. Veronmaksajat ovat suurelta osin eläkeiässä tai jo hyvin lähellä sitä. On
luonnollista, että jäsenmäärä vähenee lähitulevaisuudessa merkittävästi juuri tämän
ikäryhmän osalta. Verotulojen jäsenmäärää hitaamman laskun varaan ei ole perusteltua suunnitella tulevaisuuden toimintaa.
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Seurakuntien eriytymiskehitys on ilmeistä. Vaikka joissakin seurakuntatalouksissa
kirkollisverotuottoja vielä kertyy, monet pienet seurakunnat ovat jo nyt taloudellisesti
tiukoilla ja toimintamahdollisuuksia on vähän tai ei enää juuri ollenkaan. Seurakuntien strategia tulevia vuosia varten tulee nyt laatia ottaen huomioon niukkenevat resurssit. Kun resurssit niukkenevat, pitää miettiä, miten taloutta voidaan tasapainottaa.
Säästöä voidaan aikaansaada keskittämällä toimintaa, luopumalla joistakin työmuodoista, kokeilemalla uusia toimintatapoja tai kehittämällä yhteistyötä muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisten työpanoksesta voi olla merkittävä apu,
kun henkilöstöresurssit niukkenevat. Mikäli edellä mainitut keinot eivät riitä, yhtenä
vaihtoehtona on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää selvittää myös mahdollisuus seurakuntarakennemuutokseen.
Seurakuntaliitos voi olla positiivinen muutos, uusi mahdollisuus, joka turvaa alueen
seurakunnallisen toiminnan, luo mahdollisuudet monipuolisempaan toimintaan ja parantaa henkilöstön työhyvinvointia. Koska monilla seurakunnilla taloudellinen tilanne
on vielä verraten hyvä, tulevaisuuden strategiaa ja ratkaisuja kannattaa valmistella
huolellisesti. 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. Seurakuntatalouden voidaan katsoa
olevan vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, jos taseeseen on kertynyt alijäämää. Tilanne on erittäin vaikea, jos tilikauden tulos on ollut negatiivinen kahtena tai useampana vuotena.
Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Seurakunnassa,
jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2022 tai jossa vuosikate ei riitä
kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme vuotta kattava suunnitelma. Tuona aikana talous
on saatettava tasapainoon. Seurakunnan tulee aktiivisesti ja säännöllisesti itse seurata
talouden kehitystään sekä hallinnon ja toiminnan tilaansa.
Jos seurakunta on taloudellisissa vaikeuksissa, talouden tasapainotustoimenpiteisiin
on ryhdyttävä välittömästi. Avoin keskustelu on avainasemassa. Taloudellista tilannetta voidaan parantaa lisäämällä tuottoja ja/tai vähentämällä kuluja. Tuottoja voidaan
lisätä esimerkiksi korottamalla kirkollisveroprosenttia. Kirkollisveron korottamisen
vaikutukset kannattaa kuitenkin arvioida ensin huolellisesti, tehdä talouden linjaukset
ja vasta sen jälkeen laatia talousarvio- ja veronkorotusesitykset. Kun veronkorotus
perustellaan hyvin ja siitä tiedotetaan avoimesti, jäsenet sitoutuvat toiminnan rahoittamiseen jatkossakin.
Monilla seurakunnilla on omistuksessaan huomattavan suuri kiinteistökanta, jolloin
kiinteistökulut ovat seurakunnalle merkittävä kuluerä. Kiinteistökuluja voidaan vähentää muun muassa luopumalla kiinteistöistä sekä karsimalla käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Kaikkien seurakuntien on syytä laatia kiinteistöstrategia tukemaan vuosikatteen riittävyyden arviointia, seurakunnan päätöksentekoa ja talouden tasapainottamista. Kiinteistöstrategia suositellaan laadittavan seurakuntien kiinteistöstrategiamallin mukaan.
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Kiinteistömenoissa voidaan saavuttaa säästöjä parantamalla energiatehokkuutta,
muuttamalla kiinteistöjen lämmitysmuotoa ja lisäämällä kiinteistöautomaatiota. Kirkkohallitus myöntää seurakunnille hiilineutraalisuusavustusta myös vuonna 2022 rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja fossiilisia energialähteitä käyttävien
lämmitysjärjestelmien muutokseen eli fossiilisista polttoaineista luopumiseen
Talouden näkymät Nurmeksen seurakunnassa
Koronan vaikutukset näkyvät vielä tulevana vuonna seurakunnan taloudessa. Seurakuntaliitoksen aiheuttamia haasteita ja uudelleen orientoitumista ei ole juurikaan pystytty toteuttamaan, vaan on pitkälti huolehdittu perustoimintojen ylläpitämisestä.
Tulevaisuuden näkymät toimintaympäristössä ovat varovaisen toiveikkaita. Yleinen
elinkeinoelämä on virkistymässä ja kaupungin hallinnossa valmistellaan elinvoimaan
vaikuttavia päätöksiä. Työttömyys on edelleen korkealla ja toisaalta yrityksistä kuuluu viestejä työvoiman puutteesta.
Soteuudistuksen vaikutuksesta on kirkon talousasiantuntijoiden arvioita. Niissä arvioidaan hyvinvointialueiden rahoitusrakenteen ja erityisesti maakuntaveron vaikuttavan negatiivisesti seurakuntien verokehitykseen, varsinkin jos se johtaa verorasituksen kasvuun. Ilmiö oli osittain näkyvissä yle-veron säätämisessä. Lisää veroa ei haluttu maksaa, vaan haettiin säästöä, joka löytyi kirkollisverosta: kunnasta ja valtiosta
ei voi erota, mutta kirkosta voi. Vaikutus oli sinällään marginaalinen.
Seurakunnassa jäsenmäärän lasku on jo totuttua tosiasiaa, johon vaikuttaminen on
varsin hidasta ja Nurmeksen ikärakenteella vaikeaakin. Tulevien vuosien tärkein asia
on talouden ja toiminnan välisen tasapainon löytäminen. Lyhyellä aikavälillä on rekrytoitu väkeä töihin, joihin on perusteet löydettävissä, mutta pitkällä aikavälillä tarvitaan tasapainoa. Jäsenmäärä painunee vuonna 2022 alle 7000 jäsenen, jolla on vaikutusta kirkollisverokertymään. Valtion avustus, jota ensi vuodelle on budjetoitu
188 800€ pienenee hiljalleen myös. Edessä häämöttävät myös suuret korjausinvestoinnit, joista merkittävin on tulossa oleva Nurmeksen kirkon peruskorjaus. Plussapuolelle voi kirjata sen, että välitöntä korjausvelkaa ei juurikaan ole.
Jäsenmäärän ennuste 2022-2040

Verotulojen kehitys ja arvio tuleville vuosille tuhansina euroina
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Alla näkyvästä taulukosta käy ilmi kirkollisveroennusteet v 2021-2030 yhteissumma.
Verotulot ja jäsenmäärä vähenevät vuosittain.
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Kirkko saa valtion rahoitusta kunnan väkilukuun perustuen eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, jota ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.
Talousarvion sitovuus
Kirkkovaltuustolle talousarvio ja tavoitteet ovat sitovia alimmalla toimintayksikkötasolla
nettosummin.
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YLEISHALLINTO
Hallintoelimet 101101001
Organisaatiokaavio

Tehtävä
Suunnittelu kuuluu keskeisesti luottamushenkilöiden tehtäviin yhdessä työntekijöiden
kanssa. Seurakunnallisen suunnittelun tehtävä on havainnoida riittävän ajoissa kansainväliset ja kansalliset muutokset sekä seurakunnan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja laatia toiminta- ja taloussuunnitelmat. Hyvä suunnittelu mahdollistaa
sen, että seurakunta voi täysipainoisesti hoitaa perustehtävänsä, taloudellisesti oikein
mitoitetuissa puitteissa, riittävän henkilöstön voimin.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta-ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on
toiminta-ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle.
Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta vastaa kirkkoneuvosto. Seurakunnan nykyinen suunnittelu tapahtuu kirkkojärjestyksen ohjeistaman
(KJ 15) ja kirkkohallituksen laatiman suunnittelumallinmukaisesti.
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Valmistautuminen kirkollisvaaleihin.
Toimenpide
Vaaleista tiedottaminen, vaalien suunnittelu, vaalilautakunnan koulutus.
Tavoite 2: Strategian päivittäminen laatiminen
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Toimenpide
Haastattelututkimuksen tekeminen.
Tavoitteet 2023-24
Tavoite 1: Toiminnan linjaaminen strategian mukaisesti.
Toimenpide
Seminaarityöskentelyt.
Luottamushenkilöiden koulutus.
Taloushallinto 1011050000
Tehtävä
Seurakunnan samoissa tiloissa toimivien toimistojen tehtävä on palvella seurakuntalaisia seurakunnan kirkkoherranvirastolle ja taloustoimistolle määritellyissä asiakaspalveluntehtävissä sekä hoitaa toimistoille laissa ja asetuksissa ja säännöissä määritellyt tehtävät.
Nykyiset henkilöstöresurssit
Talouspäällikkö, kirjanpitäjä 50%, taloustoimiston toimistotyöntekijä, KiPa = kirkon
palvelukeskus
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Hyvä palvelu.
Toimenpide
Asiakkaat palvellaan ensisijaisesti ja kiireettömästi, koulutus ja alalla tapahtuvien muutosten seuraaminen, yhteistyö muiden työntekijöiden ja tahojen
kanssa.
Tavoite 2: Projektiluontoiset tehtävät ja innovatiivisuus ja työalan kehittäminen
Toimenpide
Kiinteistörekisterin kokoaminen. Työalan asioiden esiintuominen, kehittäminen ja joustava yhteistyö. Työtehtävien ajallaan suorittaminen, ohjeistusten ja
säädösten noudattaminen. Yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattaminen
ja ympäristödiplomin tavoitteiden huomioiminen ja diplomin päivittäminen.
Muut henkilöstöpalvelut 1011050100
Tehtävä
Työnantajan ja työntekijöiden välisestä vuorovaikutuksellisesta yhteistoiminnasta
sekä työntekijöiden osallistumisesta ja vaikuttamisesta työtä ja työpaikkaa sekä työn
turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn vastaa yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunta koostuu työntekijöiden edustajista sekä työnantajan edustajista. Työterveyshuolto on järjestetty terveyskeskukselta. Suunnitelmista tiedotetaan
työntekijäkokouksissa.
Yhteistoimintaa edistämällä pyritään kehittämään samanaikaisesti kestävää ja tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa sekä henkilöstön työhyvinvointia huomioiden myös
henkisen kuormittavuuden.
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Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Tuetaan työssä jaksamista ja työhyvinvointia
Toimenpide
Järjestetään työpaikkaruokailu, tykytoiminnan kautta tarjotaan virkistyspäivä
(1) sekä tuetaan omaehtoista kuntoilua, käytetään työterveyshuollon antamia
palveluja, tarjotaan työnohjausta, pidetään säännöllisesti työpaikkakokouksia,
ulkoista ja sisäistä viestintää tehostetaan
Tavoite 2: Laaditaan vuosittain Nurmeksen seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma.
Toimenpide
Laaditaan henkilöstökoulutussuunnitelma Nurmeksen seurakunnan työyhteisön tarpeisiin, koulutetaan henkilöstö koulutussuunnitelman mukaisesti, kehityskeskustelut vuosittain, päivitetään ensiapukoulutukset.
Tavoitteet 2023-24
Tavoite 1: Turvallisuuskoulutuksen ylläpitäminen.
Toimenpide
Turvallisuussuunnitelma (leiri- ja retkitoiminta) päivitetään työsuojeluohjelman päivityksen yhteydessä 4 vuoden välein (2024 v). Palontorjunta- ja sammutuskoulutus sekä pelastautumiskoulutus että turvallisuuskoulutus v 2023
(4-vuoden välein).
Henkilöstön koulutus 1011050110
Koulutusmäärärahavaraus 5000 € on varattu v 2022 budjettiin (väh.. lv yhtäjaksoinen
työsuhde). Neuvottelupäivien osuudet sekä koulutusmäärärahoja myös työmuotojen
kohdalla. Vuonna 2022 suositaan ensisijaisesti Teams- koulutuksia.
Atk ja monistus 10110500010
Tehtävä
Työalan tehtävänä on palvella tiedon hankintaan, käsittelyyn ja hyväksikäyttöön liittyvissä tehtävissä.
Tavoite 1: Atk-järjestelmien hyödyntämisen parantaminen kouluttamalla henkilöstöä
eri ohjelmien käytössä.
Toimenpide
Koulutuksen järjestäminen.
Tavoite 2: Ympäristöystävällisyyden toteuttaminen
Toimenpiteet
Seurataan kopiopaperin kulutusta. Opastusta taloudellisempaan toimistoon.
Tavoitteet 2023-2024
Sähköisen arkistoinnin toteuttaminen, paperinkulutuksen vähentäminen.
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Seurakunnan toiminta-ajatus
Vaarojen keskellä lähellä kolmiyhteistä Jumalaa
ja lähellä ihmistä

SEURAKUNTATYÖ
Julistustyön tehtävä
Julistustyö toteuttaa kirkon tehtävää Nurmeksen seurakunnassa huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, kirkollisten toimitusten hoitamisesta, sielunhoidosta, seurakunnan musiikkielämästä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistusja palvelutehtävistä. Tehtävä hoidetaan Kirkkokäsikirjan, kirkon virsikirjan ja muiden
kirkossa käytettävien hengellisten laulukirjojen viitoittamalla tavalla toimintaympäristö huomioon ottaen.
Nurmeksen seurakunnan tulevaisuussuunnitelma vuosille 2019-2025 asettaa työalan
keskeisiksi teemoiksi 1. Jumalan Sanan julistamisen sanoin ja sävelin, inhimillisen
kohtaamisen kautta, 2. osallisuuden vahvistamisen ja 3. saavutettavuuden parantamisen ja elämänläheisyyden lisäämisen.
Julistustyön keskeiset voimavarat
Kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastorit (2), kanttorit (2), suntiot ja vapaaehtoiset.

Jumalanpalveluselämä 1012010000
Tehtävä
Seurakunnan jumalanpalveluselämän tehtävä on hoitaa seurakunnan jumalanpalveluselämää
Kirkkojärjestyksen (KJ 2:2) sekä Jumalapalvelusten kirjan mukaisesti.
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Kehitetään jumalanpalveluksia yhtäältä monipuolisemmiksi ja toisaalta resurssien
kannalta tarkoituksenmukaisemmiksi.
Toimenpide
Vietetään kirkkopyhiä yhteistyössä eri järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa,
vietetään jumalanpalveluksia myös muualla kuin kirkoissa: Erämaakirkko Iso-Valkeisen rannalla yhteistyössä Petäiskylän ja Saramon vapaaehtoisten ja Mehtovaara-Hyrinän Erä ry:n kanssa, Verkkojoen maakirkko, vietetään monipuolisia jumalanpalveluksia: kansanlaulukirkot, ehtoollisiltakirkot, tuomasmessu.
Kasvatuksen jumalanpalveluksissa huomioidaan erityisesti nuorimmat seurakuntalaiset. Tarkempi kasvatuksen jumalalanpalvelussuunnitelma vuodelle 2022 löytyy kasvatuksen toimintasuunnitelmasta.
Tavoite 2: Vahvistetaan jumalanpalvelusten saavutettavuutta ja seurakuntalaisten osallisuutta.
Toimenpide
1. Etsitään ja perehdytetään uusia vapaaehtoisia ehtoollisavustajia ja tekstinlukijoita.
2. Jumalanpalvelukset striimataan, jotta niihin voi osallistua myös etäyhteyksin.
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Tavoitteet 2023-2024
Yhden jumalanpalvelusyhteisön muodostuminen koko seurakunnan alueelle.
Toimenpide
1. Herätysliikkeiden ja järjestöjen kanssa toteutettavia kirkkopyhiä vietetään vuorotellen Nurmeksen ja Valtimon kirkoissa.
2. Tarjotaan kirkkokyytejä kirkkojen välille.
3. Vietetään em. kirkkopyhien yhteydessä vain yksi pääjumalanpalvelus jommassakummassa seurakunnan kirkoista ja lisäksi esim. viikkomessu arki-iltana toisessa seurakunnan kirkoista.

Kirkolliset toimitukset 1012030000
Tehtävä
Kirkollisten toimitusten (kaste, konfirmaatio, vihkiminen, kodin siunaaminen) hoitaminen kirkkolain
ja järjestyksen sekä kirkollisten toimitusten kirjan mukaisesti seurakuntalaisten tarpeet ja toiveet huomioiden.

Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Jokaisen toimituksen huolellinen hoitaminen.
Toimenpide
1. Varataan riittävästi aikaa toimitusten valmisteluun ja toimituskeskusteluihin.
Tavoite 2: Vahvistaa seurakuntayhteyttä toimituksissa kohdattujen ihmisten kanssa.
Toimenpide
Kasteperheitä kutsutaan toimituskeskustelun yhteydessä mukaan seurakunnan
perheille suunnattuun toimintaan. Vuoden aikana kastettujen perheet kutsutaan vauvakirkkoon henkilökohtaisella kirjeellä. Konfirmoituja kutsutaan seurakunnan nuorisotyön järjestämään toimintaan ja rohkaistaan kerhonohjaajaja isoskoulutukseen. Ideoidaan keinoja vihkiparien seurakuntayhteyden vahvistamiseksi. Rukoillaan kastettujen ja kuulutettujen puolesta seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa.
Tavoitteet 2023-2024
Jatketaan toimitusten huolellista hoitamista.
Kehitetään toimitusten sisältöä yhteisen ideoinnin ja jakamisen kautta.

Hautaan siunaaminen 1012020000
Tehtävä
Hautaan siunaaminen Kirkkolain ja Kirkkojärjestyksen sekä Kirkollisten toimitusten
kirjan ohjeiden mukaisesti seurakunnan traditiot huomioon ottaen. Omaisten tukeminen surun keskellä.
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Siunaustilaisuuden huolellinen hoitaminen.
Toimenpide
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1. Varataan riittävästi aikaa siunauskeskustelujen käymiseen, valmistautumiseen ja hautaustoimitusten kiireettömään hoitamiseen.
2. Aikataulutetaan hautajaiset niin, että saman hautajaispäivän aikana samalle työntekijälle tulee korkeintaan yksi siirtyminen Nurmeksen ja Valtimon välillä.
Tavoite 2: Tukea surevaa myös hautajaisten jälkeisenä aikana.
Toimenpide
1. Kerrotaan sururyhmätoiminnasta siunauskeskustelujen yhteydessä ja kutsutaan perustettaviin sururyhmiin myös ilmoituksin. Sururyhmiä perustetaan tarpeen mukaan.
2. Sytytetään yhteisessä jumalanpalveluksessa henkilökohtainen muistokynttilä juuri
siunatuille ja rukoillaan sekä heidän, että heidän läheistensä puolesta.
3. Kutsutaan läheisensä menettäneitä pyhäinpäivän jumalanpalveluksiin, joissa syttyvät
muistokynttilät vuoden aikana poisnukkuneille.
Tavoitteet 2023-2024
Jatketaan siunaustilaisuuksien huolellista toteuttamista sekä omaisten tukemista.
Kehitetään toimitusten sisältöä yhteisen ideoinnin ja jakamisen kautta.

Sielunhoito 1012550000
Tehtävä
Tarjota mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun erilaisista elämän kysymyksistä
ihmisten tarpeiden mukaan. Tarjota mahdollisuus henkilökohtaiseen rippiin. Sanan ja
sakramenttien tarjoaminen myös niille, jotka eivät pääse mukaan seurakunnan yhteisiin kokoontumisiin.
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Palvella niitä seurakuntalaisia, jotka eivät pääse mukaan seurakunnan yhteisiin
kokoontumisiin.
Toimenpiteet
1. Vietetään ehtoollishartauksia hoivakodeissa ja palveluasumisen yksiköissä (Kyrölän
palvelukeskus, Nurmeskoti, Puistontupa, Pielisen-Karjalan dementiakoti, Veljeskoti,
Nurmesharju, Kotoranta, Välskäri, Ylä-Karjalan hoitokoti).
2. Yhteisten jumalanpalvelusten välittäminen etäyhteydellä hoivakoteihin.
3. Yksityisehtoollisen vietto kodeissa ja hoivakodeissa tarpeen mukaan.
Tavoitteet 2023-24
Kehitetään ja uudistetaan toimintaa tarpeiden mukaan.

Musiikkityö 1012200000
Tehtävä
Musiikkityön tehtävänä on julistaa evankeliumia ja palvella kirkollisen musiikin ja sävellettyjen tekstien välityksellä kaikessa seurakunnan elämässä eri ikäryhmien keskuudessa, tarjota mielenvirkistystä sekä edistää musiikkikasvatustyötä.
Työalan keskeiset voimavarat
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2 kanttoria, toimituspalkkioiset kanttorit, kuorot, musiikkiryhmät ja vapaaehtoiset.
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Seurakunnan musiikkielämän mahdollisimman laadukas toteuttaminen
Toimenpide
Panostetaan tapahtumien mainontaan. Suunnitellaan siten, että musiikkityötä voi
vaihtelevissa oloissa toteuttaa mahdollisimman hyvin. Jatketaan yhteistyötä erilaisten musiikkitoimijoiden kanssa, mm. koulujen, musiikkioppilaitosten, kansalaisopiston, lähiseurakuntien ja kaupungin kanssa.
Seurakunnan kirkkokuorot jatkavat toimintaansa. Esiintymisiä kirkkopyhissä on kausittain (syksy- ja kevätkaudet) noin kolme kappaletta.
Tavoite 2: Lasten parissa tehtävän musiikkikasvatustyön ja virsilauluopetuksen vakiinnuttaminen.
Toimenpide
Varhaismusiikkikasvatukseen ja kouluyhteistyöhön panostaminen. Nuorten musiikkiavustajien käyttäminen jumalanpalveluksissa.
Tavoitteet 2023-2024
Pidetään 125-vuotiaan kirkon juhlia ja musiikkitapahtumia.

Työ aikuisten keskuudessa 1012040000
Tehtävä
Työalan tehtävä on huolehtia seurakunnan evankelioimistyöstä sekä opetus- ja kasvatustoiminnasta aikuisten parissa.
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Aikuistyön kehittäminen.
Toimenpiteet
Kootaan aikuisia keskustelemaan toiveista ja tarpeista. Lähdetään kehittämään toimintaa tarpeiden mukaan.
Tavoite 2: Tuetaan jo olemassa olevia toimintoja.
Toimenpide
Kunnottomat Miehet, Käsityö- ja keskustelupiiri, Raamattu- ja rukouspiiri sekä kokoontuvat vapaaehtoisten vetäminä. Kristityt yhdessä- ekumeenisiin rukousiltoihin
osallistutaan muutaman kerran vuodessa.
Vieraillaan pyynnöstä pitämässä hartauksia eri järjestöjen tilaisuuksissa (eläkeläisjärjestöt, sotainvalidit, sotaveteraanit, kutsunnat, toukosiunaukset ja ikäihmisten syntymäpäivät, jne.).
Seurakunta osallistuu erilaisten teemaviikkojen toteutukseen ja järjestää pyydettäessä
hartaustilaisuuksia eri tiloihin ja tilanteisiin, esim. iltatori ja erilaiset markkina-messut.
Järjestämme joulun alla kaikelle kansalle ilmainen joulupuurotarjoilu seurakuntakeskuksessa.
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Evankeliointia teemme siellä missä kulloinkin kuljemme: voimme antaa hengellisen
lehden tai sopivan traktaatin henkilön käteen tai jättää johonkin yleiseen tilaan luettavaksi. Puhumme rohkeasti tiestä Jumalan luo, kun sen aika on (2. Tim. 4: 2). Kannustamme Raamatun lukemiseen, mahdollisesti myös seurakunnan You Tube-tilin
hartauskäyttöä jatkaen.
Tavoitteet 2023-2024
Kehitetään toimintaa edelleen tarpeiden mukaan.

Muut tilaisuudet 1012050000
Tehtävä
Tehdään yhteistyötä herätysliikkeiden ja kirkon palvelujärjestöjen kanssa mahdollistamalla
seurojen ja laajempien tapahtumien toteuttaminen.
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Mahdollistamme yhteistyön jatkumisen myös tulevana vuonna.
Toimenpide
Järjestöille (SRO, SEKL, KRS, Herättäjäyhdistys, Pielisjärven rauhanyhdistys, ELY,
Haikolan talo eli Evankelisen opiston ystävät ry) varataan 500€/vuosi tapahtumien ja
kirkkopyhien majoitus-, matka- ja elintarvikekuluihin. SRO:n ja SEKL:n monipäiväisiin tapahtumiin 500€ määräraha. Kesällä jokaiselle järjestölle tarjotaan mahdollisuus järjestää kirkkokahvit kirkon eteisaulaan. Papit ja kanttorit vierailevat silloin tällöin seuroissa.
Tavoitteet 2023-2024
Järjestöyhteistyö jatkuu. Jokaista herätysliikkeeseen kuuluvaa rohkaistaan olemaan aktiivinen omassa liikkeessään ja yhteydessä kirkkoon yleensä. Seurakunnan työntekijä käy tapahtumissa ja seuroissa sekä tutustuu seurakuntalaisiin niissä.

Kasvatus
Tehtävä
Kirkon kasvatustyön toiminta-ajatus nousee sekä lähetyskäskystä (Matt. 28:18-20) että lasten
evankeliumista (Mark.10:13-16). Näihin Kristuksen sanoihin perustuen kirkon kasvatustyö
edistää lasten, nuorten, heidän perheidensä sekä nuorten aikuisten mahdollisuuksia kohdata
ilman ehtoja armollinen Jumala.
Tätä kokonaiskirkon kasvatustyön missiota Nurmeksen seurakunta toteuttaa lapsi- ja perhetyön, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön sekä rippikoulutyön kautta. Kaiken ikäiset, myös lapset
ja nuoret nähdään arvokkaina seurakunnan jäseninä, joilla on kasteensa perusteella oikeus
kokea seurakuntayhteyttä ja osallisuutta. Kasvatuksen työala pyrkii luomaan tähän mahdollisuuden kullekin ikätasolle sopivalla tavalla. Kristillistä kasvatusta toteutetaan yhteistyössä
vanhempien ja kummien, varhaiskasvatuksen, koulun ja eri järjestöjen kanssa.
Tavoite 2022
Jäsennetään ja kehitetään koko työalan työtä Polku- toimintamallin avulla ensin työntekijöiden kesken ja myöhemmin yhdessä luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa.
Toimenpide
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Suunnittelupalaverien pitäminen ja koulutuksiin osallistuminen.

Kasvatuksen jumalanpalvelukset
Tehtävä
Kasvatuksen jumalanpalvelukset tarjoavat mahdollisuuden Jumalan kohtaamiseen
kullekin ikäkaudelle ominaisella tavalla.
Työalan keskeiset voimavarat
Seurakunnan papit ja kanttorit, sekä kasvatuksen työntekijät.
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Tuoda lapsen ja nuoren osallisuutta lisääviä elementtejä jumalanpalveluksiin.
Toimenpide
1. Järjestetään erilaisia perhejumalanpalveluksia.
2. Kutsutaan eri-ikäisiä lapsia ja perheitä mukaan jumalanpalvelusten toteuttamiseen.
3. Päivitetään kirkon ja seurakuntakeskuksen lasten leikkipaikat sekä puuhakassit.

Lapsi- ja perhetyö 1012310000, 1012380000
Tehtävä
Lapsi- ja perhetyö tarjoaa hiljaisuuden ja Jumalan kohtaamisen, hoivan, toiminnan ja
leikin paikan kaikille 0-6- vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.
Lapsi- ja perhetyö tukee perheiden ja lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luo levähdyspaikkoja keskelle perheiden arkea, tukee perheiden kristillistä kasvatusta ja luo
paikkoja osallisuuden kokemiseen. Sen johtoajatuksena on pitää esillä sanomaa rakastavasta ja anteeksiantavasta Jumalasta muuttuvassa maailmassa.
Lapsi- ja perhetyön kautta seurakunta tavoittaa myös kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset.
Työalan keskeiset voimavarat
1 lastenohjaaja, 1 lapsi- ja perhetyöntekijä
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Lisätä alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä osallisuutta seurakunnassa
Toimenpiteet
1. Järjestetään päiväkerhoja, puuhapirttejä, puuhaparkki- ja vauvakahvilatoimintaa.
2. Vierailemalla kaupungin varhaiskasvatuksen ryhmissä pitämällä säännöllisesti
tuokioita ryhmissä.
3. Tarjotaan erilaisia tapahtumia lapsille ja perheille.
Tavoite 2: Kehitetään toimintaa vastaamaan perheiden tarpeita.
Toimenpide
Perheiden toiveiden kuuleminen.
Tavoite 3: Jatketaan yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.
Toimenpide

Nurmeksen seurakuntaπ

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024

24

Seurakunnan kasvatuksen tiimin ja varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteiset palaverit
syys- ja kevätkaudella yhteistyön suunnittelemiseksi.

Varhaisnuorisotyö 1012330000
Tehtävä
Varhaisnuorisotyö tarjoaa alakouluikäisille, 7-13 -vuotiaille lapsille, turvallista harrastustoimintaa ja yhdessäoloa, tilaisuuden hiljentymiseen ja Jumalan kohtaamiseen,
sekä tukee koteja kristillisessä kasvatuksessa.
Työalan keskeiset voimavarat
Nuorisotyönohjaaja, vapaaehtoiset kerhonohjaajat.
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Kohdataan eri-ikäiset varhaisnuoret.
Toimenpide
Järjestetään kouluvierailuja, kotikirkko tutuksi-, pääsiäisen polku- ja synttäritapahtumat sekä leirejä ja retkiä.
Tavoite 2: Kerhotoiminnan järjestäminen.
Toimenpide
Koulutetaan vuosittain uusia kerhonohjaajia ja organisoidaan kerhotoimintaa.
Tavoite 3: Varhaisnuorten perheiden tavoittaminen.
Toimenpide
Kutsutaan vanhempia mukaan 7 v. ja 10 v. synttäreille, perheiden retkille sekä
tapahtumiin.
Tavoitteet vuosille 2023- 2024
Toiminta järjestetään puitteiltaan entisenkaltaisena kuunnellen lasten ja perheiden toiveita ja
tarpeita.
Partio
Seurakunta tukee partiotoimintaa antamalla tilat partion käyttöön maksuttomasti, mikäli seurakunnalla on tarpeeseen soveltuvia tiloja.

Rippikoulu 1012350000
Tehtävä
Rippikoulun toiminta-ajatus on valtakunnallisen rippikoulusuunnitelman (2017) mukaisesti
seuraava: Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä
elämään kristittyinä.
Työalan keskeiset voimavarat
Seurakunnan papit, nuorisotyönohjaaja, lapsi- ja perhetyöntekijä, kanttorit, kausityöntekijä,
isoskoulutuksen käyneet ryhmänohjaajat, yövalvoja.
Tavoitteet 2022
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Tavoite 1: Tarjota jokaiselle vuonna 2007 syntyneelle nurmekselaiselle ja valtimolaiselle
nuorelle mahdollisuus rippikoulun käymiseen sekä mahdollisuus aikuisrippikouluun sitä
pyytäville.
Toimenpide
Järjestetään 4 rippikoulua rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa
seurakunnan papisto hoitaa aikuisrippikoulun.
Tavoite 2: Kohdata rippikoululaisen vanhemmat, perhe ja kummit.
Toimenpide
Kutsutaan perheitä rippikoulun starttikirkkoon, tiedotustilaisuuteen, viikonloppuleirin tapaamiseen sekä konfirmaatioon. Pidetään yhteyttä kirjeiden ja mahdollisten henkilökohtaisten keskustelujen kautta. Vanhemmille ja kummeille jaetaan ”Herran kansan ensi rippi”- kotiväen rippikoulukirja. Vieraillaan kutsuttaessa rippijuhlissa.
Tavoitteet vuosille 2023- 2024
Tarkastellaan leiripaikkojen toimivuutta käytännön toteutuksen kannalta ja tehdään
tarvittaessa muutoksia. Kehitetään rippikoulutyötä sisällöllisesti.
Toimenpide
Varataan rippikoulutyötä tekeville työntekijöille yksi yhteinen palaute-, ideointi- ja suunnittelupäivä hyvissä ajoin ennen uuden rippikoulukauden käynnistymistä. Osallistuminen työalan koulutus- ja neuvottelupäiviin.

Isoskoulutus
Tehtävä
Isoskoulutus antaa valmiudet toimia isosena seurakunnan rippikoulu- ja varhaisnuorten leireillä. Koulutuksen laajuus on 50 tuntia ja siinä perehdytään kristilliseen uskoon
ja Raamattuun, sekä harjoitellaan vuorovaikutus- ja ryhmänohjaamistaitoja, opetellaan leikkien ja iltaohjelman ohjaamista sekä leiriläisen kohtaamista. Isoskoulutus tarjoaa koulutettavalle nuorelle mahdollisuuden kasvaa itsetuntemuksessa ja ihmissuhdetaidoissa, sekä vahvistua uskossa ja elää seurakuntayhteydessä.
Työalan keskeiset voimavarat
Nuorisotyönohjaaja, rippikoulusta vastaava pappi.
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Kouluttaa riittävästi uusia ryhmänohjaajia seurakunnan rippikoulu- ja varhaisnuorten leireille.
Toimenpide
Innostetaan rippikoululaisia mukaan isoskoulutukseen ja ollaan isoskoulutuksesta
kiinnostuneisiin yhteydessä vielä henkilökohtaisesti ennen isoskoulutuksen alkua.
Tavoite 2: Saada entiset isoset toimimaan isosena usean vuoden ajan.
Toimenpide
Tuetaan ja kannustetaan entisiä isosia pysymään mukana ja tarjotaan heille mahdollisuus kehittää isostoimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa.
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Tavoitteet vuosille 2023- 2024
Isoskoulutuksen jatkaminen toiminnan tarpeiden mukaan.

Nuorisotyö 101260000
Tehtävä
Nuorisotyö tarjoaa nuorelle ja nuorelle aikuiselle mahdollisuuden kokea osallisuutta,
toimia kotiseurakunnassa ja elää seurakuntayhteydessä. Se luo tilaisuuksia hiljentymiseen kohtaamiseen, kristittynä kasvamiseen ja keskusteluun oman elämän tärkeistä
kysymyksistä., Jumalan
Keskeiset voimavarat
Nuorisotyönohjaaja
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Nuorten vaikuttajaryhmän ylläpitäminen.
Toimenpide
Kutsutaan uusia nuoria mukaan ryhmän toimintaan ja suunnitellaan yhdessä
toimintaa.
Tavoite 2: Toiminnan tarjoaminen nuorten toiveiden pohjalta.
Toimenpide
Nuorten antamien ideoiden pohjalta toteutetaan toimintaa, nuorten iltoja, retkiä, tapahtumia, konsertteja ja muuta toimintaa.
Tavoite 3: Toiminnan tarjoaminen opiskelijoille.
Toimenpide
Tarjotaan opiskelija-iltoja opiskelijoille ja nuorille aikuisille heidän toiveidensa mukaisesti. Pyritään järjestämään Riverian yksiköissä kohtaamisia.
Tavoitteet vuosille 2023-2024
Toiminta järjestetään nuorten toiveiden mukaisesti, puitteiltaan entisenkaltaisena.

Palvelu
Tehtävä
Diakonian ja lähetyksen keinoin etsitään, autetaan ja tuetaan niin lähellä kuin kaukana
erityisesti niitä, jotka eniten apua tarvitsevat. Rohkaistaan asettumaan lähimmäisen
asemaan, palvelemaan ja luopumaan omastaan ja toimimaan sekä lähellä että kaukana
elävän lähimmäisen hyväksi.

Diakonia 1012410000
Tehtävä
Kristillisestä rakkaudesta johtuva hengellisen, henkisen ja aineellisen avun antaminen
niille, joiden hätä on suurin tai joita ei muulla tavoin auteta, yhteistyössä eri auttavien
tahojen kanssa.
Työalan keskeiset voimavarat
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Diakonian viranhaltijoita 2,7, työalasta vastaava pappi, vapaaehtoistyöntekijät.
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Diakonisen perhetyön suunnittelu.
Toimenpide
Toimintasuunnitelman kartoitus ja laatiminen diakoniselle perhetyölle.
Tavoite 2: Aamupuurotoiminnan suunnittelu ja toteutus.
Toimenpide
Aamupuurotoiminnan käynnistäminen vapaaehtoisvoimin.
Tavoitteet 2023 - 2024
Tavoite: Toiminnan jatkaminen entisenkaltaisena. Kehitetään toimintaa tarvittaessa ihmistentarpeita vastaavaksi.

Lähetys 101260000
Tehtävä
”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” –lähetyskäskyn mukaisesti evankeliumin eteenpäin vieminen paikallisella ja maailmanlaajuisella tasolla sekä seurakuntalaisten varustaminen lähetystehtävään. Evankeliointityön lisäksi tuemme kehitysyhteistyöhankkeita, joilla parannetaan kaikista heikoimmassa asemassa elävien elämänlaatua ja mahdollisuuksia.
Työalan keskeiset voimavarat
Lähetyksen viranhaltijoita 0,3, työalasta vastaava pappi, nimikkolähetit ja –kohteet, vapaaehtoistyöntekijät.
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Lähetyskirpputori ja kahvio Herrankukkaron, käsityö- ja keskustelupiirin,
Valtimon lähetyksen ystävät -piirin ja vapaaehtoisten vetämien lähetyspiirien toiminnan jatkuminen.
Toimenpide
Herrankukkaron toiminnan jatkumisen turvaaminen. Vapaaehtoistoiminnan
aktivointi ja tukeminen.
Tavoitteet 2023 - 2024
Tavoite 1: Toiminnan jatkuminen entisenkaltaisena.

Muu seurakuntatyö
Sairaalasielunhoito
Sairaalasielunhoito on ostopalveluna Pohjois-Karjalan sairaalasielunhoitopiirin
kautta.
Perheneuvonta
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Ostopalveluna Joensuun seurakuntayhtymän kautta.

Tiedotustoiminta 10121000
Tehtävä
Seurakunnallinen tiedottaminen pohjautuu sekä käytännön tarpeeseen että eettisiin
velvollisuuksiin. Tiedottamisen perusteet nousevat seurakunnan tehtävästä 1. evankeliumin levittäjänä, 2. julkisoikeudellisena yhteisönä ja 3. palvelevana yhteisönä.
Tiedottamisen tehtävänä on varmistaa seurakunnan varsinaiselle toiminnalle edellytykset. Tehtävä toteutuu, kun riittävästi tietoa tulee riittävän monia kanavia pitkin seurakuntalaisen tavoitettavaksi, että hän voi osallistua seurakunnan toimintaan.
Keskeiset voimavarat ja kanavat
Kirkkoherra vastaa tiedottamisesta ja työntekijät työaloittain hoitavat oman työalansa
tiedottamisen. Tiedottamisen kanavat ovat Ylä-Karjala -lehti, intemet-kotisivut, sosiaalinen media, seurakunnan ilmoitustaulut sekä kaupungin tiedotuskanavat
Sisäisen tiedottamisen kanavana toimii Katrina- toiminnanohjausjärjestelmä, sisäiset
lokerikot sekä sähköposti.
Tavoitteet 2022-2023
Muu seurakuntatyö 1012900000
Yhteistyö ja avustukset
Tehtävä
Vahvistaa taloudellisesti tai muuten tukien niiden järjestöjen ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä, joiden toiminta tukee seurakunnan tehtävän toteutumista Nurmeksessa.
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Tukea suunnitelmallisesti valittujen yhteistyötahojen taloutta ja vahvistaa
toiminnan voimavaroja.
Toimenpide
Myöntää taloudellinen tuki niille yhteistyötahoille, joiden tukemisesta on sovittu kunkin vuoden toimintasuunnitelmassa ja talousarvioissa.
Kutsutaan paikalliset herätysliikkeet koolle ja sovitaan toiminnan raamit.
Tavoitteet 2023-2024
Vahvistetaan yhteistoimintaa ja verkostoidutaan.

HAUTAUSTOIMI
Nykyiset hautausmaat
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Hautauksia suoritetaan Nurmeksen hautausmaalla Porokylässä, Valtimon hautausmaalla ja Höljäkän hautausmaalla. Höljäkän hautausmaalle haudataan Höljäkästä lähteneitä tai siellä asuvia. Tunnukseton hauta-alue sijaitsee Nurmeksen varsinaisella
hautausmaalla. Alue on erotettu muusta alueesta pensasistutuksin.
Uurnalehto on varsinaisella hautausmaalla. Uurnalehdon käyttö on lisääntymässä.
Pääsääntöisesti uurnat sijoitetaan sukuhautoihin. Hautausmaalla (Valtimo) ei ole erillistä uurnalehtoa.
Sankarihauta-alue on Porokylän ja Nurmeksen välisellä kirkkoharjulla sekä Kirkkoharjulla (Valtimo). Sankarihauta-alueet hoidetaan puistoalueena. Sankarihauta-alueella on Nurmeksen vanhin rakennus, tapuli vuodelta 1773. Harjulla on myös kolmen
kirkon muistomerkki, vapaussodan muistomerkki, talvi-ja jatkosodan muistomerkki
sekä nälkään kuolleitten muistomerkki. Lisäksi harjulla sijaitsee sissipäällikkö Olli
Tiaisen hauta. Kirkkoharjulla (Valtimo) sijaitsee kirkkoherra Mauri Kokon hauta ja
hautamuistomerkki.
Tehtävä
Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautausmaista niiden arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina,
joilta jokainen paikkakuntalainen on oikeutettu saamaan hautasijan. Hautauksiin ja
hautausmaan hoitoon liittyvät tehtävät hoidetaan asiallisesti ja pieteetillä. Hautausmaiden ohjesääntöä noudatetaan.
Voimavarat
Puutarhuri, kiinteistötyöntekijät sekä kesäkaudella kesätyöntekijät huolehtivat hautausmaiden ylläpidosta sekä seurakunnan kiinteistöjen viheralueista. Kesäkaudella
palkataan tarvittava määrä työntekijöitä. Haudankaivuu hoidetaan omana työnä
omalla kalustolla.
Puutarhuri, talouspäällikköjä taloustoimiston työntekijät hoitavat hautapaikka-, kirjanpito- ym. hautaustoimen hallintoasiat yhteistyössä kirkkoneuvoston kanssa.
Hautauksia on vuodessa keskimäärin 130 ja hautauksia (Valtimo) keskimäärin 30 eli
yhteensä 160, joista muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki haudataan varsinaisille hautausmaille. Uurnahautauksia on noin 30 % hautauksista.
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Ympäristödiplomin päivittäminen
Toimenpide
Jätteen kierrätyksessä huomioidaan ympäristödiplomin vaatimukset ja Valtimon osalta ympäristödiplomin saattaminen Nurmeksen vaatimusten tasolle.
Lajitteluinfo keväällä hautojenlaittopäivään Valtimolla.
Hautausmaan käytävien ja viheralueiden kunnossapidosta huolehditaan.
Tavoite 2: Työturvallisuudesta ja -ergonomiasta huolehtiminen.
Toimenpide
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Suoja-ja työvälineiden oikean käytön opastaminen, oikeiden työasentojen kertausta
fysioterapeutin ohjauksella työkauden alussa kesäkuussa, turvallisuusohjeita noudatetaan.
Tavoite 3: Innovatiivisuus ja työalan kehittäminen.
Toimenpide
Työalan asioiden esiintuominen, kehittäminen ja yhteistyö. Työtehtävien ajallaan suorittaminen, oheistusten ja säädösten noudattaminen Hautarekisterin seuranta Haltijatiedot päivitetään.
Hallinta-aikoja seurataan vuosittain. Hallinta-aikojen päivittäminen työn alle Valtimon pisteessä. Hinnastojen päivittäminen 2 v välein (2021 uudet päivitetyt hinnat,
työalan asioiden seuraaminen.
Tavoite 4: Hautausmaan kiinteistöt ja alueet pidetään kunnossa.
Toimenpide
Varataan kunnostustöihin määrärahat kiinteistökatselmuksessa esiin tuleviin
korjauskohteisiin. Hautausmaiden puiden kuntoa tarkkaillaan ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.
Valtimon hautausmaalla jatketaan huonokuntoisten puiden poistoa kirkkoneuvoston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.
Tavoitteet 2022-2023
Tavoite: Toteutetaan kiinteistö- ja hautausmaankatselmukseen kirjatut asiat. Noudatetaan ympäristödiplomin ohjeistusta
Hallinta-ajat ajan tasalle (hautausmaa Valtimo).
Toimenpide
Kiinteistö- ja hautausmaakatselmukset ajallaan. Hallinta-aikojen päivittäminen.

Hautausmaakiinteistöt 1014030000
Hautausmaakiinteistöt käsittävät siunauskappelien menot (puolet Nurmes ja Valtimon
kappelin osalta 30%), koska vainajien säilytystilat on kirjattava hautausmaakiinteistöihin. Samoin hautasijan luovutuksesta saadut tuotot on kirjattava hautausmaakiinteistöihin (muutos johtuu kirkkohallituksen ohjeistuksesta). Muut hautausmaan kiinteistöihin (1014030100) sisältyvät myös hautausmaan huoltorakennukset, Höljäkän
hautausmaan paarihuone sekä hautausmaan entinen toimistorakennus, joka toimii kesätyöntekijöiden taukotupana kesäisin. Hautausmaa (Valtimo) hautausmaakiinteistöt
ovat omilla kustannuspaikoilla.

Muut hautausmaakiinteistöt 101403100 (423)
Höljäkän hautausmaan paarihuone sekä hautausmaan huoltorakennukset. Hautausmaan entinen toimistorakennus toimii kesätyöntekijöiden taukotupana.
Varsinainen hautaustoimi 1014040000
Tehtävä
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Varsinainen hautaustoimi kuluja ovat säilytyskulut sekä haudan kaivuu, peitto ja haudan peruskunnostus. Em. töistä saadut tuotot kirjataan tälle tehtäväalueelle.
Varsinainen hautaustoimi (Valtimo) 1014040100
Tehtävä
Varsinainen hautaustoimi kuluja ovat säilytyskulut sekä haudan kaivuu, peittoja haudan peruskunnostus. Em. töistä saadut tuotot kirjataan tälle tehtäväalueelle.
Haudankaivuu tuntityönä Valtimolla.
Hautojen hoito 1014050000
Hallintomenoja kohdennetaan hautojen hoidolle sisäisessä kirjanpidossa. Tehtäväalueelle Hautojen hoito on pyritty kohdentamaan kaikki todelliset hoidosta johtuvat kulut. Hautojen tarkistetut hoitohinnat tulivat voimaan vuoden 2021 alusta.
Lisäperustelut 2021
Lohkonhoitajien (6) palkkauskustannukset hoitohaudat tehtäväalueen budjetissa.
Hautojen hoito (Valtimo) 1014050100
Valtimo hoitohautoja n 217 kpl (75 kesähoitoa ja 5 v 142 kpl).

KIINTEISTÖTOIMI
Toimitilat
Tehtävä
Kiinteistötoimi ylläpitää seurakunnan omistuksessa ja hallinnassa olevia kiinteistöjä
sekä maa-ja metsäalueita. Kiinteistöjen korjaus-ja huoltoprojektit toteutetaan ammattimaisesti. Kunnostus-, kustannus-ja tuottokehitystä seurataan kiinteistökohtaisesti.
Seurakunnan asunnoissa asuu työntekijöitä ja osa on vuokrattu ulkopuolisille.
Nykyiset toimitilat
Kohteet: Nurmeksen kirkko, kirkko Valtimo, Seurakuntakeskus, seurakuntakoti Valtimo, rukoushuone, siunauskappelit (1/2), itäkaupungin seurakuntakoti, virastotalo,
Vanha Pappila, Rukoushuoneen viereinen omakotitalo, Väen Tupa, Pappilan Navetta
ja muut ulkorakennukset, yksi osakehuoneisto (Anitan rivi oy), vuokratut tonttimaat
ja metsätalousalue yht. 1224 haja Valtimon alueen metsätalousmaa n 200 ha.
Voimavarat: erityisammattimies, seurakuntamestarit. Siivousta, jätehuoltoa sekä vaativaa korjaus- ja huoltotoimintaa ostopalveluna
Tavoite 1: Viihtyisät ja turvalliset tilat
Toimenpide
Sisä-ja ulkotilojen puhtaanapito, kiinteistöalueiden turvallisuudesta huolehtiminen, huomion kiinnittäminen ennaltaehkäisyyn, epäkohdista raportointi.
Tavoite 2: Kiinteistöjen korjaus-ja huoltotoiminnan pitkäjänteinen toteuttaminen.
Toimenpide
Kiinteistöjen kuntokartoituksen pohjalta laaditun korjaussuunnitelman noudattaminen ja huoltotoiminnan osalta huoltokirjan pitäminen.
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Kunnostustöiden ja tarvikehankintojen kilpailuttaminen, kuntokartoitukset ja
kuntotutkimukset
Tavoite 3: Ympäristödiplomin päivittäminen ja tavoitteiden huomioiminen työtehtävissä
Toimenpide
Ympäristöohjeistusta päivitetään v 2022, noudatetaan ja ohjeistetaan työyhteisö toimimaan sen mukaisesti, esim. jätteenlajittelu.
Tavoite 4: Innovatiivisuus ja työalan kehittäminen.
Toimenpide
Työalan kehitystä seurataan ja pidetään tiedot ja taidot ajan tasalla. Työalan
asioiden esiin tuominen, työtehtävien ajallaan suorittaminen ja ohjeistusten ja
säädösten noudattaminen.
Kirkko 1015020000
Käyttötaloudessa budjetoitu kiinteistökatselmuksen mukaisia korjauksia
Kirkko 1015020100 (Valtimo)
Käyttötaloudessa kiinteistökatselmuksen mukaisia korjauksia.
Kellotapuli 101503000
Siunauskappeli 1015040000 Nurmes
Kiinteistökatselmuksen mukaiset korjaukset.
Siunauskappeli 1015040010 Valtimo
Kiinteistökatselmuksen mukaiset korjaukset.
Seurakuntatalot 1015060000 (srk.keskus, srk.koti)
Seurakuntatalo 1015060010 (Valtimo)
Rukoushuone 101506100
Seurakuntakoti Asuinhuoneistot 101506200
As Oy Anitanrivi Valtimo 1015070200
Tavoite: saada vuokrattua.
Asuinkiinteistöt 1015070000
Tehtävä
Asuntojen ylläpidon tarkoituksena on tarjota työntekijöille ja muille vuokra-asuntoja.
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Kiinteistön vuokrakäyttö.
Toimenpide
Kiinteistöt pidetään asumiskunnossa. Kiinteistöt pidetään kunnossa, huolletaan vuosittain
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Muut rakennukset 1015090000
(Vanha virastotalo, Paarihuone Höljäkkä, Valtimolla; Pumppuhuone, Rantasauna)
Vanha virastotalo lähetystyön ja partiolaisten käytössä, yläkerran asunto vuokrattu.

Metsätalous 1015100000
Tehtävä
Muun kiinteistötoimen tehtäviin kuuluvat metsien hoitoon ja myyntiin liittyvät tehtävät, työkoneiden hoito ja käyttökustannukset sekä muiden kiinteistöjen hoito (traktoritalli, varastot).
Resurssit
Metsää kaikkiaan 1.224,00 ha ja Valtimon seurakuntaliitoksessa tullut 203,8 ha eli
yhteensä 1427,80 ha, Nurmeksen alueen metsämaata 1.156 ha metsätalouden käytössä ja Valtimon alueen metsämaata 187,1 ha eli metsämaata yhteensä 1343,1 ha.
8 kpl metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt 7,7 ha ja Valtimon alueella 11 ha ja
muita arvokkaita elinympäristöjä 13,8 ha
Metsäasiantuntijan asiantuntemusta käytetään hyväksi joko Lieksasta tai muun metsäorganisaation toimesta.
Talouspäällikkö, kiinteistötoimen työntekijät työkoneiden, traktoritallin ja varastojen
hoidon alueella.
Tavoitteet 2022
Tavoite 1: Metsiä hoidetaan ja myydään voimassa olevan metsätaloussuunnitelman
mukaisesti. Valtimon metsät tulee liittää metsätaloussuunnitelmaan päivittämällä tiedot ja liittämällä seuraavaan metsätaloussuunnitelmaan. Myynnissä huomioidaan kuitenkin kulloinenkin puumarkkinatilanne. Ympäristödiplomissa olevat seikat otetaan
huomioon metsiä käsitellessä.
Toimenpide
Hoidollisina hakkuina pyritään hakkaamaan ensiharvennukset ja harvennukset. Harvennusten tarve on kova 2020-luvun alkupuoliskolla. Hakkuusuunnite 2950
m3/vuosi, kun metsäsuunnitelman hakkuuesitykset jakaa tasaisesti metsäsuunnitelmakaudelle. Valtimon seurakunnan Verkkolammen tilalla on pienehköjen alueiden
harvennus tarve noin 3 vuoden kuluttua. Entisen Valtimon seurakunnan Verkkolammen tilalla on syytä tarkastaa kesän 2021 viljelytöiden täydennystarve.
Harvennuksia ja harvennusten ennakkoraivauksissa huomioidaan luontoarvot, virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus. Harvennushakkuita ei toteuteta lintujen pesimisaikaan (ympäristödiplomi) vuoden 2022 sovituissa puukaupoissa.
Tavoite 2: Metsänhoitotöitä jatketaan suunnitelman mukaisesti (vuodelle 2022 metsäsuunnitelmassa ehdotettuja hoitotöitä on maastossa tarkennettu ja ajoitettu uudelleen kiireellisyyden
mukaan. Savilehdon suunnalla tehdään vesakon leikkuuta seurakunnan tieosuudella. Kiltarannantien parannusta jatketaan ajamalla mursketta kantavaksi kerrokseksi.
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Toimenpide
Vuonna 2022 metsänhoitotöitä tehdään n. 6,0 ha. Vuoden 2021 kuivan kesän aikana
suoritettujen istutusten tarkistus tehdään kesän alkupuolella ja määritettään täydennysistutusten tarve. Majavatuhoja seurataan. Taimikonhoidot rahoitetaan hakkuutuotoilla.
Metsätiet: Kiltarannantien kulutuskerrosta parannetaan ajamalla tielle mursketta.
Tavoite 3: Metsäsuunnitelmaa päivitetään suoritettujen hoitotoimenpiteiden jälkeen ajan tasalle kirjaamalla tehdyt työt valmiiksi metsätietojärjestelmään.
Toimenpide
Puustotiedot päivitetään ajantasalle viljelyjen osalta, muutoin hakkuiden ja taimikonhoitotöiden osalta tehdään päivitys, kun uutta metsäsuunnitelmaa aletaan tehdä
vuonna 2025, jolloin maastotyötä nopeutetaan käyttämällä laserkeilausaineistoa hyväksi.
Tavoite 5: Työkoneiden, traktoritallin ja varastojen kunnossa pitäminen.
Toimenpide
Koneiden ja laitteiden säännöllinen huolto. Traktoritallin ja varastojen siistinä pitäminen.
Tavoitteet 2022- 2024
Hakkuut toteutetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2022 myyntimäärä on
3170 m3, euromäärä 75 700 € ja vuonna 2023 myyntimäärä on 2725 m 3 euromäärä 55 000
€ (n 2950 m3/vuosi suunnitelman mukainen vuosimyynti). Metsänmyynnissä huomioidaan
vuosittain seurakunnan taloudellisen tarve ja puun markkinahinta. Vuodesta 2020 lähtien
harvennushakkuut lisääntyvät pinta-alallisesti merkittävästi. Vuonna 2022 – 2024 hoidot painottuvat pääasiallisesti ennen hakkuuta tehtäviin ennakkoraivauksiin.
Ennakkoraivauksella pyritään varmistamaan hakkuukoneelle näkemä harvennuspuuhun. Ilman ennakkoraivausta hakkuukohteita ei välttämättä edes osteta. Taimikonhoitojen osalta
lähivuosien hoitotarpeet ovat sangen maltilliset.
Metsänuudistamisia on lähivuosina (2022-24) tiedossa vain vähäinen määrä. Hakkuissa ja
hoitotöissä huomioidaan ympäristödiplomin ohjeistukset.
Muu kiinteistötoimi 1015110000
Muun kiinteistötoimen tehtäviin kuuluvat työkoneiden hoito ja käyttökustannukset
sekä muiden kiinteistöjen hoito (traktoritalli, varastot)
Tavoite1:Työkoneiden, traktoritallin ja varastojen kunnossa pitäminen.
Toimenpide
Koneiden ja laitteiden säännöllinen huolto. Traktoritallin ja varastojen siistinä pitäminen
Väen Tupa vuokrattu.
Talousarvio 2022 (lisä) perustelut koko kiinteistötoimi
Metsätaloudessa noudatetaan metsäsuunnitelmaa.
Muutokset suunnitelmakaudelle 2023-2024
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aitta: alimmaisten hirsien uusinnat ja kengitys , sokkelin kiveysten korjaus (7000 €)
kirkko: kirkon sisäpuolen maalauksen uusiminen, sakariston rakentaminen kirkkotilaan
virastotalon myynti selvitetään
vanhan tapulin paanukaton uusiminen 2023
Investointiosa sisältää seurakunnan investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja
suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan
eri vuosille.
Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille investoinnin kokonaiskustannusarvion perusteella.
Investointiosaan arvioidaan talousarviovuonna tarvittava määräraha. Lisäksi esitetään
edellisenä tai edellisinä vuosina hankkeeseen käytetty määräraha ja suunnitelmavuosille arvioitu käyttötarve.

INVESTOINNIT
Investointiosassa käsitellään aktivoitavat hankintamenot.
Mikäli hankkeen tai hankkeen osan toteutuminen viivästyy talousarvioon arvioidusta
aikatauluta, jaksotetaan investoinnin rahoitustarve uudelleen suunnitteluvuosille.
Tuleviin vuosiin voidaan varautua tekemällä investointivaraus tilikauden ylimääräisestä tuloksesta. Investointeihin ei ole mahdollista varautua käyttämättä jääneestä
määrärahasta tehtävällä siirtomäärärahavarauksella.
Investointisuunnitelman 2022 lisäperustelut:
Kirkko: sakariston suunnittelu- ja selvittelytyö jatkuu
Nurmeksen kirkko: maadoituksen parantaminen
Valtimon kirkko: maadoituksen parantaminen
Hautausmaat: sankarihautausmaan portaiden kunnostus
Valtimon kappeli: sivusisäänkäynnin betoniportaan ja inva-luiskan uusinta, lämmitysjärjestelmän uusiminen (mahd. ilmalämpöpumppu)
Suunnitelmavuodet 2023 -2024
Kirkko: sakariston rakentaminen jatkuu
Siunauskappeli: liittyminen kirkon kiinteistövalvomoon v 2023
Seurakuntakoti: ulkopuolinen huoltomaalaus, ikkunoiden vaihto 4 kpl, seurakuntakodin perustusten vesieristys ja salaojituksen uusiminen v 2023
Seurakuntakeskus: kirkon kiinteistövalvomoon liittyminen v 2023
Valtimon kappeli: lattian uusiminen
Rukoushuone:kirkon kiinteistövalvomoon liittyminen, sähköinen lukko?
Suunnitelmakaudet 2023-2025
vanha tapuli: paanukaton uusiminen 23.000 €
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Seurakuntakeskus: kiviaidan entisöiminen 5000 €
Pappilan pihapiiri: aitan kengitys ja kivisokkelin kivien asennuksen korjaus 10000 €
sekä navetan päätyseinän ja alimmaisten huonokuntoisten hirsien uusinta kengittäminen 15000 €
Virastotalo: myynnissä
Kiinteistöstrategia hyväksytty kirkkoneuvostossa 29.10.2018 ja päivitettyjä hyväksytty 10.11.2020 kirkkovaltuustossa.

RAHOITUS
Tehtävä
Turvata seurakunnan toiminta ja tukipalvelut sekä kiinteistöjen ylläpito.
Verotulot
Verotulojen täydennystä ei ole merkitty talousarvioon, koska sitä ei ole yleensä saatu.
Kirkollisveron keskimääräinen tuotto on vuosina 2006 -2019 ollut 1,6 milj. mukana
myös Valtimon verotulot.
Peranderin talousanalyysin tulos on, että seurakunnan olisi varauduttava noin 2.4%:n
keskimääräisen alenemaan vuodessa. Tämä tarkoittaa noin 30 000 - 60 000 euron vähenemää verolohin joka vuosi. Kymmenessä vuodessa verotulot vähenisivät keskimäärin n 400 000 euroa. Tulisi myös varautua siihen, että verotulojen aleneminen voi
joinakin vuosina olla huonompaakin esim. n -5%, jopa enemmän. Lähivuodet olisivat
kuitenkin pitkää aikaväliä parempia. Tänä aikana on hyvät mahdollisuudet suunnitella
huolellisesti tulevaisuuden ratkaisuja.
Veroprosentti on 1,75%.
Jäsenmäärän ja kirkollisverotuoton kehityksen säännöllinen seuraaminen on nyt vielä
aikaisempaakin tärkeämpää. Muutoksiin on reagoitava.
Peranderin talousanalyysi:
Nurmeksen kaupungin asukasluvun ennustetaan alenevan 10 vuodessa 9552 asukkaasta noin 8 000 asukkaaseen. Keskimäärin noin 1,6 % suuruista vuotuista vähenemää eli noin 155 henkilöä vuodessa. Kaupungin väestöllinen huoltosuhde on nyt
112%, vuonna 2026 sen arvioidaan olevan 126%.
Nurmeksen seurakunnan jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 7100. Määrä on laskenut
tasaisesti 10 vuoden ajan. Sama kehitys tulee nykyisen väestökehityksen myötä jatkumaan. Nykykehityksellä seurakunnassa olisi 10 vuoden kuluttua jäseniä noin 5600
ja 20 vuoden kuluttua noin 4500. Prosenteissa vähenemä on keskimäärin 2,3 % vuodessa ja jäsenistö vähenee noin 170 jäsenen vuosivauhtia. Jäsenmäärän negatiivinen
kehitys on seurakunnan suurin ongelma tulevaisuudessa niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin.
Tavoitteet 2022 - 2023
Tulopohjan heikkenemisen vakavasti huomioon ottaminen. Menojen ja tulojen tasapainon löytäminen sekä pyrkiminen positiiviseen vuosikatteeseen. Kirkkohallituksen
ohjeistuksen sisäistäminen koskien käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista sekä
henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja.
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Osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistamista tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee
avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin - ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Henkilöstöä koskeva pidemmän aikavälin suunnitelma auttaa
seurakuntataloutta harjoittamaan vakaata ja turvallista henkilöstöpolitiikkaa.
LIITTEET

Toiminta- ja taloussuunnitelman rakenne ja tunnusluvut
Suunnitelmaosassa kirkkovaltuusto päättää tavoitteista. Talousarvion ja tavoitteiden
toteutumista seurataan tilinpäätöksen yhteydessä laadittavassa toimintakertomuksessa. Suunnitelmaosassa toimitilojen ja hallinnon kustannukset on siirretty sisäisellä
laskennalla varsinaisen toiminnan kuluiksi, jolloin nähdään, mitä seurakunnan varsinainen toiminta kaikkien kustannusten jälkeen tulee maksamaan.
Käyttötalousosassa kirkkovaltuusto jakaa määrärahat seurakunnan eri tehtäville.
Tuloslaskelmaosa sisältää kaikki käyttötalousosan ja rahoituksen tulot ja menot koko
seurakunnan tasolla. Investointiosa sisältää ne hankinnat, jotka kirjataan menoksi vuotuisten poistojen kautta. Rahoitusosassa näkyy, miten suunniteltu toiminta ja investoinnit vaikuttavat rahavaroihin.
Käyttötalousosan tunnusluvut
Toimintakate 1 = ulkoisen eli varsinaisen kirjanpidon toimintatuottojen ja toimintamenojen erotus.
Toimintakate 2 = ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja -menojen erotus (mukana
sisäiset vuokrat)
Työalakate edellisten lisäksi mukana poistot ja laskennalliset korot sekä varsinaiselle
toiminnalle sisäisinä erinä jaetut hallintokulut Tuloslaskelman tunnusluvut:
Toimintakate on toiminnan menojen ja tulojen erotus, joka kertoo, paljonko toiminnasta jää verovaroin katettavaksi
Vuosikate on toimintakatteen + rahoitustuottojen ja kulujen erotus, joka kertoo, paljonko normaalista tulorahoituksesta jää poistojen katteeksi. Terveessä taloudessa tämän tulisi olla poistojen verran plussalla ainakin pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna.
Tilikauden tulos on vuosikatteen ja poistojen erotus +/- satunnaiset erät. Tilikauden
yli/alijäämä on tilikauden tulos korjattuna varausten muutoksilla
Rahoituslaskelma
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta, tulorahoitus (=tuloslaskelman vuosikate) sekä investoinnit ja näiden erotus
Rahoitustoiminnan rahavirta antolainauksen muutokset, lainakannan muutokset ja
muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen kokonaismuutos Ulkoisella kirjanpidolla tarkoitetaan kirjanpitolain mukaista varsinaista kirjanpitoa.
Sisäisellä laskennalla tarkoitetaan kirjauksia, joilla toimitilojen ja hallinnon kustannukset siirretään varsinaisen toiminnan menoksi.
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Vakinainen henkilöstö
kirkkoherra (vs)
kappalainen (vs)
seurakuntapastori (vs.)
2. seurakuntapastori (vs)
kanttori (vs)
kanttori (vs)
diakonian virka (vs)
diakonian virka (vs)
diakonian virka (vs)
nuorisotyönohjaaja (vs)
lapsi- ja perhetyöntekijä (vs)
lastenohjaaja (ts),
talouspäällikkö (vs)
kirjanpitäjä (vs)
taloustoimiston työntekijä (ts)
seurakuntapuutarhuri (vs)
seurakuntamestari (vs)
erityisammattimies (vs)
suntio-kiinteistötyöntekijä (ts)
(vs = virkasuhde, ts=työsuhde)
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Talousarvio 2022
Tuloslaskelmaosa: vuosivertailu tiliosa
Käyttötalousosa talousarvio
Tulosyksiköittäin
Tuloslaskelmaosa: talousarvio tiliryhmätaso
Investointiosa talousarvio
Rahoituslaskelman ennustaminen

Tuloslaskelmaosa
vuosivertailu tilitaso

Edellisen TP
2020

Pääkirjatili
304000

Korvaukset muilta seurakunnilta

-234,00

306000

Muut korvaukset

-258,07

310000

Sukuselvityspalvelut

-912,00

312000

Ruoka- ja muu elintarvikemyynti

312500

Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot

312600

Käsiohjelmatuotot

312700

Kirja-, lehti- ja muut julkaisutuotot

312900

Kortti-, adressi- ja merkkituotot

313300

Postitustuotot

313400

Muut materiaalituotot

314900

Muut myyntituotot

Korvaukset

Kuluvan vuoden
TA
2021

TA
2022

-492,07

Myyntituotot

-312,00

-25,50
-2 634,50

-5 915,54
-9 799,54

315000

Virkatodistustuotot

317000

Ruoka- ja kahvimaksut

318000

Leirimaksut

319000

0,00

0,00

-7 057,00

0,00

-238,60

-1 700,00

-2 215,00

-4 900,00

-4 800,00

Retki- ja kurssimaksut

-860,00

-4 050,00

-3 750,00

319900

Seurakuntatyön muut maksut

-806,75

321000

Haudan lunastusmaksut

-21 634,00

-20 100,00

-20 000,00

321100

Hautauspalvelumaksut

-38 324,18

-39 500,00

-40 000,00

321300

Säilytystilamaksut

-11 070,00

-13 000,00

-13 000,00

321500

Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut

-2 710,00

-3 000,00

-3 000,00

321900

Muut hautaustoimen maksut

-2 700,00

323200

Hautojen kesähoitomaksut

323700

Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot

323800

Jaksotetut haudanhoitomaksut

324000

Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut

324400

Valokopiotuotot

325000

Muut maksut ja korvaukset

Maksutuotot
330000

Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat

345000

Kiinteistöjen vuokrat

347000

Maa- ja vesialueiden vuokrat

353000

Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä

354000

Autotallien ja -paikkojen vuokrat ja maksut

356500

Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut

356600

Sähkömaksut

Vuokratuotot
360000

Puun myyntituotot

Metsätalouden tuotot

-100,00

-2 000,00

-30 881,00

-32 000,00

-37 000,00

-72 303,09

-68 300,00

-69 000,00

-191 020,10

-186 550,00

-192 650,00

-33 361,12

-38 800,00

-37 700,00

-1 234,15

-7 800,00

-8 800,00

-8 377,14

-11 700,00

-7 800,00

-150,00

-150,00

-1 082,00

-1 422,00

-220,48

-1 702,43

-44 674,84

-59 532,00

-55 872,00

-154 079,85

-130 000,00

-90 000,00

-154 079,85

-130 000,00

-90 000,00

362000

Jumalanpalveluskolehdit

363000

Muut kolehdit

364000

Rahankeräys

365000

Myyjäistuotot

366500

Testamentit ilman käyttötarkoitusta

367000

Muut lahjoitustuotot

-848,50

368000

Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta

-767,43

368100

Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot

368200

Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset

-619,70

368300

Yhteisvastuukeräyksen kolehdit

-310,35

368400

Yhteisvastuukeräyksen konsertit

369000

Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

0,00

-6 577,73
-2 800,00

372000

Korvaus työterveyshuollosta

-2 397,46

373000

Oppisopimuskoulutus- ja muut
koulutuskorvaukset

375000

Muut tuet ja avustukset

381000
381100

Perintätuotot

381500

Irtaimiston ja kaluston myynti

383000

Muut tuotot

Muut toimintatuotot
394100

Sis. vuokrat

394200

Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä

Sisäiset tuotot

-100,00

-100,00

-2 700,00

-2 700,00

-3 100,00

-13 100,00

-4 031,75

Palkkatuki

Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja
toimintavakuutuksi

-300,00

-10 000,00

371000

Tuet ja avustukset

-300,00

-1 600,00
-4 500,00

-3 000,00

-5 189,65

-1 000,00

-1 000,00

-11 066,50

-5 500,00

-5 600,00

-911 986,95

-384 682,00

-357 222,00

7 305,00

11 000,00

10 800,00

-679,39

-11 011,31
-105,00
-10,00
-495,00
-11 621,31
-482 655,01

-482 655,01

Toimintatuotot
400000

Kokouspalkkiot

400100

Kokouspalkkiot henkilökunta

401000

Vakinaisten palkat

556 523,32

702 150,00

669 400,00

402000

Määräaikaisten palkat

192 472,80

102 700,00

138 997,50

403000

Työsuhteisten kuukausipalkat

404000

Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat

405000

Erilliskorvaukset

406000

Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset

406500

Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset

407000

Tuntipalkat

18 363,76

17 300,00

21 800,00

408200

Säännöllisen toiminnan palkkiot

4 831,00

10 500,00

9 400,00

408300

Esiintymispalkkiot

408400

Toimituspalkkiot

408900

Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset

9 948,00

7 100,00

6 300,00

409800

Jaksotetut palkat

-8 467,69

409950

Jaettavat palkat ja palkkiot

Palkat ja palkkiot
410000

Sosiaaliturvamaksut

410001

Sosiaalikulut TA

412000

Eläkemaksut

414000

Muut sosiaalivakuutusmaksut

415000

Jaksotetut sosiaalimaksut

415100

Jaksotetut eläkevakuutusmaksut

Henkilösivukulut
420000

Sairausvakuutuskorvaukset

424000

Muut henkilöstökulujen oikaisut

Henkilökulujen oikaisuerät
Henkilöstökulut
430000

Postipalvelut

431000

Puhelinpalvelut

431050

Tietoliikennekulut

431100

Painatukset

431150

Srk- ja tiedotuslehtien painatukset

431200

Ilmoitukset

432000

Toimistopalvelut

432100

Rahoitus- ja pankkipalvelut

433000

6 030,00
780 976,19

856 780,00

856 697,50

10 444,57

14 620,00

11 261,00

280,00

190,00

161 264,40

175 080,00

177 380,00

19 996,86

24 547,00

18 672,00

214 527,00

207 503,00

972 022,58

1 071 307,00

1 064 200,50

6 504,38

6 635,00

7 485,00

613,80

1 870,00

1 290,00

13 150,00

16 850,00

-173,66
3 191,93
194 724,10
-725,82
-2 951,89
-3 677,71

1 457,92
10 636,47
0,00

470,00

50,00

2 888,41

3 500,00

3 500,00

ICT-palvelut

38 049,33

39 385,00

36 025,00

433500

Puhtaanapitopalvelut

11 632,95

13 250,00

13 050,00

433600

Pesulapalvelut

435000

Rakennusten rakentamis- ja
kunnossapitopalvelut

105 460,61

26 600,00

23 700,00

435300

Kiinteistöjen huoltopalvelut

435400

Vartiointi- ja hälytyspalvelut

23 826,40

9 958,00

10 250,00

435600

Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

18 719,26

34 600,00

17 300,00

435700

Jätehuolto

3 610,67

4 000,00

3 600,00

436000

Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut

28 346,51

11 650,00

12 150,00

436200

Metsänhoitokulut

16 084,14

26 000,00

10 200,00

437000

Matkakustannukset (oma henkilöstö)

13 849,60

20 968,00

21 250,00

437100

Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)

437200

Matkakustannukset (ulkop.)

8 037,53

20 689,00

18 374,00

437300

Matkakustannukset (ulkomaanmatkat)

437400

Majoituspalvelut, henkilöstö

437500

Majoituspalvelut, muut

437600

Ravitsemuspalvelut, henkilöstö

3 785,77

5 268,00

4 268,00

437700

Ravitsemuspalvelut, muut

23 609,92

47 941,00

43 621,00

438500

Kuljetuspalvelut

690,90

7 835,00

7 700,00

438600

Kuljetuspalvelu muille kuin omalle
henkilöstölle

439000

Koulutuspalvelut, henkilöstö

1 255,99

11 055,00

7 850,00

1 600,00

439100

Koulutuspalvelut, muut

900,00

900,00

439300

Työterveyshuolto

3 083,20

5 500,00

6 000,00

440000

Asiantuntijapalvelut

20 270,56

6 500,00

5 500,00

440100

Tutkimukset

440500

Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut

6 378,00

9 900,00

10 200,00

440600

Gramex- ja Teostomaksut

440700

Tekijänoikeusmaksut

808,06

700,00

2 200,00

442000

Toimintavakuutukset

2 739,88

2 400,00

3 000,00

442100

Omaisuusvakuutukset

32 601,16

31 460,00

27 850,00

443500

Yhteistyökorvaukset

33 593,05

64 856,00

44 106,00

446500

Palvelukeskusmaksut Kipa

36 482,91

24 000,00

25 000,00

447000

Muut palvelut

2 250,90

5 400,00

3 100,00

457 268,28

458 040,00

386 369,00

Palvelujen ostot
447605

Investointi valvonta

447614

Investointi liittymämaksut

447631

Investointi suunnittelu

447636

Investointi rakennussuunnittelu

447639

Investointi LVI-suunnittelu

447702

Investointi lisä- ja muutostyöt

447708

Investointi aluerakennustyöt/lisä- ja
muutostyöt

447712

Investointi maalaustyöt

4 950,00

447720

Investointi LVI-työt

8 528,72

447750

Investointi hankinnat

447755

Investointi äänentoistolaitteet

447833

Investointi viheralueiden hoitokoneet

447840

Investointi kalusto

447999

Investointi aktivointi

Investointi

2 582,92

558,00
1 054,00
16 523,74

-34 197,38
0,00

453000

Rakennusten ja huoneistojen vuokrat

11 176,32

8 740,00

9 340,00

456000

Koneiden ja laitteiden vuokrat

37 032,13

44 100,00

41 800,00

458000

Muut vuokrat

608,61

2 800,00

458100

Vastikkeet

458140

Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet

Vuokrakulut

3 288,42
3 000,00
52 105,48

459100

Sis. vuokrat

459200

Sis. vuokrakulut seurakuntatyö

Sisäiset vuokrakulut

3 000,00
3 000,00

58 640,00

57 140,00

640,49

17 000,00

6 900,00

482 655,01

482 655,01

460000

Kalusteet

461000

ICT-laitteet ja tarvikkeet

5 899,39

0,00

462000

Muut koneet ja laitteet

3 283,36

1 300,00

1 300,00

464000

Toimistotarvikkeet ja -materiaalit

9 059,72

4 380,00

5 300,00

466000

Tulostus- ja kopiointimateriaali

466100

Kirjekuoret ja pakkausmateriaali

466500

Työvälineet ja työkalut

1 069,83

1 250,00

1 150,00

467000

Elintarvikkeet

5 108,58

9 630,00

6 740,00

467600

Keittiövälineet ja astiastot

81,11

600,00

350,00

468000

Puhdistusaineet ja -tarvikkeet

5 458,36

1 780,00

2 530,00

469000

Poltto- ja voiteluaineet

5 504,73

8 600,00

6 600,00

470000

Lämmitys

71 144,67

75 300,00

74 600,00

471000

Sähkö

43 567,43

46 050,00

47 100,00

471300

Vesi

7 012,65

6 200,00

7 750,00

472000

Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet

5 088,24

750,00

950,00

472500

Puutarhatarvikkeet ja -aineet

12 200,44

15 500,00

16 000,00

472600

Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet

4 762,77

4 435,00

4 630,00

472700

Kynttilät

472800

Vaatteisto

472900

Suojavaatteet

3 197,21

1 800,00

2 700,00

473000

Ehtoollistarvikkeet

473050

Sakraaliesineet ja -vaatteisto

676,15

1 130,00

1 130,00

473100

Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet

2 267,79

3 700,00

3 400,00

473200

Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit

2 970,64

5 000,00

4 150,00

473300

Kirjat

473400

Lehdet

473500

Toimituslahjat

473700

Henkilökunnan muistamiset

473800

Lahjaesineet ja huomionosoitukset

7 018,70

10 348,00

9 038,00

474000

Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat

1 910,53

3 010,00

4 750,00

475000

Hautamuistomerkit

4 787,20

3 000,00

3 000,00

202 709,99

220 763,00

210 068,00

202 709,99

220 763,00

210 068,00

19 232,79

13 100,00

13 100,00

2 000,00

2 000,00

3 350,00

14 310,01

15 100,00

15 100,00

11 450,08

7 900,00

7 900,00

51 212,48

38 100,00

39 450,00

7 764,37

4 500,00

5 500,00

26 635,69

26 080,00

26 410,00

963,70

1 000,00

1 000,00

7 621,00

5 400,00

Ostot tilikauden aikana
Aineet ja tarvikkeet
480000

Lähetystyö

480500

Kansainvälinen diakonia

482000

Kirkon ulkomaanapu

483000

Diakonia-avustukset

486000

Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot

489000

Muut avustukset

Annetut avustukset
491000

Maksettavat verot

491200

Kiinteistövero

491500

Muut verot

493000

Jäsenmaksut

494000

Erityiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto

496000

Muut kulut

Muut toimintakulut

4 219,60

-2 438,81
2 684,54
35 609,49

39 201,00

38 310,00

Toimintakulut

2 253 583,31

1 886 051,00

1 795 537,50

TOIMINTAKATE

1 341 596,36

1 501 369,00

1 438 315,50

-1 514 483,27

-1 520 000,00

-1 524 000,00

-1 514 483,27

-1 520 000,00

-1 524 000,00

500000
Kirkollisverotulot

Kirkollisverotulo

511000

Valtionrahoitus

-189 012,00

-180 000,00

-188 800,00

-189 012,00

-180 000,00

-188 800,00

Osuus verotuskuluista

25 048,75

28 000,00

28 000,00

25 048,75

28 000,00

28 000,00

530000

Kirkon keskusrahastomaksu

58 761,00

56 000,00

57 430,00

535000

Kirkon eläkerahastomaksu

75 526,98

75 000,00

77 300,00

134 287,98

131 000,00

134 730,00

-13 897,00

-18 000,00

-20 000,00

303,39

-14 000,00

-10 000,00

-32 000,00

-30 000,00

-26 909,18

-32 000,00

-30 000,00

-235 265,36

-71 631,00

-141 754,50

Valtionrahoitus
520000
Verotuskulut

Kirkon rahastomaksut
540000

Verotulojen täydennysavustus

544000

Muut avustukset

Toiminta-avustukset

-5 794,00

601000

Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.

601200

Tuotto-osuudet korkorahastoista

602000

Muut korkotuotot

Korkotuotot
607000

-5 794,00

-10 234,43
-23 828,04

Muut rahoitustuotot

Muut rahoitustuotot
609400

Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien
sijoituks.

Arvonalentumiset sijoituksista
609410

Arvonalentumisten palautukset

Arvonalentumisten palautukset sijoituksi
613000

Viivästyskorkokulut

614000

Muut korkokulut

Korkokulut
626000

-3 116,54
-3 116,54

12,52
12,52

Muut rahoituskulut

Muut rahoituskulut

22,88
22,88

Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
642000

Poistot muista pitkävaikutteisista menoista

643000

Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista

14 176,54

510,00

12 020,00

646000

Poistot rakennuksista

99 355,24

94 160,00

98 930,00

649000

Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista

8 144,28

5 800,00

8 100,00

652000

Poistot koneista ja kalustosta

23 607,14

16 280,00

17 380,00

145 283,20

116 870,00

136 430,00

145 283,20

116 870,00

136 430,00

-89 982,16

45 239,00

-5 324,50

45 239,00

-5 324,50

Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
681000

Poistoeron vähennys (+)

Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

120,00

-44 827,01
-44 827,01
-134 809,17

Käyttötalousosa talousarvio
Edellinen TP
2020

Kuluvan vuoden TA
2021

TA
2022

TS2
2023

TS3
2024

Toimintatuotot (ulkoiset)

-429 331,94

-384 682,00

-357 222,00

-354 522,00

-352 322,00

Toimintakulut (ulkoiset)

1 770 928,30

1 886 051,00

1 795 537,50

1 789 869,00

1 795 529,00

Toimintakate 1 (ulkoinen)

1 341 596,36

1 501 369,00

1 438 315,50

1 435 347,00

1 443 207,00

1 341 596,36

1 501 369,00

1 438 315,50

1 435 347,00

1 443 207,00

145 283,20

116 870,00

136 430,00

136 430,00

136 430,00

1 618 239,00

1 574 745,50

1 571 777,00

1 579 637,00

.
Toimintatuotot (sisäiset)

-482 655,01

Toimintakulut (sisäiset)

482 655,01

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)
.
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
Sisäiset korkokulut
Sisäiset vyörytyserät
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

0,00
1 486 879,56

Tuloslaskelmaosa talousarvio
tiliryhmätaso

Kuluvan vuoden
TA
2021

Edellinen TP
2020
Toimintatuotot
Korvaukset

-911 986,95

-384 682,00

TA
2022

TS1
2023

TS2
2024

-357 222,00

-354 522,00

-352 322,00

-492,07

Myyntituotot

-9 799,54

0,00

Maksutuotot

-191 020,10

-186 550,00

-192 650,00

-192 650,00

-192 650,00

Vuokratuotot

-44 674,84

-59 532,00

-55 872,00

-53 672,00

-51 472,00

-154 079,85

-130 000,00

-90 000,00

-90 000,00

-90 000,00

-6 577,73

-3 100,00

-13 100,00

-13 100,00

-13 100,00

Tuet ja avustukset

-11 066,50

-5 500,00

-5 600,00

-5 100,00

-5 100,00

Muut toimintatuotot

-11 621,31

2 253 583,31

1 886 051,00

1 795 537,50

1 789 869,00

1 795 529,00

972 022,58

1 071 307,00

1 064 200,50

1 067 923,00

1 070 873,00

Palkat ja palkkiot

780 976,19

856 780,00

856 697,50

859 140,00

861 440,00

Henkilösivukulut

194 724,10

214 527,00

207 503,00

208 783,00

209 433,00

457 268,28

458 040,00

386 369,00

381 398,00

382 358,00

52 105,48

58 640,00

57 140,00

58 140,00

58 140,00

Metsätalouden tuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

Sisäiset tuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut

Henkilöstökulujen oikaisuerät
Palvelujen ostot
Vuokrakulut

-482 655,01

-3 677,71

Sisäiset vuokrakulut

482 655,01

Aineet ja tarvikkeet

202 709,99

220 763,00

210 068,00

207 648,00

209 248,00

202 709,99

220 763,00

210 068,00

207 648,00

209 248,00

51 212,48

38 100,00

39 450,00

39 450,00

39 550,00

Ostot tilikauden aikana
Annetut avustukset

35 609,49

39 201,00

38 310,00

35 310,00

35 360,00

TOIMINTAKATE

Muut toimintakulut

1 341 596,36

1 501 369,00

1 438 315,50

1 435 347,00

1 443 207,00

Kirkollisverotulot

-1 514 483,27

-1 520 000,00

-1 524 000,00

-1 525 000,00

-1 530 000,00

-189 012,00

-180 000,00

-188 800,00

-190 000,00

-190 000,00

25 048,75

28 000,00

28 000,00

28 000,00

28 000,00

134 287,98

131 000,00

134 730,00

133 000,00

133 000,00

-26 909,18

-32 000,00

-30 000,00

-28 000,00

-28 000,00

-23 828,04

-32 000,00

-30 000,00

-28 000,00

-28 000,00

-235 265,36

-71 631,00

-141 754,50

-146 653,00

-143 793,00

145 283,20

116 870,00

136 430,00

136 430,00

136 430,00

145 283,20

116 870,00

136 430,00

136 430,00

136 430,00

TILIKAUDEN TULOS

-89 982,16

45 239,00

-5 324,50

-10 223,00

-7 363,00

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)

-44 827,01
45 239,00

-5 324,50

-10 223,00

-7 363,00

Valtionrahoitus
Verotuskulut
Kirkon rahastomaksut
Toiminta-avustukset
Rahoitustuotot- ja kulut
Korkotuotot
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista

-5 794,00

-3 116,54

Korkokulut

12,52

Muut rahoituskulut

22,88

VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-134 809,17

Investointiosa talousarvio

Tilaus

Kustannusarvio

Ed. vuosien käyttö

TA kuluva
2021

Talousarvio
2022

TS2
2023

2003464

Pappila

0,00

2003466

Seurakuntakoti, Kehäkatu 72

0,00

2004336

Siunauskappeli peruskorj. ja korj.suunn.

0,00

2004345

Srk-koti Kehäkatu 72 katon kunnostus

0,00

2004347

Kirkko peruskorjauksen suunnittelu

0,00

31 985,80

2006876

Valtimon kirkko

0,00

26 664,46

2007417

Kappelin peruskorjaus Valtimo

0,00

2007591

Rukoushuone lattian hionta ja maalaus

2007907

Valtimon kappeli

24 000,00

8 000,00

8 000,00

2007909

Nurmeksen kirkko

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2007910

Valtimon kirkko

8 000,00

8 000,00

8 000,00

2007953

Sankarihautausmaan kivet ja muistomerkit

2008606

Päältäajettava ruohonleikkuri

2009211

Piano

Kokonaistulos

16 507,64

20 000,00

20 000,00

0,00
4 950,00

14 000,00

9 532,00

14 000,00

18 589,55
5 000,00
65 000,00

5 000,00
108 229,45

64 000,00

55 000,00

TS3
2024

Rahoitusosa toteumavertailu
TP edellinen vuosi
2021

TA kuluva
2022

TA muutokset TA Yhteensä
2022
2022

Toteuma
2022

Yli-ali

Tulorahoitus

-304 608,12

-141 754,50

-141 754,50

-141 754,50

Vuosikate

-304 608,12

-141 754,50

-141 754,50

-141 754,50

31 189,55

55 000,00

55 000,00

55 000,00

31 189,55

55 000,00

55 000,00

55 000,00

-273 418,57

-86 754,50

-86 754,50

-86 754,50

-86 754,50

-86 754,50

-86 754,50

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

77 131,68
-1 980,14
-16 563,78
95 675,60
77 131,68

Rahavarojen muutos

-196 286,89

Rahavarojen muutos (tase)

-196 286,89

T-%

TA Rahoituslaskelman ennustaminen

Tilinpäätös
2020

Kuluvan vuoden
TA 2022
TA 2021

TS 2023

TS 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Tulorahoitus

-235 265

-71 631

-141 755

-146 653

-143 793

Vuosikate

-235 265

-71 631

-141 755

-146 653

-143 793

43 018

86 000

55 000

43 018

86 000

55 000

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta

-192 247

14 369

-86 755

-146 653

-143 793

Muut maksuvalmiuden muutokset

-238 983

14 369

-86 755

-146 653

-143 793

Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investoinnit
Investointimenot
Pysyvien vastaavien myyntitulot
Sijoitukset
Rahoitusosuudet investointimenoihin

Toimeksiantojen varojen muutokset
Toimeksiantojen pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos

0
-82 404
-3 800

Pitkäaikaisten saamisten muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos

2 572

Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman
muutokset

-54 684

Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman
muutokset

-43 930

Muut muutokset

-56 737

Rahoitustoiminnan nettorahavirta

-238 983

Rahavarojen muutos

-431 230

Rahavarojen muutos (tase)

-372 617

Osakkeiden ja osuuksien muutos

-103 117

Muiden arvopaperien muutos
Rahojen ja pankkisaamisten muutos

-22 982
-246 518

