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I YLEISKATSAUS
Pandemian varjosta kohti valoa
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2022 on valmisteltu
koronapandemian varjon vähitellen heiketessä ja väistyessä. Epävarmuutta aiheuttavia asioita toki
edelleen on olemassa. Jo lähes kaksi vuotta maailmaamme piinannutta pandemiaa ei globaalilla
tasolla, eikä myöskään meillä Suomessa ole kokonaan kukistettu, joskin rokotekattavuuden
parantuminen luo toivoa taudin voittamisesta ja sen myötä elämän helpottumisesta. Verotulojen
ennustaminen on aina ollut haastavaa ja on sitä myös edelleen, eikä vähiten edellä kerrotusta ja sen
vaikutuksista johtuen. Seurakuntien jäsenmäärän laskeva trendi luo Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän talouden suunnitteluun myös oman vaikeutensa.
Koronapandemia vauhditti Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä erilaisten digitaalisten
mahdollisuuksien hyödyntämistä ja käyttöönottoa. Vuodet 2020 ja 2021 jäivät seurakuntayhtymässä
ja sen seurakunnissa historiaan ns. digiloikan vuosina, jolloin seurakuntien toimintaa toteutettiin ja
seurakuntalaisia kohdattiin uusin tavoin internetin välityksellä. Myös sähköiset kokoukset tulivat
osaksi työntekijöiden arkipäivää ja keskinäistä yhteydenpitoa. Vuosi 2022 merkitseekin seurakuntien
toiminnassa toipumista, arviointia ja myös uudelleen suuntautumista. Se merkitsee seurakuntalaisten
toiveiden ja tarpeiden kyselemistä, kuuntelemista, kuulemista ja toiminnan muokkaamista sen
mukaan. Digiloikan myötä syntyneellä uudenlaisella toiminnalla ja seurakuntalaisten kohtaamisella
sosiaalisen median välityksellä on olennaisen tärkeä paikkansa kokoavan ja kasvotusten tapahtuvan
toiminnan rinnalla seurakuntiemme elämässä jatkossakin. Tähän vaaditaan rohkeutta, näkyä, tahtoa
ja yhteistä sitoutumista.
Vuosi 2022 on myös seurakuntavaalien vuosi. Marraskuussa käytävillä seurakuntavaaleilla valitaan
luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle niin yhteiseen kirkkovaltuustoon kuin seurakuntien
seurakuntaneuvostoihin. Vaalit tulevat erityisesti näkymään seurakuntien ja seurakuntayhtymän
viestinnässä. Viestinnällä, niin sisäisellä kuin ulkoisella, on iso merkitys myös toimissa Kirkon
ympäristödiplomin saavuttamiseksi Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle. Tämä vaatii koko
seurakuntayhteisön vahvaa yhteistä sitoutumista ja päätöksiä / tekoja tulevaisuuden hyväksi.
Kiinteistöstrategian toimeenpanoa jatketaan vuonna 2022. Merkittävimmät hankkeet tässä ovat
mahdollisesti Lammin uuden seurakuntatalon rakentaminen ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan
tarpeisiin tehtävien uusien seurakuntatilojen suunnittelun eteenpäinvieminen ja tämän hankkeen
toteuttamiseen liittyvä päätöksenteko. Hauhon hautausmaan uuden huoltorakennuksen
rakentaminen kuuluu myös vuoden 2022 suunnitelmiin.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän elämä niin seurakuntien toiminnan kuin taloudenkin
näkökulmasta on vakaalla pohjalla. Vastuutaan uskollisesti kantavat luottamushenkilöt ja osaava
henkilöstö yhdessä avaavat tietä pandemian varjosta kohti valoa.

Heli Ulvinen
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Lammin seurakunnan kirkkoherra
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TALOUSNÄKYMÄT
Talouden nykytilaa ja ennuste vuodelle 2022
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. 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.
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.
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.
Seurakuntien talouden kannalta oleellista on, kuinka työllisyystilanne kehittyy ja miten koronavirus
pysyy hallinnassa. Osassa maailman maita rokotekattavuus on jäämässä alhaiseksi ja tämä voi
tuoda haasteita tautitilanteelle maailmanlaajuisesti.
Seurakuntien talous Suomessa
Kirkollisverotuotto kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2020 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä
900,9 miljoonaa euroa. Seurakuntataloudet saivat lisäksi kirkon keskusrahastolta kirkolliskokouksen
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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.
Seurakuntien jäsenmäärien ja verotulojen väheneminen on ollut jatkuvaa ja ennusteiden mukaan se
tulee jatkumaan. Viimeistään tässä vaiheessa seurakuntien strategiana pitää olla toiminta
niukkenevien resurssien varassa. Se tarkoittaa toiminnan keskittämistä ja joistakin työmuodoista
luopumista. Suurella osalla seurakuntia on kuitenkin rahavarojen määrä vielä hyvällä tasolla, eikä
äkkinäisiin ratkaisuihin ole tarvetta. Strategian huolelliseen valmisteluun on vielä hyvät
mahdollisuudet.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talous
2010-luvun alkuvuosien alijäämäisistä tilinpäätöksistä on päästy jo useamman ylijäämäisen vuoden
putkeen. Tältä osin seurakuntayhtymän taloudenpito on onnistunut. Tässä kohtaa on toki hyvä
muistaa, että investointien vähyyden vuoksi poistojen määrä on vähentynyt vuosi vuodelta. Viime
vuosina tuottoihin on sisältynyt myös kertaluonteisia kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myyntejä.
Lisäksi sijoitukset ovat kehittyneet suotuisasti ja niiden arvonnousu on näkynyt positiivisesti
tuloslaskelmissa.
Kuluvana vuonna taloudenpito on edennyt suunnitellun mukaisesti. Lokakuun loppuun mennessä
seurakuntayhtymän verotulot ovat olleet hieman paremmat kuin viime vuonna, kasvua noin 1
prosentti. Lopullisen verotulojen tilanteen tiedämme vasta vuoden lopussa. Huolenaiheena on
edelleen seurakuntien laskevat jäsenmäärät.
Vuoden 2022 budjettia on laadittu toimintayksiköittäin nykyinen toimintakatetaso ja toimintavolyymi
säilyttäen. Suuren kiinteistökannan peruskorjausmenot ovat tulevaisuuden haaste, johon
kiinteistöstrategian harkitulla toteuttamisella pyritään vaikuttamaan. Toiminnan turvaaminen
tarkoittaa, että osasta kiinteistöistä on luovuttava.
Kirkollisvero
Kirkon jäsen maksaa kirkollisveroa sille seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, jonka alueella hän
asui edellisen vuoden lopussa. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi
veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten
ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien lukumäärä.
Jokaisen kuukauden verotilityksessä tilitetään myös aikaisemmilta verovuosilta toteutuneita
verotuloja. Tästä syystä tilivuonna tilitetyt kirkollisverot eivät koskaan kerro kyseisen vuoden
verotulojen tarkkaa määrää, koska kertyvät verotulot kirjataan kuukausittain kassaperusteisesti.
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.
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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.
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 ja rahoituksen edelleen tilittämisestä
seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen täysistunto on tehnyt
kirkolliskokoukselle esityksen (21.9.2021), että summasta 109,4 miljoonaa euroa jaetaan
seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään.
Kirkon keskusrahastomaksu, 6,5 % (esitys) ja verotuskustannukset
Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni
vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen
esitetä muutosta vuodeksi 2021. Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan jakamalla
seurakunnan verovuoden 2020 kirkollisverotuotto seurakunnan vuoden 2020 kirkollisveroprosentilla.
Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella
3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon ennakkotiedon perusteella
seurakuntien ensi vuoden osuus olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa, vähennystä 5,7 prosenttia.
Kustannusosuus peritään neljässä erässä maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien
yhteydessä.
Eläkerahastomaksu, 5 % (esitys)
Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi
2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2022.
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut
muodostuvat
palkoista,
pakollisista
sivukuluista
ja
vapaaehtoisista
henkilöstökuluista. Palkkasummaan lisättävät pakolliset sivukulut ovat eläkevakuutusmaksu,
sosiaaliturvamaksu, työttömyysvakuutusmaksu, ryhmähenkivakuutus ja tapaturmavakuutus.
Vapaaehtoisia henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveydenhuollosta, työpaikkaruokailusta,
matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistäytymisestä aiheutuvat
kulut.
Kirkon 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022
saakka. Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden
2022 palkkakuluihin ei tässä vaiheessa voida tarkasti sanoa. On varauduttu palkkojen noin yhden
prosentin nousuun verrattuna vuoteen 2021.
Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.
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Kiinteistöjen ylläpitokulut
Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset pysyivät kutakuinkin ennallaan vuonna 2020 mutta ovat tänä
vuonna nousseet. Kustannukset nousivat 2,1 % vuoden toisella neljänneksellä vuoden 2020
vastaavasta ajanjaksosta. 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). Sähkön
hinnasta tosin voidaan todeta se, että se on ollut loppuvuonna voimakkaassa nousussa ja hinta tullee
pysymään korkealla ainakin talven ajan.
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II TALOUSARVION LAADINNASSA NOUDATETTUJA
PERIAATTEITA
Yhteisen kirkkovaltuuston 23.9.2021 § 36 tekemän päätöksen mukaan tuloveroprosentti vuodelle
2022 on 1,30 %, mikä on Suomen evankelisluterilaisen kirkon alhaisimpia tuloveroprosentteja.
Kirkollisverotulojen määräksi arvioidaan noin 10,4 miljoonaa euroa.
Tulonjako suoritettiin Hämeenlinnan seurakuntayhtymän perussäännön mukaisesti. Verotulot,
vähennettynä verotuskustannuksilla ja keskusrahastomaksuilla, jaetaan seurakuntien kesken
seuraavasti: kokonaisverotuotosta annetaan seurakuntayhtymälle 40 % ja seurakunnille 60 %. Jotta
talousarvio ei jäisi alijäämäiseksi, vuosikatteen pitäisi olla vähintään poistojen suuruinen. Ensi
vuoden talousarviossa tämä ei toteudu. Reskankulman väliaikaisista tiloista ja Paroistentien
varastosta aiheutuu noin 150 000 euron lisääntyneet vuokrakustannukset. Ensi vuosi on myös
kirkollisvaalien vuosi. Tästä syystä yhtymän osuudesta piti varata noin 56 000 euroa vaalien
järjestämiseen. Näistä syistä talousarvion raamiehdotus oli noin 70 000 euroa alijäämäinen.
Seurakunnille jaettava osuus jaetaan suhteessa seurakuntien jäsenmäärään edellisen tammikuun 1.
päivän jäsenmäärän suhteen mukaisesti.
Näiden perussäännön mukaisten tulonjakoperusteiden jälkeen pienten seurakuntien säästötarve
jäisi suureksi. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 26.8.2021 § 56 päätettiin, että talousarviota
2022 tasapainotetaan mallilla, jossa pienemmille seurakunnille (Hauho, Kalvola ja Lammi) annetaan
seurakuntayhtymän talousarviomäärärahoista 80 000 euroa talousarviotukea, joka jaetaan
väkilukujen suhteessa.
Talousarvioesitys vuodelle 2022 on alijäämäinen 84 240 euroa. Edellä mainitun talousarvion
valmiiksi alijäämäisen raamiesityksen lisäksi Kalvolan seurakunnan talousarvio ylittää raamin noin
14 000 eurolla.
Henkilöstömenot
Kirkon 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022
saakka. Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden
2022 palkkakuluihin ei tässä vaiheessa voida tarkasti sanoa, palkkoihin arvioidaan noin 1,0 %
nousua. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.
Palkkamenojen budjetoitu kokonaismäärä on Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä 5 702 880 euroa
(vuonna 2021 5 715 990 euroa). Muut henkilöstömenot ovat arviolta 1 419 175 euroa (1 475 531
euroa).
Yhteenlasketut henkilöstömenot ovat 59,4 % (61,0 %) kaikista seurakuntayhtymän toimintamenoista.
Kokouspalkkiot
Palkkiosäännön mukaan palkkioiden suuruus määritellään talousarviossa. Vuonna 2022 ehdotus
seurakuntayhtymän luottamushenkilöiden kokouspalkkioksi on 50 euroa/kokous. Lisäksi maksetaan
matkakorvaukset verottajan vahvistamien ohjeiden mukaisesti.
Henkilösivukulut
Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Seurakuntayhtymän kustannuksiin
vaikuttavat henkilösivukulut ovat yhteensä noin 25 %.
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III KÄYTTÖTALOUSOSA
Käyttötalousosa sisältää toimintasuunnitelmat ja talousarvion vuodelle 2022.
TOIMINTAKATTEET 2022
Seurakunnat:
Hauho
Hämeenlinna-Vanaja
Kalvola
Lammi
SEURAKUNNAT YHTEENSÄ
YHTYMÄN YKSIKÖT YHTEENSÄ
KAIKKI YHTEENSÄ

Menot 2022

Osuus

400 288
4 979 828
372 041
669 578
6 421 735
5 568 277
11 990 012

6,2 %
77,5 %
5,8 %
10,4 %
100,0 %

SEURAKUNNAT YHTEENSÄ
YHTYMÄN YKSIKÖT YHTEENSÄ

6 421 735
5 568 277

53,6 %
46,4 %

Tulot 2022

Osuus

Netto 2022

32 520
8,7 %
301 366 80,5 %
15 250
4,1 %
25 200
6,7 %
374 336 100,0 %
1 533 410
1 907 746
374 336
1 533 410

19,6 %
80,4 %

Osuus

367 768
4 678 462
356 791
644 378
6 047 399
4 034 867
10 082 266

6,1 %
77,4 %
5,9 %
10,7 %
100,0 %

6 047 399
4 034 867

60,0 %
40,0 %

Toimintakate seurakunnittain 2022
6%

11 %
6%

Hauho
Hämeenlinna-Vanaja
Kalvola
Lammi
77 %

Seurakuntien jäsenmäärät
Hauho
Hämeenlinna-Vanaja
Kalvola
Lammi
Tuulos
YHTEENSÄ

3 342
3 283
3 275 3 190
3 174
3 108
3 009
2 919
42 148 41 906 41 341 40 639 40 312 39 640 39 180 38 697
2 989
2 986
2 934 2 866
2 832
2 769
2 753
2 701
4 601
4 543
4 498 4 378
4 284
4 220
4 081
4 004
1 331
1 301
1 289 1 261
1 241
1 211
1 235
1 169
54 411 54 019 53 337 52 334 51 843 50 948 50 258 49 490

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2 843
38 343
2 657
5 056
48 899

2 816
38 071
2 624
4 934
48 445

Hämeenlinnan asukasluku
Kirkkoon kuulumis%

67 270 67 497 67 856 68 017 68 011 67 867 67 662 67 558 67 633 67 878
80,9 % 80,0 % 78,6 % 76,9 % 76,2 % 75,1 % 74,3 % 73,3 % 72,3 % 71,4 %
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TOIMINTAKATTEET 2022
Lapsi- ja nuorisotyö
Yleinen seurakuntatyö
Diakoniatyö
Lähetystyö (ja aikuistyö)
Musiikki
Viestintä
Palvelutoimisto/virasto
Perheneuvonta
Sairaalasielunhoito
Kansainvälinen diakonia
Muu seurakuntatyö
Seurakunnallinen työ yhteensä
Osuus prosentteina
Hallinto
Hautaustoimi
Kiinteistötoimi
Yhtymän yksiköt yhteensä

Hauho
80 497
149 470
41 165
11 300
30 523
3 400
46 813
3 000
1 600
367 768
6,1 %

Hml-V
1 478 000
720 000
690 000
405 000
415 000
323 000
270 000
180 000
105 000
52 000
40 462
4 678 462
77,4 %

Kalvola
116 650
106 022
54 500
3 150
31 525
12 000
24 953

Lammi
214 053
184 119
71 775
23 530
50 415
21 275
39 160

2 500
500
4 991
356 791
5,9 %

4 800
10 100
25 151
644 378
10,7 %

YHTEENSÄ
1 889 200
1 159 611
857 440
442 980
527 463
359 675
380 926
180 000
115 300
64 200
70 604
6 047 399

%
31,2 %
19,2 %
14,2 %
7,3 %
8,7 %
5,9 %
6,3 %
3,0 %
1,9 %
1,1 %
1,2 %

1 149 682
683 368
2 201 817
4 034 867

28,5 %
16,9 %
54,6 %

KAIKKI YHTEENSÄ

10 082 266

Seurakunnallisten työalojen
%-osuudet toimintakatteesta
2022
2%
3%
6%

9%

Lapsi- ja nuorisotyö
Yleinen seurakuntatyö

31%

Diakoniatyö
Lähetystyö (ja aikuistyö)

9%

Musiikki
Viestintä

7%

Perheneuvonta
Sairaalasielunhoito

14%

19%

Muu toiminta
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Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
HÄMEENLINNA-VANAJA

TA 2021

TA 2022

Ero 2022-2021

Ero %

336 766

301 366

-35 400

-10,5 %

TOIMINTAKULUT YHT.

-5 008 847

-4 979 828

29 019

-0,6 %

TOIMINTAKATE

-4 672 081

-4 678 462

-6 381

0,1 %

TOIMINTATUOTOT YHT.

Hämeenlinna-Vanajan tulevaisuussuunnitelma 2021-2026
Läsnä pyhässä ja arjessa
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa, joka
välittää sanomaa armollisesta Jumalasta ja kutsuu ihmisiä elämään seurakunnan
yhteydessä sekä kantamaan vastuuta lähimmäisestä ja luomakunnasta.

Kokeilemme rohkeasti

Teemme yhdessä

Kohtaamme ja vaikutamme

Opimme ja arvostamme
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Strategiasta johdetut painopisteet kaudelle 2022-2023
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tulevaisuussuunnitelma 2021-2026 hyväksyttiin keväällä 2021.
Tulevaisuussuunnitelman otsikko on ”Läsnä pyhässä ja arjessa”. Suunnitelma määrittää
tulevaisuuden toiminnalle neljä painopistettä: ”kokeilemme rohkeasti”, ”kohtaamme ja vaikutamme”,
”teemme yhdessä” sekä ”opimme ja arvostamme”.
Tulevaisuussuunnitelmasta valittiin vuodelle 2022 kaksi erityistä painopistettä. Siten keskitymme
tulevalla toimintakaudella 1) vapaaehtoisuuden vahvistamiseen ja 2) yhteistyön lisäämiseen sekä eri
työalojen välillä että yhteistyökumppaneiden kanssa.
Vapaaehtoisuuden vahvistamiseen keskitytään seurakunnassa monella eri tavalla. Lähetys- ja
aikuistyön tiimissä aloittaa alkuvuodesta osallisuuden ja vapaaehtoistyön asiantuntija.
Jumalanpalvelus- ja musiikkityössä kehitetään messuavustajatoimintaa. Diakonia käynnistää
Olotilatoiminnan yhdessä eri työalojen ja vapaaehtoisten kanssa. Kasvatuksessa kehitetään lasten,
nuorten ja perheiden vaikuttamismahdollisuuksia. Viestinnässä nostetaan esille vapaaehtoistyötä.
Seurakunnan budjettiin on varattu rahoitusta osallistavaa budjetointia varten.
Seurakunnan työalat keskittyvät yhdessä tekemiseen. Kasvatuksessa kehitetään esimerkiksi
avoimia Poltsari-iltoja ja perheystävätoimintaa. Liekit-musikaali on kasvatuksen ja musiikkityön
yhteinen projekti. Kaikilla kasvatuksen työaloilla keskitytään Polku-toimintamallin jalkauttamiseen.
Perheasiain neuvottelukeskus ja diakonia järjestävät yhteisen dialogisen terapiaryhmän. Viestintä
tukee työalojen yhteistyötä markkinoimalla yhteistyöprojekteja ja tarjoamalla koulutusta sekä
sparrausta.
Teemme
yhteistyötä
yhteistyökumppaneiden
kanssa.
Oppilaitostyössä
keskitytään
seurakuntayhteyden rakentamiseen opiskelija- ja opettajalähtöisesti. Sairaalasielunhoito toimii osana
sairaalan organisaatiota. Seurakunnan ja kaupungin yhteinen Hyvin Sanottu -hanke haastaa
hämeenlinnalaiset paremman keskustelukulttuurin rakentamiseen. Diakoniassa kehitetään
Vapaaehtoiskeskus Pysäkin toimintaa yhdessä kaupungin ja vapaaehtoisten kanssa sekä Hyvän
tahdon Ruokajakeluverkoston (HTR) toimintaa ruokajakeluverkoston, kaupungin ja Luotsisäätiön
kanssa.
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta keskittyy kaudella 2022-2023 tilakysymyksiin eli pohtimaan sitä,
miten seurakunta voi olla tulevaisuussuunnitelman mukaisesti läsnä hämeenlinnalaisten pyhässä ja
arjessa. Uusi kokoontumistila avautuu ydinkeskustassa, Raatihuoneenkadun ja Sibeliuksenkadun
kulmassa. Myös nuorten pelitoiminta Bunkkeri siirtyy keskustaan. Lisäksi seurakunta ja
seurakuntayhtymä päättävät vuoden 2022 aikana tulevaisuuden toimitiloista. On pohdittava,
millaiset tilaratkaisut
tukevat parhaiten sekä
henkilöstön
että vapaaehtoisten toimimista
evankeliumin julistamisen (sanoin ja teoin) tehtävässä? Myös Hämeenlinnan kirkon sisätilojen
muutosprojekti etenee vuonna 2022.
Vuodelle 2022 on suunniteltu useampia merkittäviä tapahtumia. Piispantarkastus alkoi
loppuvuodesta
2021.
Tarkastuksen
seurakuntaa
koskettavat
elementit
painottuvat
alkuvuoteen 2022. Syksyllä järjestetään seurakuntatapahtuma. Suurkonsertti taiteiden yössä kuuluu
musiikkityön toimintasuunnitelmaan. Missio 2022 voi olla maanlaajuinen tapahtuma, johon
osallistumisen tapa seurakunnassa ratkeaa suunnitteluvuoden aikana. Vuosi 2022 on myös
seurakuntavaalivuosi. Seurakunta liittyy kampanjoihin sekä äänestysaktiivisuuden nostamiseksi että
ehdokkaiden löytämiseksi.
Seurakunnan taloutta rakennetaan edelleen harkiten. Henkilöstökuluihin on tehty harkittuja
supistuksia,
mutta
toisaalta
toimintarahat
ovat
kasvaneet
jokaisella
työalalla.
Taloustilannetta helpottaa, että vuoden 2022 verotulot pysyvät Hämeenlinnassa todennäköisesti
vuoden 2021 tasolla. Syynä verotulojen määrään ovat merkittävä talouskasvu ja positiivinen
muuttoliike. On kuitenkin huomattava, että kirkosta eroaminen jatkuu todennäköisesti kriisikautta
edeltävällä tasolla. Myös ratkaisut uusien tilojen rakentamiseksi heijastuvat paitsi toimintaan myös
talouteen.
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Lammin seurakunta
LAMMI

TA 2021

TA 2022

Ero 2022-2021

Ero %

48 520

25 200

-23 320

-48,1 %

TOIMINTAKULUT YHT.

-702 909

-669 578

33 331

-4,7 %

TOIMINTAKATE

-654 389

-644 378

10 011

-1,5 %

TOIMINTATUOTOT YHT.

SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020
Lammilla kirkko on keskellä kylää ja lähellä ihmistä
Seurakunnan tulevaisuudennäkynä eli visiona on, että

LAMMIN SEURAKUNTA
on lammilaisille läheinen, avarakatseinen
ja yhteistyöhaluinen seurakunta, joka elää
evankeliumin ilosanomasta ja kristillisestä perinteestä.
Se on avoimesti esillä yhteisössään, kutsuu osallistumaan
ja kokeilee rohkeasti uusia toimintatapoja.

STRATEGIASTA JOHDETUT SUUNNITTELUKAUDEN 2022 – 2024 PAINOPISTEALUEET
- Olemme lähellä ja autamme (painopiste vuonna 2022)
- Painopisteet vuosille 2023-2024 valitaan uudesta, parhaillaan työstettävästä strategiasta

TALOUSARVIOVUODEN 2022 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI
Vuosi 2022 on järjestyksessä neljäs toimintavuosi, jolloin entinen Tuuloksen seurakunta on
Kirkkohallituksen 29.5.2018 tekemän päätöksen mukaisesti osa Lammin seurakuntaa muodostaen
siinä
Lammin
seurakunnan
seurakuntaneuvoston
päätöksen
mukaisesti
Tuuloksen
alueseurakunnan. Lammin seurakunnan talousarvioasiakirjassa vuodelle 2022 on kolmen edeltävän
vuoden tavoin pieni määräraha Tuuloksen alueella tapahtuvaa erityistä toimintaa varten. Kaikkien
Tuuloksen alueella työskentelevien seurakunnan työntekijöiden henkilöstökulut ja suurin osa
Tuuloksen alueella käytettävistä muista toimintakuluista maksetaan Lammin seurakunnan eri
tehtäväalueiden talousarviomäärärahoista.
Keväällä 2010 laadittiin ja hyväksyttiin sekä viimeksi vuonna 2019 päivitettiin Lammin seurakunnan
perustoimintokuvaukset, joihin niin toiminta- ja taloussuunnitelmassa kuin toimintakertomuksessakin
tulee viitata. Kaikissa tehtäväalueiden antamissa toiminta- ja taloussuunnitelmissa vuodelle 2022 on
ilmaistu toimittavan perustoimintokuvausten mukaisesti. Suunnitteluvuoden avaintavoitteissa
keskitytään seurakunnan strategiasta valitun painopisteen toteuttamiseen.
Vuodelle 2022 valittu painopiste on siten ollut lähtökohtina tehtäväalueiden suunnitteluvuoden
avaintavoitteille ja toimintasuunnitelmille.
Tehtäväalueiden avaintavoitteissa korostuvat eri-ikäisten seurakuntalaisten rohkaiseminen
erilaisten kohtaamisten kautta koronapandemian varjojen vähitellen väistyessä. Keinoina näihin
kohtaamisiin nousevat esiin erilaisten ns. matalan kynnyksen tilaisuuksien järjestäminen ja ihmisten
kohtaaminen sosiaalisen median välityksellä. Tavoitteissa korostuu myös niin seurakunnan
luottamushenkilöiden, vapaaehtoistyöntekijöiden kuin työntekijöidenkin aktiivinen läsnäolo
seurakuntalaisten keskellä, niin juhlassa kuin arjessa, erilaista tukea tarjoten sekä heitä kutsuen ja
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osallistaen. Tärkeänä pidetään myös seurakuntalaisten toiveiden ja tarpeiden kyselemistä ja
kuulemista suhteessa seurakunnan toimintaan ja rohkeutta kuullun perusteella tarvittaessa muuttaa
toimintaa totutusta; rohkeutta kokeilla uutta.
Avaintavoitteissa nousee lisäksi esiin monen tasoinen yhteistyö muiden eri toimijoiden kanssa
sisältäen yhteyden vahvistamisen koko laajentuneen seurakunnan alueella, seurakunnan
tehtäväalueiden keskinäisen yhteistyön, yhteistyön paikallisten tahojen, kuten kaupungin ja
yhdistysten kanssa sekä yhteistyön toisten seurakuntien kanssa.
Seurakuntaneuvosto
- Lammin seurakunnan Strategia 2027 hyväksymiseen liittyvä päätöksenteko
- luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kohtaamisten järjestäminen ja tukeminen
- Lammin Uusi seurakuntatalo –hankkeen etenemisen seuraaminen ja asiasta seurakunnalta
mahdollisesti pyydettävien lausuntojen antaminen
Jumalanpalveluselämä
- kahden jumalanpalvelusyhteisön, Lammi ja Tuulos, toiminnan tasavertainen tukeminen ja
kehittäminen sekä yhteistyön rakentaminen niiden välille.
- päiväjumalanpalvelusten toteuttaminen hybridimallilla siten, että kirkossa seurakunnan kanssa
yhdessä toteutetun jumalanpalveluksen ohella jumalanpalvelus lähetetään mahdollisuuksien
mukaan suorana lähetyksenä internetin välityksellä
Kirkolliset toimitukset
- valmistelujen huolellinen hoitaminen yhdessä toimitusta hoitavan tiimin kanssa (keskustelut,
kotikäynnit, sururyhmät)
- erilaisten rukoushetkien mahdollisuuden esillä pitäminen
Muut seurakuntatilaisuudet
- tervehdyksen lähettäminen uusille seurakuntalaisille ja kesäasukkaille
- kinkerien ja erilaisten hartaushetkien järjestäminen yhteistyössä kotien ja muiden
yhteistyötahojen kanssa
- raamattutyöskentelyn toteuttaminen
- erilaisten hartauksien ja ohjelmien julkaiseminen digitaalisesti seurakunnan sähköisissä
kanavissa
- Hiljaisuuden retriitin, kirkko- tai pyhiinvaellusten tms. suunnittelu ja toteutus yhteistyössä eri
tehtäväalueiden ja/tai muiden yhteistyötahojen kanssa
- paikallisten tapahtumien ja juhlien järjestelyihin osallistuminen yhdessä eri yhteistyötahojen
kanssa (esim. Pellavamarkkinat, Lammi-viikko, Itsenäisyyspäivän juhlat, Kauppakeskus Tuulosen
tapahtumat)
Tiedotus ja viestintä
- kausiesitteiden koostaminen neljä kertaa vuodessa
- www-kotisivujen ja seurakunnan facebook-sivujen sekä muiden seurakunnan käytössä olevien
sosiaalisen median sivujen aktiivinen hyödyntäminen ja päivittäminen
- seurakunnan verkossa ilmestyvien Kivikirkko –blogitekstien laatiminen ja niiden pohjalta tehtävien
kausijulkaisujen koostaminen yhdessä tiedotustyöryhmän kanssa
Yleinen musiikkitoiminta, kirkkokuoro ja konsertit
- Hiljaisuuden retriitin, kirkko- tai pyhiinvaellusten tms. suunnittelu ja toteutus yhteistyössä eri
tehtäväalueiden ja/tai muiden yhteistyötahojen kanssa
- Muistisairaan messun järjestäminen
- virsi- ja muiden lauluiltojen järjestäminen
- monipuolisen konserttitoiminnan järjestäminen huomioiden konserteista kerätty palaute
Lapsi- ja perhetyö
- avoimen ruokailutapahtuman järjestäminen lapsiperheille
- yhteisten vaunulenkkien järjestäminen lapsiperheille
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- isä-lapsi –toiminnan järjestäminen
- Kauppakeskus Tuulosen hyödyntäminen lapsiperheiden tapahtumissa
- yhteistyön jatkaminen nykyisen varhaiskasvatuslain vaatimukset huomioiden Hämeenlinnan
kaupungin järjestämän päivähoidon kanssa Lammilla ja Tuuloksessa
Varhaisnuorisotyö
- seurakunnan nuorisotyönohjaajan näkyminen monenlaisessa varhaisnuorten toiminnassa
- ns. matalan kynnyksen yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Konnarin koulun kanssa
- yhteistyön kehittäminen Lammin ja Tuuloksen alueilla yhteistyökumppaneiden kanssa
Rippikoulu
- seurakunnan tutummaksi ja läheisemmäksi tekeminen nuorille jo rippikoulun ennakkojakson
aikana
- kuuntelu ja keskustelu nuorten esiin tuomista elämänkysymyksistä ja heille tärkeistä teemoista
- rippikoulutyön kehittäminen erityisesti rippikouluihin osallistuneilta ja heidän huoltajiltaan
kerättävien palautteiden avulla
Nuorisotyö
- kerhonohjaajien, isosten ja leiriavustajien kouluttaminen sekä mielekkään vapaa-ajan toiminnan
järjestäminen
- seurakunnan nuorisotyön näkyminen kouluarjessa koronatauon jälkeen
- yhteistyön kehittäminen Lammin ja Tuuloksen alueilla yhteistyökumppaneiden kanssa erityisesti
Kauppakeskus Tuulosta hyödyntäen
Diakonia
- Muistisairaan messun järjestelyihin osallistuminen yhteistyössä muiden tehtäväalueiden kanssa
- sururyhmän järjestäminen keväällä yhteistyössä Hauhon seurakunnan kanssa Keidas
- toiminnan uudelleen arviointi Koronatauon jälkeen
- uusien vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi
Lähetystyö
- lähetystyön viestintäsuunnitelman laatiminen lähetystyön näkymiseksi selkeämmin ja kiinteämmin
myös sosiaalisessa mediassa
- tapahtumien järjestäminen yhdessä muiden tehtäväalueiden kanssa esim. kummitoiminnan
tukemiseksi
Kansainvälinen diakoniatyö
- ystävyysseurakuntatoiminnan jatkamisen arviointi
- rannulaisten mahdollinen vierailu Lammilla
- taloudellinen tukeminen Kirkon Ulkomaanavun kautta
Tuulos
- ns. matalan kynnyksen tilaisuuksien järjestäminen
- ruoka-avun jakamisen jatkaminen mahdollisuuksien mukaan
- yhteistyön vahvistaminen paikallisten toimijoiden kanssa ja uusien kumppanuuksien löytäminen
- yhteistyö Kauppakeskus Tuulosen kanssa

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN MITTAAMINEN
Suunniteltujen tapahtumien toteutuminen ja osallistuneiden lukumäärä. Palautteen keruu
seurakunnan toiminnasta ja toiminnan arviointi palautteen pohjalta
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Hauhon seurakunta
HAUHO

TA 2021

TOIMINTATUOTOT YHT.
TOIMINTAKULUT YHT.
TOIMINTAKATE

40 810
-408 775
-367 965

TA 2022

Ero 2022-2021

32 520
-400 288
-367 768

-8 290
8 487
197

Ero %
-20,3 %
-2,1 %
-0,1 %

HAUHON SEURAKUNNAN STRATEGIA 2030

Missio
todistus armollisesta Jumalasta ja hyvän tekeminen
Tavoite
Elävä, itsellinen seurakunta, jonka ovet ovat auki kaikille
Arvot
Kristillinen usko, toivo, rakkaus, olemme läsnä ja välitämme ihmisistä
Painopisteet
Lapsi- ja nuorisotyö, viestintä, luonto

Pidämme kiinni hyvistä perinteistä, kuten kinkerit, kirkkokahvit, kesätori, joulukirkko,
tuttuus ja turvallisuus. Jumalanpalveluksiin haetaan monimuotoisuutta, esim. eri ajankohtien, tyylien ja
striimauksen muodossa.

Pidämme ovet avoinna. Annamme aikaa kohtaamisille. Laitamme palautelaatikon nettiin.
Pyrimme nuorten varhaiseen kohtaamiseen esim. kouluissa.

Panostamme viestintään. Etsimme uusia polkuja toimintaan.
Huolehdimme seurakunnan näkyvyydestä. Seurakuntalaisia pyydetään ilmiantamaan lahjansa.
Vahvistamme työntekijöiden moniosaamista ja rohkaisemme digitalisaatioon ja toiminnallisiin kokeiluihin.

Pidämme tilaisuuksia luonnossa, esim. Kotkonharjun Pyhiinvaellus.
Vaikka tavallinen riittää, panostamme laatuun. Annamme tilaa hiljentymiselle ja olemiselle.
Olemme ekologisia. Olemme mukana paikallisissa verkostoissa.
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Strategiasta johdetut suunnittelukauden 2022-2024 painopistealueet:
Painopistealueina/keskeisinä tavoitteina suunnittelukaudella ovat:
1. Seurakuntavaalien hyvä toteuttaminen 2022.
2. Uuden strategian toteuttaminen 2022-2024.
3. Henkilöstöstrategia 2023-2024.

Talousarviovuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet
niiden saavuttamiseksi:
1. Jumalanpalveluksiin osallistuva seurakunta:
-korkeatasoisesti toimitetut jumalanpalvelukset,
-kutsu- ja erityisjumalanpalvelusten toteuttaminen,
-tasokkaasti hoidetut kirkolliset toimitukset, kinkerit ja muut yleiset tilaisuudet.
2. Seurakuntavaalien hyvä toteuttaminen:
- vaaleihin valmistautuminen,
- riittävä tiedotus,
- aktivointi.
3. Uuden strategian toteuttaminen:
-strategian linjausten huomioon ottaminen suunnittelussa,
-strategian mukaisten toiminnallisten linjausten tekeminen
-uusien kohdentavien toimenpiteiden käyttöönotto

Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen:
1. Toteutuneet tilaisuudet, osallistujien ja tapahtumien kokonaismäärä, saatu palaute ja
itsearviointi.
2. Toteutuneiden toimien arviointi, saatu palaute.
3. Toteutuneet toimintamallit.
4. Äänestysvilkkaus.
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Kalvolan seurakunta
KALVOLA

TA 2021

TA 2022

Ero 2022-2021

Ero %

15 820

15 250

-570

-3,6 %

TOIMINTAKULUT YHT.

-359 711

-372 041

-12 330

3,4 %

TOIMINTAKATE

-343 891

-356 791

-12 900

3,8 %

TOIMINTATUOTOT YHT.

KALVOLAN SEURAKUNNAN STRATEGIA

TALOUSARVIOVUODEN 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NIIDEN
SAAVUTTAMISEKSI
Vuoden 2022 painopistealueet
Eri työmuotojen painopistealueet on kirjattu työmuotojen toimintasuunnitelmiin. Seurakunta järjestää
yhteisiä tapahtumia myös siten, että siinä ovat mukana kaikki työalat.
Kirkkoherranvirasto
Kalvolan seurakunta siirtyi vuoden 2020 alussa Tampereen alueellisen keskusrekisterin asiakkaaksi.
Tällöin kirkkoherranviraston lakisääteiset tehtävät siirtyivät keskusrekisterille.
Kirkkoherranvirasto jatkaa toimintaansa seurakunnan palvelupisteenä. Kirkkoherranvirasto on
avoinna kahtena päivänä viikossa.
Seurakunnan toiminnasta tiedotetaan Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa, Akaan seudussa ja
seurakunnan kotisivuilla. Erillisiä tiedotteita julkaistaan tarpeen mukaan. Tila-, toiminta- ja muissa
varauksissa käytetään keskitetysti Katrina-varausjärjestelmää.

19
Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja muu seurakuntatyö
Jumalanpalvelukset pidetään pyhäpäivinä kello 10 Kalvolan kirkossa. Sunnuntain messu voidaan
pitää myös seurakuntatalolla. Peräkkäisinä pyhäpäivinä voidaan joku jumalanpalvelus toteuttaa
iltamessuna. Rimmissä pidetään jumalanpalveluksia pääsiäisaikana, juhannuksena ja jouluaikana.
Oletusarvon mukainen jumalanpalvelus on messu. Vapaaehtoistoimijoita kutsutaan järjestämään
kirkkokahvituksia, joiden tuotto ohjataan lähetystyölle. Jumalanpalveluksiin voidaan kutsua
vierailevia saarnaajia. Jumalanpalvelukset voidaan toteuttaa myös jonkin yhteistyötahon
nimikkokirkkopyhänä.
Hartaustilaisuuksia pidetään Iittalan hyvinvointikeskuksessa, Ilveskodissa, Ilonpisarassa ja
Koivikkokodissa sovitun vuorolistan mukaan. Muissa paikoissa hartauksia pidetään pyydettäessä.
Kevättalvella pidetään kinkereitä kodeissa tilausten mukaan.
Kalvolan seurakunta huolehtii kirkollisista toimituksista seurakunnan alueella. Toimitusten
ajankohdasta ja paikasta sovitaan asianomaisten seurakuntalaisten kanssa yhdessä ja toiveita
pyritään noudattamaan aina, kun se on mahdollista. Toimituksiin pyritään varaamaan riittävästi aikaa,
jotta niiden huolellinen toteuttaminen ei hankaloituisi.
Kirkkoherran loma- ja vapaasijaisuudet toteutetaan sopivilla sijaisjärjestelyillä. Kanttorin loma- ja
vapaasijaisiksi hankitaan ammattitaitoinen sijainen.
Musiikki- ja kuorotoiminta
Musiikki- ja kuorotoiminta on tärkeä osa seurakunnan toiminnassa. Pääpaino on
jumalanpalveluksissa ja toimituksissa. Konsertteja järjestetään säännöllisesti yhdessä eri toimijoiden
kanssa. Kuorotoiminnalla rikastutetaan seurakunnan jumalanpalveluselämää. Musiikkityö on myös
mukana muiden työalojen toiminnassa, mm perhetapahtumat ja rippikoulutyö. Säännöllisesti toimivia
musiikkiryhmiä ovat kirkkokuoro, lapsikuoro sekä perhekerhon yhteydessä järjestettävä muskari.
Päiväkerhotyö
Päiväkerhot järjestetään 3-5-vuotiaille. Kerhotyön kautta pidetään yhteyttä perheisiin. Päiväkerhossa
on lisätty kontakteja vanhempaan ikäluokkaan useamman kerhomummon avulla. Päiväkerholaiset
osallistuvat perhekirkkoihin.
Perhekerhotyö
Perhekerhot kokoontuvat kerran viikossa. Kerhot ovat avoimia pienten lasten vanhemmille lapsineen.
Tavoitteena on olla avoimena vertaistukena pienten lasten vanhemmille.
Iltapäiväkerho
Koululaisten iltapäiväkerho on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityislapsille. Kerho
kokoontuu maanantaista perjantaihin koulujen lukuvuoden aikana koulupäivinä.
Varhaisnuorisotyö
Tavoitteena on järjestää jatkuvaa viikkotoimintaa varhaisnuorille ja jatkaa Mini-Donkkisten
järjestämistä yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Lisäksi varhaisnuorisotyössä tavoitteena on järjestää
myös retkiä, tehdä kouluyhteistyötä Iittalan yhtenäiskoulussa, sekä kehittää työtä niin, että yhä
useampi koululainen pääsisi mukaan seurakunnan toimintaan.
Rippikoulutyö
Tavoitteena on järjestää kasteopetusta nuoria kiinnostavalla tavalla, tarjota mukava
rippikoulukokemus ja sitouttaa heitä mukaan seurakuntaan rippikoulun jälkeen. Vuonna 2022
järjestetään kaksi rippikoululeiriä, toinen Kaunisniemen leirikeskuksessa Lammilla ja toinen
Loimalahden leirikeskuksessa Hämeenlinnassa. Lisäksi kevään aikana järjestetään päivärippikoulu.
Kaikki seurakunnan työmuodot osallistuvat rippikoulutyöhön.
Nuorisotyö
Tavoitteena on kehittää isoskoulutusta ja nuorteniltoja, järjestää leirejä ja retkiä ja antaa nuorille
mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa seurakunnan toimintaa. Nuorille kutsutaan olemaan osa
elävää seurakuntaa.
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Partiotyö
Kalvolan seurakunnalla on yhteistyösopimus Kalvolan Olavinpoikien ja Katajasiskojen kanssa.
Seurakunta tukee partiolippukuntia talousarvioon varattavalla summalla.
Diakoniatyö
Diakoniatyö antaa henkistä, hengellistä ja aineellista apua eri ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa
oleville. Tarvittaessa avun tarvitsija ohjataan eteenpäin tai tehdään yhteistyötä muiden
auttamistahojen kanssa. Seurakuntalaisia ohjataan toimimaan diakonisen vastuun hengessä.
Lähetystyö
Kalvolan seurakunta tukee lähetystyötä kahden tukisopimuksen kautta. Vapaaehtoisvoimin
toteutettujen kirkkokahvien vapaaehtoinen kahviraha ohjataan lähetystyölle. Lisäksi vapaita
kirkkokolehteja kohdennetaan lähetystyölle. Lähimmäistuvan syyskauden tuotto ohjataan
lähetystyölle. Käsityöpiiri jatkaa toimintaansa.
Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen
Seurakunnan toimintaa arvioidaan kävijämäärien, seurakuntalaisilta saadun palautteen ja
seurakunnan työntekijöiden kokemusten perusteella. Arvioinnin perusteella tehdään ratkaisut siitä,
mitä toimintaa kehitetään edelleen ja mistä luovutaan tai mitä supistetaan.
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Seurakuntayhtymä
Yhtymän yksiköt

TA 2021

TA 2022

Ero 2022-2021

Ero %

1 438 196

1 523 980

85 784

6,0 %

TOIMINTAKULUT YHT.

-5 313 889

-5 558 847

-244 958

4,6 %

TOIMINTAKATE

-3 875 693

-4 034 867

-159 174

4,1 %

TOIMINTATUOTOT YHT.

SEURAKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA
Seurakuntayhtymä hoitaa talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät, jotka sille on kirkkolain 11
luvun 2 §:n 1-2 momentissa säädetty. Kirkkolain 11 luvun 2 §:n 5 momentin nojalla seurakuntayhtymä
hoitaa kiinteistö-, rakennus- ja hautaustoimen, kaluston ja irtaimiston hankinnan ja hoidon,
tietohallintopalvelut, lakiasiainpalvelut, muut yleishallintoon, yhtymän omaisuuteen ja talouteen
liittyvät palvelut sekä yhteistyössä seurakuntien kanssa koordinoi viestinnän ja koulutussuunnitelmat.
Seurakuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto, jossa on 51 jäsentä
(Hämeenlinna-Vanaja 35, Lammi 7, Hauho 5, Kalvola 4).
Päätöksenteossa pyritään avoimeen ja asiantuntevaan asioiden hoitamiseen yhteistyössä
seurakuntien työntekijöiden kanssa. Luottamushenkilöt toimivat seurakuntalaisten edustajina ja
asettavat oman asiantuntemuksensa ja elämänkokemuksensa seurakuntayhtymän ja sen
seurakuntien käyttöön.
Yhteisessä kirkkoneuvostossa on viisitoista jäsentä. Jokaisella yhtymän seurakunnalla on yhteisessä
kirkkoneuvostossa luottamushenkilöedustus.
Seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimea johtaa yksitoista jäseninen kiinteistö- ja
hautaustoimen
johtokunta.
Jokaisella
yhtymän
seurakunnalla
on
johtokunnassa
luottamushenkilöedustus.
Seurakuntayhtymän taloutta hoidetaan niin, että talous jatkossakin antaa hyvän pohjan
seurakunnallisten tehtävien toteuttamiseen. Toiminnan ja talouden seurantaa sekä
seurakuntayhtymän strategiaa valmistellaan siten, että seurakuntayhtymän talous tulee jatkossakin
olemaan tasapainossa.
Seurakuntayhtymän hallinto antaa seurakuntalaisille, luottamushenkilöille ja työntekijöille palveluja,
tietoa ja ammattitaitoa seurakunnan tehtävän ja seurakuntatyön toteuttamiseen.
Hautaustoimen tehtävänä on ylläpitää seurakuntayhtymän hautausmaita perinteitä kunnioittaen ja
huolehtia hautausjärjestelyistä hautausmailla ja siunauskappeleissa sekä vainajien tuhkaukset
krematoriolla. Hautaustoimi vastaa myös hautausmaiden kunnossapidosta ja hautainhoitorahastolta
ostettujen haudanhoitopalveluiden tuottamisesta.
Kiinteistötoimen tärkein perustehtävä on ylläpitää ja kehittää seurakuntayhtymän omistamia
kiinteistöjä ja tuottaa palveluja yhtymän seurakunnille. Kiinteistöhallinto tuottaa seurakuntayhtymän
kiinteistöjohtamis- ja isännöintipalvelut, vahtimestari-, siivous- ja ruokapalveluita seurakuntien eri
tarpeisiin. Kiinteistötoimi vastaa seurakuntayhtymän rakennuksiin kohdistuvista investoinneista ja
muista korjauksista sekä yhtymän maa- ja metsäalueista. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä
kiinteistöstrategia ohjaa toimintaa.
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STRATEGIASTA JOHDETUT SUUNNITTELUKAUDEN 2022 - 2024 PAINOPISTEALUEET










Ympäristöohjelman täytäntöönpano kirkon ympäristödiplomiksi
Hautaustoimessa
palveluiden
korkea
laadullinen
taso,
jossa
huomioidaan
asiakaspainotteisuus, työturvallisuus ja kustannukset
Kehitetään hautausmaita viihtyisinä ja harmonisina viherympäristöinä
Hämeenlinna-Vanajan uuden seurakuntatalon sijoituspaikka, kaavoitus ja suunnittelun
käynnistäminen
Korjausvelan kasvun pysäyttäminen > strategian mukaisista kiinteistöistä luopuminen
Rakennusten ja hautausmaiden energia- ja ympäristötehokkuuden parantaminen
Nykyisen kiinteistöstrategian toteuttaminen ja sen päivittäminen vuosille 2023-2027
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennusperinnön säilyttäminen
Uuden metsätaloussuunnitelman mukainen metsien hoito

TALOUSARVIOVUODEN 2022 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI
















Jatketaan taloushallinnon prosessien kehittämistä ja osallistutaan osaltamme Kirkon
henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskukseen (Kipa) kehitystyöhön
Tehostetaan taloustoimiston toimintaa ja laajennetaan ihmisten osaamista ja toimivia
sijaisjärjestelyjä
Valmistelemme seurakuntayhtymän ympäristödiplomia
Uuden metsätaloussuunnitelman käyttöönotto
Hautausmaiden huonokuntoisia puita kaadetaan ja istutetaan uusia tilalle
Vanajan hautausmaalaajennuksen loppuunsaattaminen
Hauhon ja Tuuloksen hautausmaiden digikarttojen piirtäminen
Hautojen hallintajärjestelmän hankkiminen
Lammin uuden seurakuntatalon rakennuttaminen
Rakennusten kuntotutkimusten tekeminen ja pitkäntähtäimen suunnitelmat (PTS)
Huoltokirjaohjelman käyttöönotto
Kiinteistöstrategian
toteuttaminen.
Hankkeiden
rahoitus
päätetään
erikseen
lisätalousarvioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee
Yhteisenä päämääränä ja tavoitteena on turvata seurakuntien käyttöön perustehtäväänsä
varten riittävä määrä tarkoituksenmukaisia, turvallisia, terveellisiä ja saavutettavia tiloja
Luovutaan toiminnan kannalta tarpeettomista tai pienen käyttöasteen omaavista tiloista sen
ollessa kiinteistöstrategian mukaista
Huolehtiminen työntekijöiden työssäjaksamisesta

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN MITTAAMINEN








Investointien, kiinteistöjen korjausten ja realisointien toteuttaminen
Asiakastyytyväisyys
Kilpailutusten ja/tai puitesopimusten kautta saadut säästöt
Hanke- ja investointilistan seuranta
Sähkö/kaukolämpöoptimointijärjestelmien avulla saadut säästöt
Kustannusseurannat
Ostopalveluiden laadun seuranta
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IV TULOSLASKELMAOSA
Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminta- ja rahoitusmenoihin sekä pitkävaikutteisen
omaisuuden kulumista ilmentäviin suunnitelman mukaisiin poistoihin.
Tuloslaskelman alkuun on käyttötalousosan pääluokkien menot ja tulot summattu tulo- ja
menolajeittain. Erotus esitetään toimintakatteena. Toimintakatteen jälkeen esitetään verotulot,
verotuskulut, keskusrahastomaksut, eläkerahastomaksut, rahoitustuotot ja -kulut, käyttöomaisuuden
poistot sekä varausten ja rahastojen muutokset.
Talousarviossa 2022 toimintakate on 10 082 266 euroa, mikä on 168 247 euroa enemmän kuin
vuoden 2021 talousarviossa. Syy kohonneeseen toimintakatteeseen on noin 180 000 euroa
kasvaneet vuokrakulut. Vuokrakulujen kasvun suurin syy on väliaikaisten tilojen vuokraaminen
Rauhankadun tilojen korvaajiksi. Raamin ylityksiä ei seurakunnissa ollut Kalvolan seurakuntaa
lukuun ottamatta. Kalvolan seurakunta ylitti raamin 14 098 eurolla.
Kuluvana vuonna taloudenpito on edennyt suunnitellun mukaisesti. Lokakuun loppuun mennessä
seurakuntayhtymän verotulot ovat olleet hieman paremmat kuin viime vuonna. Lopullisen verotulojen
tilanteen tiedämme vasta vuoden lopussa. Huolenaiheena on edelleen seurakuntien laskevat
jäsenmäärät.
Vuoden 2022 budjettia on laadittu toimintayksiköittäin nykyinen toimintakatetaso ja toimintavolyymi
säilyttäen. Suuren kiinteistökannan peruskorjausmenot ovat tulevaisuuden haaste, johon
kiinteistöstrategian harkitulla toteuttamisella pyritään vaikuttamaan.
Talousarviossa 2022 verotulojen on ennustettu putoavan noin 4 % vuoden 2020 tasosta. Vuonna
2016 kirkossa luovuttiin yhteisöverosta ja tilalle tuli valtionrahoitus. Valtionrahoitus on vuonna 2022
n. 19,10 € per kuntalainen ja valtionrahoitusta tullaan tilittämään seurakuntayhtymälle lähes 1,3 M€.
Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni
vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tuleville vuosille maksuun ei ole
odotettavissa muutosta. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen
prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2022.
Rahoitusomaisuusarvopaperien mahdollinen arvonnousu/-lasku kirjataan kauppojen yhteydessä
jatkossa suoraan tilikauden tuloksi/menoksi. Vuonna 2022 rahoitusomaisuusarvopaperien
arvonnousuksi on ennustettu 150 000 euroa (rahoitustuotot ja –kulut yhteensä).
Kiinteistöstrategiaan pohjautuvista isommista investoinneista talousarviossa on huomioitu Lammin
uuden seurakuntatalon rakentamisen kustannukset (3 500 000 euroa), Hämeenlinna-Vanajan uuden
seurakuntatalon suunnittelu ja rakennuttaminen (1 500 000 euroa) sekä Hauhon hautausmaan
huoltorakennuksen rakentaminen (200 000 euroa). Muiden hankkeiden rahoitus päätetään erikseen
lisätalousarvioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee.
Käyttöomaisuuden kulumista vastaaviksi poistoiksi on ennustettu 600 000 (660 000) euroa.
Poistosuunnitelman mukaiset poistot ovat 5,8 % verotuloista. Poistojen määrä on ollut viime vuodet
laskussa, koska isoja investointeja ei ole seurakuntayhtymässä tehty.
Talousarviossa 2022 tilikauden alijäämäksi arvioidaan 84 240 (ylijäämä 15 435) euroa.
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TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Korvaukset
Maksutuotot
Vuokratuotot
Metsätalouden tuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TA 2021

TA 2022

MUUTOS

ERO %

190 600
777 386
292 360
220 000
16 650
59 500
323 616
1 880 112

164 200
809 806
320 160
260 000
23 150
62 000
268 430
1 907 746

-26 400
32 420
27 800
40 000
6 500
2 500
-55 186
27 634

-13,9 %
4,2 %
9,5 %
18,2 %
39,0 %
4,2 %
-17,1 %
1,5 %

-5 715 990
-1 475 531
-2 359 336
-317 718
-1 292 591
-456 740
-176 225
-11 794 131

-5 702 880
-1 419 175
-2 362 483
-497 740
-1 339 022
-487 382
-181 330
-11 990 012

13 110
56 356
-3 147
-180 022
-46 431
-30 642
-5 105
-195 881

-0,2 %
-3,8 %
0,1 %
56,7 %
3,6 %
6,7 %
2,9 %
1,7 %

TOIMINTAKATE

-9 914 019

-10 082 266

-168 247

1,7 %

Verotulot ja -kulut
Kirkollisverotulot
Valtionrahoitus
Verotuskulut
Keskusrahastomaksu
Eläkerahastomaksu

10 413 626
1 285 816
-187 736
-541 626
-541 626

10 434 483
1 287 939
-189 834
-547 781
-547 781

20 857
2 123
-2 098
-6 155
-6 155

0,2 %
0,2 %
1,1 %
1,1 %
1,1 %

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

150 000

150 000

0

0,0 %

VUOSIKATE

664 435

504 760

-159 675

-24,0 %

-660 000

-600 000

60 000

-9,1 %

4 435

-95 240

-99 675

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys
(+)

11 000

11 000

0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

15 435

-84 240

-99 675

Toimintakulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Vuokrat
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

-

0,0 %
-
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Tulojen jakautuminen - TA 2022
2%1%

5%
Kirkollisvero

7%

9%

Valtionrahoitus
Toimintatuotot
Vuokratulot
Rahoitustuotot

76 %

Muut tulot

Kulujen jakautuminen - TA 2022
4%
4%

1%

1%
Henkilöstökulut

8%
54 %
10 %

Palvelujen ostot
Tarvikkeet ja tavarat
Keskusrahastomaksut
Avustukset
Vuokrat
Verotuskulut

18 %

Muut toimintakulut
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V INVESTOINTIOSA
Seurakuntayhtymän investointiraja on 10 000 euroa.

HANKKEET / INVESTOINNIT 2022
SEURAKUNTANEUVOSTOJEN ESITYKSET VUODELLE 2022
Hämeenlinna-Vanaja:
Hämeenlinnan kirkon kiinteä striimauskalusto ja laajennettu äänentoisto

90 000

Vanajan kirkon urkujen perushuolto

15 000

Diakoniakeskuksen keittiön remontti
Lammi:

15 000

Lammin uuden seurakuntatalon suunnittelu ja rakentaminen

3 500 000

Lammin kirkon äänentoiston uusiminen

11 000

Lammin ja Tuuloksen kirkkojen urkujen ja soittopöydän puhdistus

9 500

Lammin siunauskappelille kiinteiden ulkokaiuttimien hankinta

2 000

Tuuloksen seurakuntakeskuksen salin äänentoiston uusiminen

2 500

Hauho:
Pappilan tiilikaton korjaus/uusinta

80 000

Hautausmaan laajennuksen suunnittelu

45 000

Pappilanaron raivaaminen

30 000

Hautausmaan portinpielien kunnostaminen

2 000
YHTEENSÄ

3 802 000

ESITYKSET KIINTEISTÖIHIN VUODELLE 2022
Hämeenlinnan uuden seurakuntatalon suunnittelu ja rakennuttaminen

1 500 000

Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen rakentaminen (ja leikkuuhuoneen purku)

200 000

Kiinteistöjen talotekniset korjaukset eri kiinteistöissä

290 000

Hauhon, Lammin ja Rengon siunauskappeleiden lämmitysjärjestelmien uusiminen
Kaunisniemen leirikeskuksen ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu
Rengon kirkon valaistuksen himmenninjärjestelmän uusiminen
Rengon seurakuntatalon ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen
Vanajan seurakuntakodin ja pappilan jätevesijärjestelmän uusiminen
Verhonkatu 25-27 -kerrostalon tarvittavat LVIS-korjaukset
Poltinahon seurakuntatalon sisävalaistuksen uusimista

Rakennusten kuntoarviot ja kunnossapitosuunnitelmat
Kiinteistöjen rakennustekniset- ja julkisivukorjaukset
Hauhon seurakuntatalon radonmittaus ja -tutkimus
Kalvolan siunauskappelin kellarin kunnostus
Kalvolan siunauskappelin ulkopuolen korjaus ja maalaus
Kaunisniemen leirikeskuksen majoitusrakennuksen puuosien kunnostus ja maalaus
Kaunisniemen leirikeskuksen uuden saunarakennuksen maalaus (katto ja seinät)
Leirikeskusten huoltorakennusten huoltomaalaukset
Leirikeskusten piha-alueiden kunnostustyöt (Kaunisniemi, Loimalahti, Syöksynsuu)
Rengon seurakuntatalon katon sammaleenpoistokäsittely
Syöksynsuun leirikeskuksen huoltomaalaus, vanha osa
Vanajan kirkon kellotapulin ristien ja pallojen pellitys

110 000
125 000
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Vuorentaan kappelin vesikaton singeli-kerroksen vaihto
Tuuloksen hautausmaan wc-tilat
Punaisen tuvan kunnostaminen kesäkäyttöön
Hämeenlinnan kirkon kappelin alttariseinän korjaus

Kiinteistöjen keittiöiden ja muiden tilojen kaluste- ja konehankinnat

141 000

Loimalahden ja Syöksynsuun leirikeskusten jääkaappien ja astianpesukoneiden hankinta
Rengon seurakuntatalon keittiön kylmäkaapin uusiminen
Vanajan seurakuntakodin keittiöremontti (kaapistot, tasot, hyllyt, astianpesukone)
Vanajan kirkon sakastin kalustemuutokset
Siivoustekstiilien esipuhdistuskone ja pyykinkuivausrumpu Poltinahon srk-taloon
Poltinahon seurakuntatalon takkahuoneen ja 122-kerhohuoneen verhojen uusiminen
Muut kiinteistöjen kalustehankinnat

Kiinteistöjen riskinhallinnan laitteistohankinnat

62 000

Kameravalvonnan laitteistopäivitykset
Lammin kirkon paloilmoitinlaitteiston uusiminen
Lammin kirkon rikosilmoitinlaitteiden hankinta
Vanajan kirkon äänentoiston uusiminen
Krematorion uunin kaasunmittausjärjestelmä
Vuorentaan kylmäkoneiden jäähdytysjärjestelmä

Kiinteistöstrategian mukaiset kiinteistöjen kaavoitukset ja myynnit

60 000

Seurakuntayhtymän ympäristödiplomi

30 000

Pakettiauto (kiinteistö- ja hautaustoimi)

25 000

Hauhon kirkon urkujen huoltotyö

20 000

Hauhon kirkon äänentoiston uusiminen

10 000

Arvo- ja käyttöesineistön inventointi Hämeenlinna-Vanaja, Kalvola rakennukset

16 000
YHTEENSÄ

2 589 000

ESITYKSET HAUTAUSMAIHIN VUODELLE 2022
Lammin päältäajettava ruohonleikkuri
Ahveniston kasteluvesiputkiston uusiminen

30 000

Huonokuntoisten puiden kaataminen ja uusien istuttaminen tilalle

50 000

Katrina Kyrkogård -hautojen hallintajärjestelmä

15 000

Hauhon ja Tuuloksen digikarttojen piirtäminen

40 000

Tela- tai pyöräalustainen kaivinkone hautojen kaivua varten lisävarusteineen

80 000

Monitoimikone 2 kpl, leasing

35 000

Pienkoneet, työkalut ja muut hankinnat

10 000

Vanajan hautausmaan laajennus

60 000

50 000

YHTEENSÄ

370 000

ESITYKSET ICT-HANKINNOISTA VUODELLE 2022
Katrina asiointi
Domus asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmä

15 000
12 500
YHTEENSÄ

27 500
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VI RAHOITUSOSA
Rahoituslaskelma osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan maksuvalmiuteen.
RAHOITUSLASKELMA
Vuosikate
Satunnaiset erät

TA 2021
664 435
0

TA 2022
504 760
0

664 435

504 760

-1 440 000

-6 788 500

Varsinaisen toim. ja invest. rahavirta

-775 565

-6 283 740

RAHAVAROJEN MUUTOS

-775 565

-6 283 740

TULORAHOITUS
Investointimenot
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VII TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024
KÄYTTÖTALOUSOSA
Käyttötalousosa sisältää toiminnan nettomenot. Toimintakatteen laskennassa vuosille 2023-2024 on
lähdetty samoista periaatteista kuin vuoden 2022 talousarvion laadinnassa.
TOIMINTAKATE 2022-2024

TA 2022

TS 2023

TS 2024

-4 678 462

-4 614 710

-4 569 023

Lammin seurakunta

-644 378

-635 597

-629 305

Hauhon seurakunta

-367 768

-362 757

-359 165

Kalvolan seurakunta

-356 791

-351 929

-348 445

Yhtymän yksiköt

-4 034 867

-3 979 885

-3 940 483

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

-10 082 266

-9 944 878

-9 846 420

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

TULOSLASKELMAOSA
Tuloslaskelmaosa etenee käyttötalousosan toimintakatteesta vuosikatteeseen ja tilikauden
yli/alijäämään. Verotuloennusteissa on käytetty tuloveroprosenttia 1,30.
TULOSLASKELMA 2022-2024

TA 2022

TOIMINTAKATE

-10 082 266

-9 944 878

-9 846 420

10 434 483
1 287 939
-189 834
-547 781
-547 781
150 000

10 382 311
1 285 900
-188 000
-542 303
-542 303
150 000

10 330 399
1 286 700
-189 500
-536 880
-536 880
150 000

504 760

600 726

657 419

-600 000

-690 000

-730 000

-95 240

-89 274

-72 581

11 000

11 500

12 000

-84 240

-77 774

-60 581

Verotulot
Valtionrahoitus
Verotuskustannukset
Keskusrahastomaksut
Eläkerahastomaksu
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
Varausten muutos
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

TS 2023

TS 2024
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VIII

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION SITOVUUSTASO
Talousarvion sitovuustaso on seurakunnallisessa toiminnassa seurakuntataso Hauhon, HämeenlinnaVanajan, Kalvolan ja Lammin seurakunnissa. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä sitovuustaso on
pääluokkataso (1 hallinto, 4 hautatoimi, 5 kiinteistötoimi). Kustannusten sisäiset erät eivät ole sitovia.

VAROJEN KÄYTTÄMINEN
1. Talousarvioon otettua määrärahaa ei saa yhteisen kirkkovaltuuston luvatta ylittää eikä käyttää
muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on yhteiseltä kirkkovaltuustolta anottava oikeutta sen ylittämiseen tai, jos esiintyy kokonaan uusi meno, jota ei voi siirtää
seuraavan vuoden talousarvion yhteydessä käsiteltäväksi, anottava määräraha sitä varten.
Kaiken seurakuntien taloudenhoitoon liittyvän rahaliikenteen tulee kulkea kirjanpidon kautta.
Rahaliikenteen hoidossa on pyrittävä toteuttamaan kirjanpidon bruttoperiaatetta: minkään toiminnan
tuloja ei saa vähentää sen menoista eikä päinvastoin. Tulot ja menot on pidettävä erillään ja kirjattava
bruttomääräisinä.
2. Varojen käytössä on noudatettava taloudellisuutta ja säästäväisyyttä. Määrärahoja käyttävät henkilöt
ovat velvollisia tuntemaan talousarvion ja sen käyttöön liittyvät määräykset.
3. Jos talousarviossa on myönnetty pienempi määräraha kuin mitä asianomainen on anonut tai
ehdottanut, määrärahan käyttäjä on velvollinen suunnittelemaan toiminnan siten, että se voi tapahtua
myönnetyn määrärahan puitteissa.
4. Ostoja ja hankintoja suorittaessa ostolaskut on osoitettava Kirkon palvelukeskukseen, Hämeenlinnan
srky, 003717888835, PL 5018, 02066 DOCUSCAN. Lisäksi tilaajatiedoissa on mainittava tilaajan,
työalan tai seurakunnan nimi.
5. Hankinnat on suoritettava huolellisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Suuret hankinnat on
suoritettava hankinta-ohjetta ja tarjouspyyntömenettelyä noudattaen.

LASKUJEN HYVÄKSYMINEN
Seurakuntayhtymä siirtyi Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi 1.1.2017 alkaen ja lähes kaikki
laskut kiertävät sähköisesti. Ostolaskut kiertävät tarkastajan ja hyväksyjän kautta, lisäksi ostolaskujen
maksuunpanija hyväksyy ostolaskut maksuun. Hyväksyjä määrittää laskun tarkastajan yhteistyössä
taloustoimiston kanssa ja vastaa laskun merkinnöistä. Maksuunpanijana toimii kaikissa ostolaskuissa
talousjohtaja.
Ostolaskujen tarkastuksessa on erityinen huomio kiinnitettävä siihen, että tavaran tms. käyttötarkoitus
on selvästi todettavissa ja laskussa on viitetietona tavaran ostajan tiedot. Ellei lasku tai siihen liittyvä
lähetyslista itsessään sisällä riittävää selvitystä, on hankinnan suorittaja tai laskun hyväksyjä velvollinen
laatimaan sellaisen selvityksen, että ulkopuolinenkin voi vaikeuksitta käyttötarkoituksen todeta (esim.
tarjoiluun osallistuneet, tilausajomatkan tarkoitus jne).
Laskun hyväksyjä (työalan johtava viranhaltija) vastaa tiliöinnin oikeellisuudesta. Hyväksyjän tulee varmistua, että käytettävissä oleva määräraha ei ylity. Taloustoimisto raportoi kuukausittain työaloja
taloustilanteesta.
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LASKUJEN HYVÄKSYMISET VUONNA 2022
OSTOLASKUT

HYVÄKSYJÄ

Hauhon seurakunta

Tapani Vanhanen

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
Jumalanpalvelus- ja musiikkityö
Lapsi- ja nuorisotyö

Kimmo Reinikainen
Heikki Toivio
Markku Ihander, Kaisa
Nurmi
Virpi Kylmälahti
Timo Korpinen
Jukka Lehto
Mika Juppala
Auli SaarsalmiPaalasmaa

Diakonia
Perheneuvonta
Sairaalasielunhoito
Lähetys- ja aikuistyö
Viestintä

Kalvolan seurakunta

Kalle Roine

Lammin seurakunta

Heli Ulvinen

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä
Kiinteistötoimi
Hautaustoimi
Talous- ja henkilöstöhallinto

Eija Rantala
Teija Marjamäki
Ville Lehtonen

MATKALASKUT

HYVÄKSYJÄ

Hauhon seurakunta
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Tapani Vanhanen
Hanna-Leena
Kevätsalo-Vuorio
Kalle Roine
Heli Ulvinen
Ville Lehtonen

Kalvolan seurakunta
Lammin seurakunta
Hämeenlinnan seurakuntayhtymä

Palkkaluettelot ja tilapäispalkkiot (luento-, asiantuntija-, esiintymispalkkiot ym.) hyväksytään
soveltaen edellä olevaa hyväksymismenettelyä.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja hyväksyy kirkkoherrojen ja talousjohtajan laskut.
Tilikauden aikana tapahtuvat muutokset laskujen hyväksyjien osalta vahvistaa talousjohtaja.

