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Kimmo Reinikainen, kirkkoherra

1. Katsaus vuoteen 2019

Uutena kirkkoherrana kirjoitan katsausta vuoteen,
jonka tapahtumia olen nähnyt ja kuullut vain etänä
ja jälkeenpäin. Mutta jo pelkkä toimintakertomuksen selailu tuottaa seurakunnan toiminnasta täyden
oloisen kuvan; paljon on tapahtunut. HämeenlinnaVanajan seurakunta on ollut läsnä hämeenlinnalaisten arjessa ja juhlassa monin erilaisin tavoin.
Toimintakertomuksen luvut tekevät todelliseksi
sekä henkilöstön mittavan työmäärän että vapaaehtoisten sitoutumisen. Lukujen valossa 2019 on ollut hyvä vuosi.
Samat ilmiöt, jotka vaivaavat koko kirkkoa, ovat
läsnä myös Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa. Jäsenmäärä vähenee kirkosta eronneiden myötä, mutta viime vuonna luvut olivat maltillisemmat.
Seurakuntamme jäsenten määrä pienene myös
seurakuntalaisten kuollessa. Alentunut syntyvyys
ja kastamattomuuden yleistyminen aiheuttavat jäsenkatoa elinkaaren alkupäässä. Toimenpiteitä pitää miettiä paitsi seurakunnassa myös koko kirkon
laajuisesti. Kirkkohallituksen koordinoima Kasvatuksen polku -hanke ja siihen liittyvä Kaste ja kummius -selvitys tuottavat toivottavasti tänä vuonna
joitakin ideoita.
Vuosi 2019 oli uuden tekniikan vuosi. Seurakunta otti käyttöön useita teknisiä työkaluja, jotka

helpottavat ja tehostavat työskentelytapojamme.
Jatkamme näiden uusien työvälineiden sisäänajoa
vielä tänä vuonna. Uuteen tottumista ja sen odottelua on liittynyt myös kirkkoherran vaihdokseen.
Murros tarjoaa aina mahdollisuuksia jonkin uinuvan
löytämiseen. Rohkeutta uudistumiseen on ollut näkyvissä, se on terveen yhteisön merkki.
Vuodenvaihteessa seurakunnan kirkkoherranvirasto vaihtui palvelutoimistoksi. Uudistus aiheutti keskustelua, mutta käytännön muutokset seurakuntalaisten kannalta ovat jääneet vähäisiksi. Tampereen keskusrekisterin hoitaessa rekisteröinnit
palvelutoimisto keskittyy uuden nimensä mukaan
palvelemaan asioitaan hoitavia seurakuntalaisia.
Luottamushenkilöt ovat työskennelleet toimikautensa ensimmäisen vuoden. Työ on ollut näkyvästi hyvää. Seurakunnan taloudellinen tulos on ollut etenkin loppuvuoden ansiosta kiitettävä, vuosi
tässäkin suhteessa oli onnistunut. Kiinteistöstrategian toteuttaminen eteni aivan loppuvuonna Poltinahon uuden seurakuntakeskuksen kartoitukseen.
Alkava tulevaisuustyöskentely tulee tarvitsemaan
vuoropuhelua myös kiinteistöstrategian kanssa.
Vuoden 2019 hallinnon toimenpiteet avaavat rohkean näköalan tulevaisuuden suunnitteluun.
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2. Tunnusluvut ja tilastot
2019

2018

2017

Jäsenmäärä

38 343 henkeä

38 697 henkeä

39 180 henkeä

Kasteet

284 tilaisuutta
274 kastettua
6 191 osallistujaa

295 tilaisuutta (280*)
280 kastettua
6 037 osallistujaa

333 tilaisuutta
345 kastettua
5 140 osallistujaa

Hautaan siunaaminen

609 tilaisuutta
486 vainajaa
14 918 osallistujaa

613 tilaisuutta
462 vainajaa
15 403 osallistujaa

528 tilaisuutta
480 vainajaa
11 799 osallistujaa

Seurakuntaan liittyneet

156 henkeä

141 henkeä

149 henkeä

Seurakunnasta eronneet

574 henkeä

604 henkeä

505 jäsentä

Avioliittoon vihkiminen

77 kirkollisesti
67 siviilimenoin
5 223 osallistujaa

104 kirkollisesti (93*)
70 siviilimenoin
5 915 osallistujaa

107 kirkollisesti
93 siviilimenoin
4 858 osallistujaa

Avioliiton siunaaminen

7 tilaisuutta
1 105 osallistujaa

8 tilaisuutta (2*)
389 osallistujaa

13 tilaisuutta
476 osallistujaa

Avioeroja

102 kpl

100 kpl

114 kpl

Kodin siunaaminen

5 tilaisuutta
43 osallistujaa

7 tilaisuutta (4*)
84 osallistujaa

5 tilaisuutta
87 osallistujaa

Pääjumalanpalvelukset

243 kpl
17 721 osallistujaa

251 kpl
18 909 osallistujaa

218 kpl
21 667 osallistujaa

Lasten, nuorten ja perheiden
jumalanpalvelukset

37 kpl
3 883 osallistujaa

33 kpl
3 480 osallistujaa

21 kpl
3 800 osallistujaa

Konfirmaatiomessut

18 kpl
5 494 osallistujaa

18 kpl
3 699 osallistujaa

13 kpl
3 861 osallistujaa

Muut jumalanpalvelukset

123 kpl
13 935 osallistujaa

153 kpl
16 403 osallistujaa

200 kpl
17 206 osallistujaa

Musiikkitilaisuudet

89 kpl
18 883 osallistujaa

62 kpl
13 673 osallistujaa

88 kpl
22 631 osallistujaa

Lasten kuorot

2 muskaria
3 kuoroa
172 jäsentä
15 esiintymistä

8 kuoroa
277 jäsentä
78 esiintymistä

4 kuoroa
172 jäsentä
16 esiintymistä

Nuorten kuorot

3 kuoroa
55 jäsentä
22 esiintymistä

1 kuoroa
45 jäsentä
10 esiintymistä

2 kuoroa
102 jäsentä
18 esiintymistä

Aikuisten kuorot

7 kuoroa
245 jäsentä
49 esiintymistä

7 kuoroa
240 jäsentä
52 esiintymistä

8 kuoroa
234 jäsentä
84 esiintymistä

Soitinyhtyeitä

2 yhtyettä
32 jäsentä
10 esiintymistä

-

-
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2019

2018

2017

Diakoniatyön asiakasmäärä

881

709

617

Diakoniatyön
asiakaskontaktit**

1 856

1 677

1 281

Diakoniatyön tilaisuudet***

254 kpl
8 792 osallistujaa

209 kpl
4 126 osallistujaa

235 kpl
4 988 osallistujaa

Diakoniatyön leirit ja retket

23 kpl
513 osallistujaa

14 kpl
427 osallistujaa

14 kpl
447 osallistujaa

Päiväkerhot, luontokerhot,
parkkikerhot

23 ryhmää
267 lasta

23 ryhmää
329 lasta

23 ryhmää
340 lasta

Perhekerhot, -tuvat
ja -ryhmät, vauvakerhot,
vanhempainryhmät

514 kokoontumista
7 454 osallistujaa

388 kokoontumista
5 820 osallistujaa

422 kokoontumista
6 791 osallistujaa

Pyhäkoulut

3 pyhäkoulua,
Kirjepyhiksessä
265 lasta

2 pyhäkoulua,
Kirjepyhiksessä
226 lasta

2 pyhäkoulua,
Kirjepyhiksessä
130 lasta

Perhemessut

8 messua
675 osallistujaa

8 messua
651 osallistujaa

8 messua
783 osallistujaa

Muut kirkkohetket lapsille ja
perheille

22 tilaisuutta
2 258 osallistujaa

18 tilaisuutta
1 954 osallistujaa

Tapahtumat lapsille ja
perheille

27 tapahtumaa
1 879 osallistujaa

28 tapahtumaa
2 322 osallistujaa

28 tapahtumaa
2 382 osallistujaa

Varhaiskasvatuksen vierailut
päiväkodissa

283 kertaa

272 kertaa

245 kertaa

Perheneuvonnan asiakkaat

205 miestä
294 naista

218 miestä
287 naista

201 miestä
277 naista

Perheneuvonnan asiakastyö

744 yksilöneuvottelua
832 parineuvottelua
84 perheneuvottelua
11 perheas. sovittelua

701 yksilöneuvottelua
866 parineuvottelua
69 perheneuvottelua
7 perheas. sovittelua

567 yksilöneuvottelua
851 parineuvottelua
83 perheneuvottelua
16 perheas. sovittelua

Sairaalasielunhoidon
keskustelut

729 potilaiden kanssa
106 omaisten kanssa
281 hlökunnan kanssa

773 potilaiden kanssa
125 omaisten kanssa
231 hlökunnan kanssa

919 potilaiden kanssa
138 omaisten kanssa
209 hlökunnan kanssa

Viestinnän mediaosumat

87 tiedotetta
111 julkaistua juttua

121 tiedotetta
149 julkaistua juttua

135 tiedotetta
182 julkaistua juttua

* Vain Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan jäsenet.
** Diakonian asiakasrekisterin mukaan.
*** Diakoniaruokailut sisältyvät vuoden 2019 lukuihin.
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LÄHETYS- JA AIKUISTYÖN TAPAHTUMAT
2019

2018

2017

Pienryhmät ja harrastepiirit

30 kpl
327 osallistujaa

29 kpl
278 osallistujaa

30 kpl
290 osallistujaa

Raamattuluennot

14 kpl
236 osallistujaa

9 kpl
142 osallistujaa

9 kpl
130 osallistujaa

Retriitit

2 kpl
30 osallistujaa

3 kpl
50 osallistujaa

2 kpl
29 osallistujaa

Tilaisuudet naisille

21 kpl
628 osallistujaa

12 kpl
320 osallistujaa

15 kpl
431 osallistujaa

Tilaisuudet miehille

21 kpl
840 osallistujaa

18 kpl
830 osallistujaa

22 kpl
1 042 osallistujaa

Talkootyö (vapaaehtoiset)

n. 1 454 tuntia

n. 840 tuntia

n. 600 tuntia

Ateriat, kahvitukset ja
myyjäiset

55 kpl
1 680 osallistujaa

28 kpl
550 osallistujaa

72 kpl
n. 1 250 osallistujaa

Retket

2 kpl
58 osallistujaa

2 kpl
80 osallistujaa

2 kpl
26 osallistujaa

Seurakuntatilaisuudet

9 kpl
2 307 osallistujaa

VARHAISNUORISOTYÖN JA RIPPIKOULUN JÄLKEISEN
NUORISOTYÖN VUOSITTAIN TOISTUVAA TOIMINTAA
TOIMINTA

2019

TOIMINTA

2019

Isostoiminta

2 ryhmää
230 osallistujaa

Studiotekniikka

1 ryhmää
2 osallistujaa

Ampparitoiminta

2 ryhmää
60 osallistujaa

Bunkkeripeliryhmät

6 ryhmää
88 osallistujaa

Avoimet ovet Renko

17 kertaa
340 osallistujaa

Bunkkeri avoin toiminta

136 iltaa
4 080 osallistujaa
n. 30 kävijää/ilta

Nuortenillat Poltinaho

32 iltaa
27,5 osallistujaa/krt

Päivänavaukset
ala- ja yläkouluilla

101 tilaisuutta
19 138 osallistujaa

Leirit

6 LAN-leiriä
182 osallistujaa
2 nuorten leiriä
45 osallistujaa
9 ISKO-leiriä
324 osallistujaa

Varhaisnuorten
retket/leiri

34 kpl
1 061 osallistujaa
100 työntekijää
20 vapaaehtoista
43 vrk

Retket

3 retkeä
56 osallistujaa

Varhaisnuorten kerhot

515 kokoontumista
5 299 kohtaamista
35 kerhonohjaajaa

Musamessut

7 kpl
950 osallistujaa

Partioryhmät

1 228 kokoontumista
12 141 kohtaamista

Tapahtumat

5 tapahtumaa
347 osallistujaa

Partiolaisten
retket/leirit

48 kpl
1 538 osallistujaa
14 työntekijää
212 vapaaehtoista

Bändit

3 ryhmää
15 osallistujaa

Koeviikkokahvit

5 koeviikkoa
20 osallistujaa/krt

Perjantai-KLUBI

3 klubia
62 osallistujaa

Erilaisia tapahtumia

20 kpl
1 645 osallistujaa

Koulutus/luento/
keskustelu

53 kpl
1 524 osallistujaa
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3. Yleinen seurakuntatyö
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta toteuttaa Hämeenlinnan entisen kantakaupungin ja entisen Rengon kunnan alueella Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon asettamia tehtäviä niiden resurssien mukaan, kuin Hämeenlinnan seurakuntayhtymä sille
osoittaa.
Seurakunnan tehtävänä on synnyttää ja vaalia
uskoa Jumalaan ja rakkautta lähimmäiseen. Kirkko
tuo keskelle arkista elämää Jumalan alati yllättävän
rakkauden sanoin, sävelin ja teoin. Seurakunnallisen työn toteuttamiseksi meillä on yli 70 työntekijää,
monipuoliset toimitilat sekä laaja maallikkojen ja vapaaehtoisten verkosto. Seurakunta kohtaa ihmiset
heidän elämänpiirissään. Erityisen vahva tämä kohtaaminen on ihmiselämän taite- ja murrosvaiheissa.

I

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN
VUOSI 2019

Yleinen seurakuntatyö sisältää talousarviossa seurakuntaneuvoston menot sekä niin sanotun muun
seurakuntatyön. Uudet johtokunnat aloittivat vuoden alusta nelivuotiskautensa.
Seurakuntaan valittiin uusi kirkkoherra välillisellä vaalilla. Hakijoita tehtävään oli 13. Ehdokkaista kuusi kutsuttiin haastatteluun ja kolme paneelikeskustelun, jossa seurakuntalaiset saivat haastatella hakijoita. Kirkkoherran tehtävään valittiin Kimmo Reinikainen, joka aloitti tehtävässä 1.12. Kirkkoherra Timo Kalajan eläkkeellejäämisjuhlaa vietettiin
Tuomiosunnuntaina 24.11 juhlamessun ja kahvien
parissa. Seuraavalla viikolla hänelle järjestettiin vielä oma läksiäisjuhla työntekijöiden voimin.

II HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Seurakuntaneuvosto kokoontui 12 kertaa kokouksiin, joissa käsiteltiin 217 pykälää. HämeenlinnaVanajan seurakunnassa on kirkkoherran ja seurakuntaneuvoston hallinnollista vastuuta kevennetty

siten, että kahden kappalaisen tehtävät on muokattu hallintoon ja seurakuntatyön kehittämiseen. Nämä virat ovat hallintokappalaisen ja kehityskappalaisen virat.
Hallintokappalainen Hanna-Leena KevätsaloVuorio palasi töihin elokuussa virkavapaalta. Viransijaisena alkuvuoden toimi Sauli Keskinen. Hallintokappalaisen tehtävänä on muun muassa päättää seurakunnan henkilöstön koulutuksesta koulutussuunnitelman puitteissa, hyväksyä seurakunnan
henkilöstön matkalaskut ja vastata pappien työvuorolistojen tekemisestä. Hän valmistelee kirkkoherran vahvistettavaksi muun muassa ehdolliset viranhaltijapäätökset tietyissä tapauksissa sekä erikseen määritettyjä viranhaltijaa tai työntekijää koskevia asioita, kuten sijaisen ottamista, palkattoman
virkavapauden tai työloman myöntämistä ja vuosiloman myöntämistä.
Kehityskappalaisena toimii Heikki Toivio. Hän
vastaa seurakunnan pysyvien työntekijöiden rekrytoinnista ja jumalanpalveluselämän kehittämisestä
seurakunnassa. Kehityskappalainen kuuluu jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtoryhmään ja vastaa
kirkkoväärtitoiminnasta seurakunnassa. Hän koordinoi Rengon alueen toimintaa jumalanpalveluselämän ja muun seurakuntatyön osalta.
Hallintokappalainen ja kehityskappalainen ovat
kirkkoherran alaisia. He kuuluvat seurakunnan johtoryhmään, jolle heillä on raportointivelvollisuus.
Hallinto- ja kehityskappalaisella on läsnäolo- ja puheoikeus seurakuntaneuvoston kokouksissa.

III TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Yleisen seurakuntatyön toteuma yhteensä oli 50,4 %
talousarvioon verrattuna. Tästä seurakuntaneuvoston toimintakate oli 40,5 % ja muun seurakuntatyön
73 % talousarvioon verrattuna.
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4. Kirkkoherranvirasto
Kirkkoherranvirastossa eli nykyisessä palvelutoimistossa (1.1.2020 alkaen) palvellaan seurakuntalaisia joustavasti ja ammattitaitoisesti.
Kirkkoherranvirastossa ylläpidettiin jäsenluetteloa vuoden 2019 loppuun asti.
Seurakunnan palvelutoimistossa hoidetaan
edelleen kirkollisiin toimituksiin liittyvät käytännön
järjestelyt ja tilavaraukset sekä huolehditaan kirkollisista ilmoituksista yhdessä viestinnän kanssa.
Hautatoimistossa tehdään hautatoimeen liittyvät sopimukset ja ylläpidetään hautarekisteriä.

I

KIRKKOHERRANVIRASTON
VUOSI 2019

Keväällä aloitimme jäsentiedon osalta keskustelun liittymisestä Tampereen aluekeskusrekisteriin.
Seurakuntaneuvosto antoi tahdonilmauksensa kesäkuussa ja lokakuussa tehtiin päätös Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan jäsentiedon liittämisestä
Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020.
Aluekeskusrekisterissä hoidetaan kirkonkirjojen pito. Kirkonkirjojen pitoon sisältyy muun muassa virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen,
avioliiton esteiden tukinta sekä kasteiden, avioliittojen, kirkosta eroamisten ja kirkkoon liittymisten
rekisteröiminen. Muutostyö vaati kirkkoherranviorastolta lisätyötä.

II HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Kirkkoherranvirastossa työskenteli 2019 viisi viranhaltijaa, sekä yksi määräaikainen työntekijä.

III TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Kirkkoherranviraston toimintakate oli kertomusvuonna 100,2 %. Henkilöstökulut 103,4 % ja palveluiden ostot 33,3 %.
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5. Diakoniatyö
Diakoniatyön tehtävä on kohdata niitä seurakunnan alueella asuvia, jotka tarvitsevat apua, tukea
ja toivoa elämäänsä, ja erityisesti heitä, jotka ovat
jääneet muun avun ulkopuolelle. Diakoniatyö kutsuu ihmisiä seurakunnan yhteyteen järjestämällä
muun muassa ryhmätoimintaa, ruokailuja, retki- ja
leiritoimintaa sekä erilaisia tapahtumia. Diakoniatyön tehtävä on ylläpitää arvokeskustelua yhteiskunnassa esiin nousevista epäkohdista ja epätasaarvosta sekä kehottaa ihmisiä kantamaan vastuuta
lähimmäisistään.
Perhe- ja kriisityössä diakonian perustehtäviä
toteutamme vastaanottotyössä, jossa kohtaamme sielunhoitoasiakkaita sekä taloudelliseen ahdinkoon joutuneita kaupunkilaisia. Lisäksi tiimin
vastuulla ovat matalan kynnyksen talousneuvonta,
vammaistyö, diakoninen perhetyö, päihde- ja mielenterveystyö, monikulttuurinen työ, diakoniakasvatus ja kansainvälinen diakonia.
Vanhustyön perustehtäviin kuuluvat kotikäyntityö, syntymäpäiväkäynnit, ryhmätoiminta sekä hartaushetket hoivayksiköissä. Diakonian työalan yhteisesti jaettavia tehtäviä ovat muun muassa sururyhmät, rippikoulutyö ja messujen palvelutehtävät.
Vapaaehtoiskeskus Pysäkin tehtävä on järjestää vapaaehtoistoimintaa siten, että Pysäkin asiakasryhminä ovat vapaaehtoiset ja muut toiminnan
piirissä olevat hämeenlinnalaiset. Vapaaehtoisina
ovat erityisesti eläköityvät ja eläkkeelle jääneet kaupunkilaiset. Vapaaehtoisavun saajina ovat pääasiassa ikäihmiset. Toiminta on muun muassa ystävä- ja
ulkoilukaveritoimintaa, saatto- ja asiointiapua sekä
erilaista ryhmätoimintaa.
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DIAKONIAN VUOSI 2019

PERHE- JA KRIISITYÖ
Talous- kriisivastaanottojen asiakaskontaktit lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna (2018/1677 hlö
ja 2019/1856 hlö.). Asiakasvastaanottoajat varattiin nopeasti ja määrärahojen hupenemisen vuoksi

syyskaudella jouduttiin vähentämään annettujen
avustusten määrää. Vastaanotolla näkyivät erityisesti vuokraongelmat ja lisääntyneet häätöilmoitukset. Avunpyyntöjen kasvu ja määrärahojen riittämättömyys kertoivat siitä, etteivät yhteiskunnan
tuet riittäneet turvaamaan kaikille hämeenlinnalaisille riittävää toimeentuloa.
Diakoniatyölle osoitetut yhteistyö- ja tukipyynnöt auttamistyössä lisääntyivät. Yksi uusi, etsivän
työn toimintamuoto on diakoniatyöntekijän päivystys nuorten palvelupiste Ohjaamossa. Muita uusia
yhteistyömuotoja olivat D-areenan toteuttaminen
sekä ortodoksisen seurakunnan kanssa ylläpidetty
EU-ruokavarasto Rengossa.
Järjestimme vähävaraisten joulujuhlan yhdessä Kelan ja sosiaalitoimen kanssa. Juhlaan osallistui 330 ihmistä.
Yhteistyössä lapsi- ja varhaisnuorisotyön sekä
perheneuvonnan kanssa toteutettiin lapsille tarkoitettu sururyhmä.
Yhteistyötä on tärkeää kehittää edelleen eri toimijoiden kanssa. Yhteistyön tavoitteita ja diakonian
roolia suhteessa muihin toimijoihin tulee kuitenkin
edelleen selkeyttää.

VANHUSTYÖ
Kuluneena kautena vanhustyön painopisteenä ja
kehittämisalueena oli Löytävä vanhustyö -hanke.
Hanketyöntekijä ja vanhustyön tiimi kehittivät toimintamalleja yksinäisten vanhusten löytämiseksi ja
tukemiseksi. Teimme tiiviisti yhteistyötä hankkeen
ohjausryhmän ja verkostojen kanssa. Hankkeen toimintamalleiksi valikoituvat Hoksauta minut -kortti,
ystäväkirje ja verkostotapaamiset.
Jaoimme yksinäisten ikäihmisten tavoittamiseen
tarkoitettuja Hoksauta minut -yhteydenottokortteja eri puolelle kantakaupunkia yli tuhat kappaletta.
Kortteja oli esimerkiksi kirjastoissa, apteekeissa ja
seurakunnan tiloissa. Palautettujen korttien perustella diakoniatyöntekijä otti yhteyttä ikäihmisiin.
Lähetimme ystäväkirjeitä seurakunnan yhteyteen kaipaaville yli 65-vuotiaille. Kirjeitä kirjoitettiin
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vuoden aikana viisi, ja tilaajia oli yhteensä 52
henkilöä.
Järjestimme neljä löytävän vanhustyön verkostotapaamista. Niiden toteutumisesta vastasivat valtakunnallisen IkäArvokas-hankkeen sekä Valli ry:n
työntekijät. Tapaamisissa suunniteltiin ja toteutettiin käytännön toimia hämeenlinnalaisten ikäihmisten elämänlaadun parantamiseksi. Verkoston toimintaan osallistui aktiivisia vanhustyöstä kiinnostuneita toimijoita, muun muassa kaupungilta, eläkeläis- ja muista yhdistyksistä, A-klinikalta sekä
seurakunnasta.
Hanke mahdollisti löytävän vanhustyön kehittämisen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueella. Erilaiset toimintamallit antoivat välineitä työn toteuttamiseen hankkeen aikana ja tulevaisuudessa.
Juurrutimme toimintatavat diakoniatyöhön, joten
toiminta ja verkostotyö jatkuvat edelleen.
Myös vanhustyön hoivakotityössä kehitimme
uusia toimintamuotoja. Järjestimme ensimmäistä
kertaa hartauskoulutuksen. Se oli suunnattu seurakuntalaisille, jotka ovat kiinnostuneita hartaushetkien pitämisestä. Lisäksi aloitimme seurakunnan
YouTube-kanavalla selkokielisten hartausvideoiden
julkaisemisen. Niiden kohderyhmänä oli hoivayksiköissä ja kodeissa asuvat ikäihmiset. Hartaudet olivat neljälle adventtisunnuntaille ja niitä oli vuoden
loppuun mennessä katsottu yhteensä 261 kertaa.

VAPAAEHTOISTYÖ
Vapaaehtoiskeskus Pysäkin vapaaehtoisten avulla
toimi muun muassa ystävä- ja ulkoilutoiminta, saatto- ja asiointiapu, ryhmätoiminta, Palveleva Puhelin
ja Aamukorva-puhelinpalvelu.
Pysäkin toiminnassa on mukana yksi seurakunnan diakoniatyöntekijä, kaupungin työntekijöitä ja
paljon vapaaehtoistyöntekijöitä. Toiminnassa erityisenä onnistumisena voidaan pitää Digi-Vanhus
-hanketta. Hankkeessa tarjosimme ikäihmisille koulutusta ja mahdollisuutta Skype-yhteydenpitoon.
Aloitimme myös digi-jumpparyhmät ja niiden määrää lisätään tulevaisuudessa. Vuoden päätapahtuma oli Pysäkin 25-vuotisjuhlat Petäyksessä. Ulkoilu
ja virkistyminen -teemaan keskittynyt juhla oli menestys ja juhlintaan osallistui yli 120 pysäkkiläistä.
Pysäkin toimintaa osallistui 367 vapaaehtoista ja
keskus oli avoinna 246 päivänä.
Seurakuntalaiset osallistuivat Pysäkin toiminnan lisäksi monenlaiseen diakonian

vapaaehtoistoimintaan, kuten diakoniaruokailujen ja aamupuuron järjestämiseen sekä ruokajakelun toteuttamiseen. Lisäksi vapaaehtoiset toimivat
ryhmien, leirien ja retkien avustajina sekä olivat Yhteisvastuukerääjinä. Ryhmätoiminta ja erilaiset tapahtumat sekä tilaisuudet tavoittivat 8 792 henkilöä.
Seurakuntalaiset kantoivat huolta myös vähävaraisten perheiden ja yksinäisten henkilöiden tilanteesta. Vuoden aikana diakoniatyö sai eri tahoilta lahjoituksia. Järjestimme ensimäistä kertaa vähävaraisten perheiden lapsille joululahjakeräyksen kauppakeskuksessa. Samassa yhteydessä keräsimme ruokaa vähävaraisille. Keräys onnistui hyvin, ja tämä keräystapa todettiin aikaisempaa toimivammaksi. Keräyksen ansiosta saimme lahjat sadalle lapselle.
Lisäksi järjestimme joulukukkatempauksen yhteistyössä kukkakaupan kanssa ja annoimme yksinäisille vapaaehtoisten tekemiä villasukkia ja kortteja. Joulukukkakeräyksen avulla tavoitettiin 87 henkilöä ja perhettä.
Yhteisvastuukeräyksen nettotuotto nousi huomattavasti edellisestä vuodesta ja oli nyt 21 570,43
euroa (2018/13 451,40 e). Omalle seurakunnalle jäävä osuus nousi 10:stä 20 prosenttiin ja oli 4
314,09 euroa. Se päätettiin käyttää vähävaraisten
lapsiperheiden tukemiseen.
Seurakunnan tavoitteen mukaisesti kaste ja
kummius -teema oli vahvasti läsnä erityisesti erilaisissa ryhmissä pidettävissä hartaustilanteissa
ja sielunhoidollisissa keskusteluissa. Pidimme hartauksia myös hoivakodeissa, laitoksissa ja kodeissa niille seurakuntalaisille, jotka eivät enää itse pääse osallistumaan hartauksiin seurakunnan tiloissa.

Onnistumisia
• Joulukeräys ja sen näkyminen mediassa
• Yhteisvastuukeräys
• Löytävä vanhustyö -hanke ja sen
toimintatapojen onnistunut juurruttaminen
käytännön työhön
• Pysäkin Skype-ryhmät ja digi-jumppa.

Kehitettävää
• Diakonian rooli suhteessa muihin toimijoihin
• Videohartauksien hyödyntäminen paremmin
hoivayksiköissä
• Ruokajakeluverkoston kehittäminen
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II HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

III TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Diakoniatyötä johtaa työalan johtokunta, joka kokoontui kahdeksan kertaa. Kokouksissa käsiteltiin
yhteensä 124 pykälää. Ajankohtaisten päätösasioiden lisäksi käsiteltiin 21 oman seurakunnan diakoniarahaston anomusta.
Diakoniatyön johtoryhmä kokoontui yhteensä
kymmenen kertaa ja käsitteli kokouksissaan 67 pykälää. Johtoryhmään kuuluivat puheenjohtaja Virpi
Kylmälahti ja jäsenet Seija Puusaari ja Sinikka Tuori.
Diakonian virkoja oli kaksitoista, joista täytettynä oli yksitoista. Vuoden aikana työalan pappeina
olivat Sinikka Tuori, Satu Suonperä ja Sauli Keskinen. Diakoniatyön palvelusihteerinä toimi Matleena
Eerola ja hanketyöntekijänä Elina Iivonen.
Vuoden 2019 aikana työntekijätilanne oli melko hyvä. Tosin työalan pappien vaihtuvuus vaikutti työn suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Diakoniatyön toimintakate oli kertomusvuonna
96,6 %. Henkilöstökulut 101,1 % ja palveluiden ostot
88,8 %. Diakonia-avustuksien toteuma oli 189,4 %.
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DIAKONIARAHASTON TOIMINTAKERTOMUS 2019
2019

2018

Diakoniarahaston pääoma 1.1.2019

214 157,33

152 449,19

Diakoniarahaston pääoma 31.12.2019

164 205,10

214 157,33

-49 952,23

61 708,14

20 571,59

84 968,97

Muutos:
Toimintatulot
Toimintamenot

Erotus:

55 627,55

37 145,57

-35 055,96

47 823,4

0

0

Muut maksut ja korvaukset
Kolehtituotot

7 552,95

1 801,43

Yhteisvastuukeräyksen tuotot

4 314,09

2 690,28

Lahjoitus

10 000

Testamenttilahjoitus 1

58 289,3

Testamenttilahjoitus 2

8 745,42

Hämeenlinnan Diakoniayhdistyksen lahjoitus
Muut lahjoitustuotot

Toimintatuotot yhteensä:
Henkilöstökulut (palkat, hlösivukulut)

3 000
8 704,55

442,54

20 571,59

84 968,97

21 200,31

14 529,72

Palvelujen ostot

4 375

Vuokrat

788
29 264,24

21 639,48

Muut avustukset

Diakonia-avustukset

0

484,37

Pysäkin kummilapsi (Pelastakaa Lapset ry)

0

492

55 627,55

37 145,57

Toimintamenot yhteensä:

Myönnetyt avustukset yksityishenkilöille 20 kpl (19 kpl/v. 2018)

V 2019 saadut lahjoitukset

DJK 1/2019

§ 10

1 701

DJK 5/2019

§ 73

1 200

Hämeen Kanta ry

8000

DJK 2/2019

§ 25

1 750

DJK 5/2019

§ 74

1 000

Virtanen Viljo test.

264,55

DJK 2/2019

§ 26

803

DJK 5/2019

§ 75

750

Juha Sipilä säätiö

340

DJK 3/2019

§ 39

0

DJK 5/2019

§ 76

300

Hml diakoniayhdistys

100

DJK 4/2019

§ 55

900

DJK 5/2019

§ 77

900

DJK 4/2019

§ 56

1500

DJK 6/2019

§ 91

1 567,75

DJK 4/2019

§ 57

1 650

DJK 7/2019

§ 106

300

DJK 4/2019

§ 58

900

DJK 8/2019

§ 118

1 110

DJK 4/2019

§ 59

1 650

DJK 8/2019

§ 119

200

DJK 5/2019

§ 72

1 500

DJK 8/2019

§ 120

140

V. 2018 saatu lahjoitus 10.000,00 €, josta käytetty

9442,49

Diakoniarahastoon siirretyt Vapaaehtoiskeskus Pysäkin vapaat varat
1.1.2019

17 478,19

Käytetty

5 163

31.12.2019

12 315,19

8704,55
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6. Jumalanpalvelus- ja musiikkityö
Jumalanpalveluksissa seurakunta tulee yhteen kasvamaan, iloitsemaan, jakamaan ja rakentumaan Jumalan hoidossa. Toteutamme mahdollisimman monipuolista ja korkeatasoista jumalanpalveluselämää.
Musiikkityö tukee jumalanpalveluksia ja kirkollisia
toimituksia. Kuorot ja eri soitinryhmät tuovat ilosanoman seurakuntalaisten keskelle osallistumalla jumalanpalveluksiin ja pitämällä omia konsertteja.
Jumalanpalveluksia toteutettiin Hämeenlinnan,
Vanajan ja Rengon kirkoissa sekä Jukolan Lintukodossa ja Poltinahon seurakuntatalossa. Konserteista suurin osa pidettiin Hämeenlinnan ja Vanajan kirkossa sekä Poltinaholla.
Toiminta toteutetaan yhteistyössä eri työmuotojen, työntekijöiden, seurakuntalaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön koostuu kolmikerroksisesta pyramidista, jossa
laajimpana kivijalkana on perustyö, johon sisältyy
ihmisten kohtaaminen, kasuaalitoimitukset (hautaukset, häät ja kasteet), lapsi- ja palvelulaitostyö sekä musiikkidiakonia. Tämän yläpuolella on jumalanpalveluselämä kokonaisuudessaan ja kuorotyö. Pyramidissa ylimpänä ovat suuret kirkkovuoden juhlat
ja tapahtumat sekä konsertit. Pyramidin kolme tasoa ovat keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa.

I

JUMALANPALVELUS- JA
MUSIIKKITYÖN VUOSI 2019

Pääjumalanpalvelusten kävijämäärä oli 17 721 kävijää. Laskua oli kuusi prosenttia vuodesta 2018.
Muissa jumalanpalveluksissa laskua oli 15 prosenttia, johtuen osittain koululaisjumalanpalvelusten
vähenemisestä. Toisaalta lasten, nuorten ja perheiden jumalanpalveluskäyminen nousi 12 prosenttia ja konfirmaatiojumalanpalvelusten peräti 48
prosenttia.
Jumalanpalveluksiin saapuvien rinnalle on
muodostunut ryhmä toimivia seurakuntalaisia, jotka ovat toteuttaneet palvelukset yhdessä

työntekijöiden kanssa. Ryhmä toimi Musamessussa (noin 50 henkeä) ja Valomessussa (42 henkeä).
Näitä messun tekijöitä oli yhteensä n. 180 henkeä,
kun lasketaan kahden edellä mainitun lisäksi kirkkoväärtit Hämeenlinnan ja Rengon kirkossa sekä Poltinahon Tuomas-messut, ylistysillat, Lintukodon lähiömessut ja Vanajan kesäkahvien tekijät. Yhdessä
tekeminen onkin messujen tavoite. Vuoden aikana
erityisiä jumalanpalveluksia olivat ensimmäinen Vitosmessu 27.1. klo 17 Hämeenlinnan kirkossa (130
osallistujaa). Messun nimi tuli kellonajasta ja muutettiin myöhemmin Valomessuksi. Muut osallistujamääriltään merkittävät jumalanpalvelukset olivat 16.6. Hämäläis-karjalainen messu, joka toteutettiin yhdessä karjalaisten kesäjuhlien kanssa. Siihen osallistui 750 henkeä. Tilaisuus myös radioitiin.
Musiikkiryhmiä oli yhteensä 17. Niissä lauloi ja
soitti yhteensä 510 jäsentä. Esiintymisiä kuoroilla ja musiikkiryhmillä oli yhteensä 92. Aurorina ja
Auroran teki esiintymismatkan Itävaltaan 25.4.–
3.5. Matkalla oli mukana 91 osallistujaa. Suurimpia
konsertteja olivat Bach333-sarjaan kuuluva Bachin Jouluoratorio, kantaatit IV–VI 6.1., Karl Jenkinsin
Stabat Mater 17.2., Luther-musiikkidraama 10.3.,
Earth-hour konsertti yhteisvastuun hyväksi 30.3.,
O Fortuna -konsertti 14.4., Bachin Johannes-passio
19.4., pääsiäiskonsertti Vivaldin Gloria 21.4., Oodiilolle – Eurooppalaisen kirkkomusiikin helmiä konsertti 9.5., Kuningattaren matkassa -urkufestivaalin
viisi konserttia 27.–29.9., Faurén Requiem -konsertti 2.11. ja seurakunnan joulukonsertit: Wanhan ajan
joulu 12.12., lapsi- ja nuorisokuorojen joulukonsertti
14.12., konsertti Westminster Abbeyn tyyliin 20.12.
ja pienempiä konsertteja 21 kappaletta.
Kaikissa konserteissa ja musiikkitilaisuuksissa
kävi yhteensä 18 883 kuulijaa. Seurakunnan järjestämissä konserteissa osallistui ja kävi yhteensä 6
742 kuulijaa. Näiden lisäksi oli Kauneimpia joululauluja (5 086 osallistujaa) ja ulkopuolisten tahojen järjestämiä konsertteja (7 055 kuulijaa).
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Yhteistyötä tehtiin seuraavien tahojen kanssa:
Sibelius-opisto, Vanajaveden opisto, Sibelius-seura, Musiikkia Linnassa ry, Hämeenlinnan kaupunki, Suomalainen Barokkiorkesteri, Helsingin Barokkiorkesteri, Hämeenlinnan Mieskuoro ja Tawastia
Sinfonia.

Onnistumisia
Valomessun vapaaehtoisverkoston ja yhteisöllisyyden rakentaminen on lähtenyt hyvään vauhtiin. Pieni työryhmä aloitti tammikuussa kuukausittaisen iltamessun tilalla kulkevan yhteisöllisyyteen painottuvan messun, silloin nimellä Vitosmessu. Kevään
aikana messua kehitettiin seurakuntalaisten ideoiden kautta: nimeksi tuli Valomessu, liturgiaa hiottiin, ihmisten kohtaamista ja lapsien viihtyvyyttä parannettiin. Loppuvuodesta saimme kirkkoon uudet
värivalot ja koulutimme niihin käyttäjät. Pieni ydinryhmä aloitti hiippakunnallisen yhteisövalmennus
prosessin, jonka tarkoitus on tukea Valo-yhteisön
kehittymistä. Valo-yhteisöä luotsaa Ville Halkosaari. Musiikista vastaa Markku Sintonen yhdessä Julianna Rantasen ja lukuisien seurakuntalaisten kanssa. Vuoden 12 Valomessussa on käynyt keskimäärin
106 ihmistä, ikähaitarin vastatessa ilahduttavalla tavalla koko ajan enemmän seurakuntalaisten ikähaitaria – mukana paljon myös nuoria aikuisia.
Kanttoreiden onnistumisia olivat suuret kirkkomusiikkiteokset ja niiden valmistaminen. Erityisenä
onnistumisena pidettiin Kuningattaren matkassa
-urkufestivaalia syyskuussa. Kanttorit ovat saaneet
mahdollisuuden kouluttautua. He ovat itse halunneet kehittää ja vahvistaa sekä niitä taitoja, joissa
ovat vahvimmillaan että niitä työn osa-alueita, joita kokevat haasteelliseksi. Koulutus on keskittynyt
pääasiassa henkilökohtaiseen laulu-, improvisaatioja kuoronjohtokoulutukseen. Vuoden tärkeitä asioita ovat olleet Vanajaveden nuorisokuoron käynnistyminen ja konserttiohjelma kokonaisuutena.

Kehitettävää
Jumalanpalvelusmuotojen ja -käytäntöjen kokonaisvaltainen kehittäminen on tarpeen. Tulee pohtia tarkoin, kohtaavatko kysyntä ja tarjonta toisensa. Pappien saarnataidon kehittämiselle tulee luoda mahdollisuuksia. Kaikkien jumalanpalveluksia toteuttavien työntekijöiden yhteistyötaitoja sekä yhteisöllisyyttä luovia taitoja tulee kehittää. Yhteistyötahoja
on lähdettävä etsimään aktiivisesti.

Toiminta kanttoreilla on varsinkin juhla-aikoina
kiireistä. Kuorojen toiminnan suunnittelusta ja ennakoinnista on koko ajan pidettävä huolta. Kanttoreiden mielestä viestintään ja messumusiikkiin tulee vielä panostaa. Jaakonvaelluksen ja kirkkopolkaisun lisäksi alamme kehittää pyhiinvaellusreitistöä Hämeenlinnaan.

II HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Jumalanpalvelus- ja musiikkityötä johtaa työalan
johtokunta, joka kokoontui seitsemän kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 87 pykälää. Johtokuntaan kuului puheenjohtaja Ari Palomäen lisäksi
kahdeksan jäsentä ja neljä varajäsentä. Johtoryhmän muodostivat Heikki Seppänen ja Heikki Toivio
(pj) kokoontuen niin ikään seitsemän kertaa johtokunnan kokousten edellä.
Työtiimiin on kuulunut kanttoreitten ja Toivion lisäksi vuoden alusta Ville Halkosaari. Pappien lukumäärä on vaihdellut vuoden aikana 14–16 välillä sairaslomien ja virkavapaiden vuoksi. Kanttoreita on
yhteensä kuusi. Syyskaudella Ismo Saviväen ollessa virkavapaalla, hänen tehtäviään hoiti MuM Anniina Ilola sekä Aurora- ja Vox Vanajae -kuoroja johti
MuM Christa Talikka.

III TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Talousarvio toteutui ylijäämäisenä, kokonaisprosentin ollessa 95,4 %. Viime vuonna se oli 94 %. Toimintatuotoissa jäätiin 20 000 euroon (87 % budjetoidusta), kun edellisvuonna summa oli 50 000.
Toimintakulut ovat toteutuneet 95,4-prosenttisesti,
kun viime vuonna mentiin 98 prosenttiin.
Työalamme budjetin toteutumisprosentit olivat jumalanpalveluselämässä 89,5 %, hautaan siunaamisissa 90,7%, muissa kirkollisissa toimituksissa 76,4 %, muissa seurakuntatilaisuuksissa 91,1 %,
musiikissa 105 % ja kirkkokonserteissa 167 %.
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7. Lapsi- ja nuorisotyö
Lapsi- ja nuorisotyön työala huolehtii kasteopetuksesta. Rohkaisemme lapsia ja nuoria uskomaan luterilaisen tunnustuksen mukaisesti kolmiyhteiseen
Jumalaan. Luomme osallistujille mahdollisuuksia
saada myönteisiä kokemuksia itsestä, lähimmäisestä ja Jumalasta.
Lapsi- ja nuorisotyön perustyötä on:
• varhaiskasvatus (kerhot, iltatoiminta, tapahtumat, pyhäkoulutyö, päiväkotiyhteistyö, perhemessut ja leirit, perheen lapsille ja aikuisille, yhdessä ja erikseen)
• varhaisnuorisotyö (kerhot, kouluyhteistyö, retket, leirit ja tapahtumat)
• partiotoiminta (kattaa kaikki työmuodot)
• rippikoulut
• nuorisotyö (isoskoulutus, nuorten illat, kerhot,
bänditoiminta, studiotekniikkatoiminta, retket,
leirit, tapahtumat, musamessut, digitaalinen
nuorisotyö ja kouluyhteistyö)
• oppilaitostyö (toisen asteen oppilaitokset ja
ammattikorkeakoulu)
• lasten etujen valvonta lapsivaikutusarvioinnin
avulla.

I

LAPSI- JA NUORISOTYÖ
VUOSI 2019

VARHAISKASVATUS
Olemme kehittäneet seurakuntamme varhaiskasvatusta viime vuosien aikana hyvin paljon ajan haasteiden mukaan. Lastenohjaajien työ on muuttunut
monella tavalla. Lähes kaikki lastenohjaajamme tekevät nykyään työtä säännöllisesti myös iltaisin tai
viikonloppuisin. Tämän lisäksi työviikko voi sisältää hyvin paljon erilaisia työtehtäviä, kun uudenlaisia toimintamuotoja on aloitettu. Olemme valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman myötä myös
opetelleet uudenlaista, entistä lapsilähtöisempää,
työn tekemisen tapaa.
Tavoitteenamme on ollut tarjota sellaista toimintaa, johon perheet haluavat tulla. Tämä tarkoittaa

myös monipuolista toimintaa, sillä perheiden toiveetkaan eivät ole yhteneväisiä.
Teimme kyselyn alle kouluikäisten vanhemmille.
Kyselyn avulla yritimme selvittää millaiseen, missä
ja milloin järjestettävään toimintaan perheet haluaisivat osallistua. Kyselyyn pääsi vastamaan kolmessa tapahtumassa (Aulanko herää, Vapputapahtuma,
Elomessut). Vastauksia saimme 98 perheeltä. Perheet toivoivat eniten koko perheelle suunnattua toimintaa, joka sisältää liikuntaa, ulkoilua tai luonnossa oloa. Suosituimmat ajankohdat toiminnalle olivat
arki-illat tai viikonloput. Kysely ei siis varsinaisesti
tuonut paljoa uutta, vaan vahvisti nykyistä linjaamme. Erilaisissa perheille suunnatuissa ryhmissä kävijöitä onkin ollut entistä enemmän ja tapahtumissa
suunnilleen saman verran kuin vuonna 2018.
Koska valtaosa lapsista on päiväkodissa, eivätkä siksi pääse päiväkerhoihin, on työntekijäresurssia siirretty jonkin verran päiväkerhotyöstä päiväkotiyhteistyöhön. Uutena päiväkotiyhteistyönä viisivuotiaille järjestettiin kirkkoseikkailu historiaan ja
siitä pidettiin paljon. Myös lapsityön papin pitämät
koulutukset katsomuskasvatuksen toteuttamisesta saivat erinomaisen palautteen ja niihin toivottiin
jatkoa. Olemme koonneet surulaatikon, jonka avulla
voi käsitellä surua tai kriisejä lapsiryhmässä.
Kolme lastenohjaajaa kävi Mentalisaatioperustainen työote -koulutuksen, joka antaa valmiudet
Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi mielessä ryhmien ohjaamiseen. Näitä vanhempainryhmiä viime
vuoden aikana oli kolme, joista yksi yhteistyössä
kaupungin työntekijän kanssa.

Onnistumisia
• Perhekerhoissa, tapahtumissa ja perhemessuissa on ollut kiitettävästi kävijöitä
• Lapset ovat mielellään osallistuneet perhemessujen toteuttamiseen (kirkkokiska)
• Olemme järjestäneet monipuolista toimintaa
erilaisissa ympäristöissä päivisin, iltaisin ja
viikonloppuisin
• Kirjepyhiksen tilaajien määrä on kasvanut
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• Yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa (mm. päiväkodit ja perhepäivähoitajat)
• Luonto- ja liikuntapainotteiset kerhot lapsille ja
perheille
• Perhepartioyhteistyö
• Vanhempainryhmät
• Somessa tehtävän työn kehittäminen (mm.
Instagram, Facebook).

Kehitettävää
• Vanhemmat tuovat usein ilta-aikaan mieluummin lapsen osallistumaan toimintaan kuin osallistuvat siihen yhdessä lapsen kanssa. Meidän
tulee pyrkiä järjestämään niin, että lapsille on
omaa toimintaa riittävästi, mutta myös perheille on sellaista toimintaa, johon halutaan osallistua perheenä.
• Päiväjumalanpalveluksissa emme vielä ole onnistuneet luomaan käytäntöjä niin, että lapset
voisivat halutessaan tulla alttariapulaisiksi
• Tiedottaminen on haasteellista, koska ei ole yhtä tiedotuskanavaa, jota kaikki käyttäisivät.

VARHAISNUORISOTYÖ
Kouluikäisten lasten (varhaisnuorten) toiminnassa
kerhot, leirit ja retket, aktiivinen kouluyhteistyö ja
partio ovat edellisten vuosien tapaan toimineet työn
perustana. Uusi kokeilu tänä vuonna oli lasten sururyhmä Helmijengi. Se oli työntekijöistä mielekäs kokeilu, mutta osallistujia ryhmässä oli vähän.
Varhaisnuorisotyön pitkäjänteisen työn suunnitteluun ja yhteyksien ylläpitoon yhteistyötahoille
toi haasteita se, ettei työalapapille ollut pitkäaikaista sijaista.
Tammikuussa osallistuimme Tampereen Hiippakunnan kerhonohjaajapäiville Hollolassa. Kummiushanke jatkui: järjestimmme HPK:n kanssa Kumminkaa jääkiekkopelin ja ensimmäistä kertaa HJS:n
kanssa yhden Kumminkaa -jalkapallo-ottelun.
Partiotyössä vuoden 2019 suurin satsaus oli Hämeen partiopiirin Ilves-suurleiri, joka kokosi Tampereen hiippakunnan alueelta noin 5 000 henkilöä.
Leirillä oli runsaasti myös Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntalaisia niin leirin toteuttajina kuin osallistujina. Leirillä oli kolme seurakunnan työntekijää,
joista partiotyöntekijä oli projektissa mukana kaksi vuotta. Lisäksi seurakunnan kalustoa oli leirillä
käytössä jonkin verran. Myös muualta Tampereen
hiippakunnan seurakunnista oli työntekijöitä mukana. Kokonaisuutena leiriprojekti oli onnistunut ja tämänkaltaisen projektin toteuttamisen myötä erilaisiin toimijoihin tutustuu hyvin, joten uusia yhteistyökuvioita väistämättä alkaa syntyä.

Ilveksen kanssa samaan aikaan järjestettiin
myös Nuoren kirkon Pisaraleiri. Partaharjulla pidetyssä leirissä oli meiltä mukana yksi työntekijä, joka oli myös leiriprojektissa kaksi vuotta. Leiriläisiä
meiltä oli mukana toivottua vähemmän.
Kouluyhteistyö on muuttunut ja tullut hyvin koulukohtaiseksi. Julkinen keskustelu on vaikuttanut
koulujen ja seurakunnan yhteistyön muotoihin. Esimerkiksi päivänavauskäytännöt ja Joulujuhlan järjestäminen kirkossa ovat muuttuneet. Silti yhteys
kouluihin on hyvä ja seurakunta on toivottu yhteistyökumppani. Kouluyhteistyön muoto tänä vuonna oli 1.–2. luokkalaisille tarjottu Lähetysnäyttely, joka kokosi 600 lasta viikon aikana Poltinahon
seurakuntatalolle.

Onnistumisia
• Toimiva kouluyhteistyö
• Kerhotoiminta tavoittaa tasaisesti
• Avoin Poltsari -iltojen kävijämäärä on
lisääntynyt
• Lasten sururyhmä Helmijengi
• Ilvesleiri
• Vapaaehtoiset sekä partiossa että autokerhoissa ovat seurakunnan voimavara.

Kehitettävää
• Kerhonohjaajien sitoutumiskulttuurin muutos
• Kerhonohjaajien kiittäminen
• Viestintä varhaisnuorten toiminnasta.

RIPPIKOULUTYÖ
Rippikouluvuosi 2019 sujui hyvin. Rippikoulun työkirjan käyttö suunnittelun välineenä on yleistynyt
hyvin.
Kulunut vuosi oli ensimmäinen, jolloin riparipassit jätettiin pois. Tilaisuuksissa käytiin koko ryhmänä ohjaajien vetäminä. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta käytäntö koettiin hyväksi.
Rippikouluvuoden aikana pyrittiin entistä selvemmin siihen, että nuoret osallistuvat messun toteutukseen. Rippikouluryhmät ovat kuitenkin erilaisia, minkä vuoksi kaikkien ryhmien osalta ei tähän
päästy.
Rippikouluissa tehtiin valtakunnallinen kysely. Sen perusteella rippikouluissamme on hyvä olla,
siellä on hyvä yhteishenki ja turvallista. Valtaosa koki ehtoollisen rippikoulun aikana merkittävänä. Jumalan olemassaoloon uskoi noin kolmannes nuorista. Suunnilleen saman kokoinen joukko koki kristinuskon merkittävänä itselleen. Noin puolet nuorista
halusi olla kirkon jäsen.
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Rippikoulun käyneiden määrä oli suurempi kuin
edellisenä vuonna. Edelliseen vuoteen verrattuna oli
yksi rippikoulu enemmän. Vuonna 2018 rippikoulun
kävi 389 nuorta ja vuonna 2019 458 nuorta. Lisäksi
kehitysvammaisille oli kaksi ryhmää.
Kaste- ja kummius -teema läpäisee koko rippikoulun. Opetuksessa käydään läpi kasteen sisältö ja
merkitys. Kummit siunaavat konfirmaatiossa oman
kumminuorensa.

Onnistumisia
•
•
•
•

Leirillä vietetyt ehtoolliset
Yövalvojat
Isoset
Hyvä työnjako ohjaajien kesken.

Kehitettävää
•
•
•
•

Miten toimitaan passiivisen ryhmän kanssa?
Alkujakson rakentaminen klo 10 messun sisään
Nuorten illat eivät olleet toimivia
Leirin aikana eri ohjelmien suunnitteluun liian
vähän aikaa.

NUORISOTYÖ
Toimintamme on monipuolista. Se sisältää musiikki-, isos- ja bunkkeritoimintaa sekä kokoavaa toimintaa. Vuoden aikana tavoitimme nuoria kattavasti
toimintamme kautta.
Kokoava nuorisotyö on jatkanut kehittymistään parempaan suuntaan niin osallistujamääriä
tarkastellen kuin myös nuorten aktivoitumisen ja
osallisuuden suhteen. Nuoria on osallistunut hyvin
niin koeviikkokahveille, nuorten leireille, nuorteniltoihin, Perjantai-KLUBEille kuin myös teemallisiin
tapahtumiin.
Isoskoulutuksessa on löydetty vakiintunut tapa
kouluttaa nuoria. Nuorten määrä on pysynyt isoskoulutuksessa samana, mutta jatkavien isosten
määrä on kasvanut merkittävästi.
Bunkkeri-pelitoiminnassa Poltinahon pelitilalla
kävijämäärät ovat nousseet. Pelitoiminnassa olemme olleet mukana kehittämässä E-urheilun pelaajapolkuja Hämeenlinnan kouluihin ja opiskelupaikkoihin. Crew-nuorten kanssa on syksyn aikana suunniteltu Verkatehtaalla pidettävää pelitapahtumaa. Yhteistyö Panssariprikaatin kanssa vahvistui. Bunkkerin toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kaupungin nuorisopalvelujen kanssa.
Bändi- ja studiotoiminnassa nuorten bändien määrä väheni. Muuten musiikkitoiminnassa oli
erilaisten projektien vuosi. Osallistuimme soittavien nuorten kanssa useampiin eri tilaisuuksiin. Toimintavuonna aloitimme myös Liekit-musikaalin

valmistelun vuodelle 2020. Musamessutoiminta on
saavuttanut vankan sijan osana rippikoulutyötä ja
isostoimintaa.
Kouluyhteistyössä aamunavausvuorot ovat koulujen aloitteesta vähentyneet.
Kokoavassa nuorisotyössä loimme uuden toimintamuodon Perjantai-KLUBIn. Nuoria on pyritty
osallistamaan sekä viikkotoiminnan että tapahtumien suunnitteluun ja toteutuksen. Se on käynnistynyt
hyvin, mutta tätä pitää kehittää edelleen.

Onnistumisia
• Pelitoiminta on saanut myönteistä julkisuutta,
joka on lisännyt toiminnan tunnettavuutta.
• Poltinahon pelitilalla oli kävijöitä jopa 3853,
keskiarvo n. 30 hlö/ilta.
• Musiikkitoiminnassa projektien kasvava
tarjonta.
• Kävijämäärät ovat kasvaneet kaikissa nuortentoiminnan muodoissa
• Nuorten osallisuus ja osallistuminen toiminnan
suunnittelussa ja toteutuksessa on kasvanut.
• Perjantai-KLUBIlla on ollut kävijöitä, vaikka toiminta on ollut uutta. Itsenäisyyspäivän Perjantai-KLUBIlla oli 35 osallistujaa ja 13 vapaaehtoista nuorta, jotka olivat suunnittelemassa ja
toteuttamassa juhlaklubia
• Koeviikkokahveista on tullut vakiintunut matalan kynnyksen toimintamuoto, joka tavoittaa
nuoria myös muun toiminnan ulkopuolelta

Kehitettävää
• Pelitoiminnan taloudellinen puoli on selkeytynyt, mutta osittain se on vielä jäänyt
ratkaisematta.
• Nuorten osallisuutta ja osallistumista toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on hyvä
edelleen kehittää.
• Toinen pelitila tulisi löytää kaupungin
keskustasta.
• Poltinahon kirkkosalissa tila messubändin tarpeisiin käy aivan liian ahtaaksi. Sen vuoksi ei ole
voitu ottaa kaikkia halukkaita nuoria mukaan
messubänditoimintaan.
• Bändi- ja studiotoimintaan uusien bändien
saaminen.

OPPILAITOSTYÖ
Halusimme tavoittaa opiskelijoita entistä paremmin, tarjota heille mielekästä toimintaa ja tukea.
Tavoitteenamme oli myös lisätä oppilaitospapin
näkyvyyttä olemalla läsnä oppilaitosten arjessa,

18

tapahtumissa ja somessa. Haastetta toi oppilaitospapin vaihtuminen.
Uudistimme toimintaa jättämällä pois niitä toiminnan muotoja, joihin ei saatu osallistujia. Sen sijaan panostimme isompiin kokonaisuuksiin. Yksi tällainen oli kirjailija Antti Röngän vierailu ja siihen yhdistetty keskustelutilaisuus. Röngän esikoisteos käsittelee koulukiusaamista, ja järjestimme koulukiusaamisesta keskustelutilaisuuksia opiskelijoille ja
nuorille Erätauko-keskustelun avulla.
Aloimme kehittää myös opiskelijoiden toivomaa
ilmastonmuutostapahtumaa. Järjestämme Earth
Hour -viikon. Mukaan Earth Houriin saimme opiskelijoita HAMKilta ja Tavastiasta, Hämeenlinnan kaupungin, Martat ja Hämeenlinnan Seudun luonnonsuojeluyhdistyksen. Aiomme järjestää tapahtuman
myös vuonna 2020.
Oppilaitoksissa oppilaitospappi osallistui moniin
ryhmäytyksiin sekä keväällä että syksyllä. Nämä
onnistuivat hyvin ja ryhmäytykset kaikissa oppilaitoksissa poikivat myöhemmin myös kahdenkeskisiä
keskusteluja opiskelijoiden kanssa. Kynnys yhteydenottoon madaltui selvästi ryhmäytysten kautta.
Oppilaitospappi esittäytyi uusille opiskelijoille, piti
luentoja ja oli läsnä tapahtumissa ja somessa. Hän
oli mukana opiskeluhuoltoryhmissä ja teki tiivistä
yhteistyötä opiskeluhyvinvoinnin toimijoiden kanssa. Lisäksi oppilaitospappi päivysti oppilaitoksissa
ja kiersi työsaleissa. Ammattiopistossa toimii opiskelutaitoja ja sosiaalisia valmiuksia vahvistava Freedom-ryhmä, jota oppilaitospappi piti tänäkin vuonna yhdessä Tavastian nuoriso-ohjaajan ja kuraattorin kanssa. Lisäksi oppilaitospappi osallistui oppilaitosten juhliin ja vastasi muistohetkien järjestämisestä surun kohdatessa oppilaitosten väkeä. Tavastialla järjestettiin rentoutushetkiä ja näitä on suunnitteilla myös HAMKille uuden psykologin kanssa.

Onnistumisia
• oppilaitospappi on tervetullut kaikkiin
oppilaitoksiin
• uudet toimintamuodot ja erityisesti opiskelijoista lähtenyt halu toteuttaa
• uusien yhteistyötahojen löytyminen ja samalla
myös näkyvyyden lisääntyminen
• oppilaitospapin näkyminen oppilaitoksissa sai
kehuja.

Kehitettävää
• somenäkyvyyttä tulisi lisätä
• työaikaa suhteessa oppilaitoksissa kohdattavien ihmisten määrään on liian vähän, ajanpuute on iso haaste – ajan lisääminen antaisi oppilaitostyölle mahdollisuuksia toimia tehokkaana
porttina seurakunnan yhteyteen
• aikaa myös opettajien tapaamiseen, jotta
syntyisi yhä syvempää ja monipuolisempaa
yhteistyötä.

II HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Lapsi- ja nuorisotyötä johtaa lapsi- ja nuorisotyön
johtokunta. Se kokoontui yhdeksän kertaa ja käsitteli 119 pykälää.
Johtoryhmään kuuluivat johtoryhmän puheenjohtaja Juha Harmaala, sekä jäsenet Elias Riikonen, Kaisa Nurmi ja Markku Ihander. Johtoryhmä
kokoontui kahdeksan kertaa ja käsitteli 55 pykälää.
Lapsityössä oli 12 lastenohjaajaa ja 2 lapsityönohjaaja. Työtä johtaa johtava lapsityönohjaaja. Syksyllä lastenohjaajia oli yksi vähemmän. Lapsityössä
on oma teologi. Nuorisotoimiston työtä johtaa johtava nuorisotyönohjaaja. Varhaisnuorisotyön tiimissä toimi neljä nuorisotyönohjaajaa. Varhaisnuorisotyössä teologin työpanos on ollut vaihtelevaa vuoden aikana. Nuorisotyössä oli neljä nuorisotyönohjaajaa ja nuorisopappi. Oppilaitostyössä työskentelee yksi pappi. Seurakuntapastorin oppilaitostyöhön käytettävä työaika on tällä hetkellä 50 %. Kesätyöntekijöitä oli viisi.

III TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Johtokunnan toimialueelle myönnetyt varat ovat
olleet riittävät. Hämpton Games -pelitapahtuman
11.1.2020 johdosta, annettiin lupa ylittää talousarvio pelikoneiden hankinnalla (10 kpl).
Rippikoulutyössä vuoden 2019 taloudessa ei ollut poikkeamia edelliseen vuoteen verrattuna. Budjetti oli riittävän suuri ja toteutui hyvin.
Lapsi- ja nuorisotyön toimintakate oli kertomusvuonna 101 %. Henkilöstökulut 99,4 % ja palveluiden ostot 118,2 %.
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8. Perheasiain neuvottelukeskus
Perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävä on
vahvistaa asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia kohtaamalla heitä sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla parisuhteen ja perheen eri
vaiheissa sekä kriisitilanteissa. Palveluihimme kuuluvat myös ryhmätoiminta, perheasioiden sovittelu,
työnohjaus sekä parisuhde- ja perheteemoihin liittyvä koulutus ja luennointi.

I

PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUKSEN
VUOSI 2019

Yhteiskunnan ja perhe-elämän muutospaineissa
perheneuvontapalveluilla on suuri tarve ja kysyntä.
Asiakasmäärä ylsi edellisen vuoden tasolle ja asiakkaiden kanssa tehdyn työn määrä kasvoi edellisvuosiin verrattuna. Asiakkaiden jonotusaika yhteydenoton ja ensimmäisen käyntikerran välillä vaihteli kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Vuoden lopulla seurakuntaneuvostossa oli esillä täyttämättä olleen perheneuvojan viran täyttäminen ja asia siirrettiin jatkokäsittelyyn. Asiakkaiden jonotusajan lyhentämiseksi seurakuntanneuvosto myönsi johtokunnalle luvan lisätä määräajaksi valitun osa-aikaisen
perheneuvojan viran työaikaa 20 prosenttiyksikköä.
Keväällä Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja tapasi Hattulan kunnan perusturvajohtajan ja
käydyssä keskustelussa ilmeni, että Hattulan kunnassa mietitään Perheasiain neuvottelukeskuksen
antamien perheneuvontapalveluiden ostopalvelusopimuksen irtisanomista osana kunnan säästöohjelmaa. Asian jatkokäsittely siirrettiin syksyyn ja joulukuulle sovitussa tapaamisessa Hattulan kunnan
perusturvajohtaja irtisanoi ostopalvelusopimuksen
säästösyihin vedoten. Sopimuksessa olevien irtisanomisehtojen mukaisesti sopimus päättyy vuoden
2020 lopussa. Sopimuksen päättyminen merkitsee perheneuvonnan saamien tulojen vähenemistä
jo vuodesta 2020 alkaen.

Tavoitteemme oli kehittää ryhmätoimintaamme. Vuosittaisen eroryhmän ja murrosikäisten lasten äideille suunnatun Kamalat äidit -ryhmän lisäksi aloitimme uuden taideterapeuttisen parisuhderyhmän. Siihen ilmoittautui neljä pariskuntaa tutkimaan suhdettaan kuvallisen ilmaisun keinoin. Luova
suhde -nimellä aloitettu ryhmä sai hyvää palautetta,
ja se on tarkoitus järjestää uudelleen. Eroryhmällä
ja Kamalat äidit -ryhmällä on jo vakiintunut asema
osana perheneuvonnan palvelutarjontaa.
Keskuksen Facebook-sivuilla mainostimme tapahtumia, julkaisimme keskuksen työntekijöiden
kirjoituksia ja jaoimme parisuhteisiin liittyviä ajankohtaisia linkkejä. Työntekijämme jatkoi bloggarina
Vauva.fi -sivustolla ja kaikki perheneuvojat kirjoittivat Kotikirkko-lehden Tunteella on tehtävä -palstalle. Tavoitteemme lisätä perheneuvonnan näkyvyyttä perinteisen median piirissä ei näin ollen täysin toteutunut. Sen sijaan tavoitteemme lisätä perheneuvonnan tunnettavuutta toteutui hyvin. Parhaiten levinnyt Facebook-tapahtumapäivityksemme tavoitti
yli 40 000 ihmistä. Eniten luetulla blogikirjoituksella
oli noin 8 500 lukijaa.
Tavoitteemme oli kehittää ennaltaehkäisevää
parisuhdetyötä. Järjestimme syksyllä Tommy Hellstenin pitämän parisuhdeluennon, jossa musiikista
huolehtivat Mirja Lassila ja Heikki Kärhä. Tilaisuus
keräsi Hämeenlinnan kirkon täyteen kiinnostuneita
kuulijoita. Ennaltaehkäisevää työtä olivat myös luennot diakoniatyön avustajille, omaishoitajille sekä
ensisynnyttäjille. Työntekijämme vierailivat äitien
virkistyspäivässä, Avoin Poltsari -illassa sekä perheleirillä. Keskuksemme työntekijä järjesti myös
TRE-menetelmään perustuvan koulutustilaisuuden,
johon osallistui seurakuntamme ja Hämeenlinnan
kaupungin työntekijöitä.
Maan hallituksen vaihduttua kuluneen vuoden
aikana, SOTE-uudistuksen kehittäminen jäi odottamaan uuden hallituksen linjauksia. Edellisen hallituksen aloittama lapsi- ja perhepoliittinen muutosohjelmatyö (LAPE) sen sijaan jatkui ja työntekijämme
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oli mukana maakunnallisessa LAPE-ohjaustyöryhmässä sekä LAPE-Akatemia -koulutuspäivissä.
Yhteistyöverkostomme laajentaminen oli myöskin tavoitteenamme. Hämeenlinnan kaupungin perheneuvola, äitiys- ja lastenneuvola, varhaisentuen
perhetyö, eron ensiapu -työryhmä, vauvaperhetyöryhmä, perheasiain sovittelijat sekä Kanta-Hämeen
Perhetyö ovat perinteisiä sidosryhmiämme. Uusina
yhteistyökumppaneina kuluneen vuoden aikana tulivat Kanta-Hämeen Perheoikeudellisen yksikön
työntekijät sekä lastensuojelun aloittaman systeemisen työn SYTY-tapaamisiin osallistuvat kaupungin ja oppilaitosten työntekijät. Seurakuntamme yhteistyöryhmistä työntekijämme oli mukana perhetyön, yhteiskunnallisen työn, yhteisvastuun, seurakuntatapahtuman sekä Kunnon Päivän -suunnitteluryhmässä. Kirkollisia yhteistyökumppaneitamme
olivat hiippakuntamme perheneuvojat ja tuomiokapitulin työntekijät, Rakkauden ammattilaiset -nimeä
käyttävät blogikirjoittajat, Perheneuvonnan työntekijät -yhdistys sekä seksuaalista häirintää kokevien
kirkon työntekijöiden tukihenkilöinä toimivat.

Onnistumisia
•
•
•
•

Asiakastyö
Ryhmätoiminta
Ennaltaehkäisevän työn kehittyminen
Tommy Hellstenin luento: “En voi nähdä sinua,
jollen näe itseäni.”

Kehitettävää
• Asiakaspalautteen käsittely
• Koulutuksessa opitun jakaminen työyhteisössä
• Ennaltaehkäisevän työn jatkuva kehittäminen.

II HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Perheasiain neuvottelukeskuksen työtä johtaa johtokunta, joka kokoontui viisi kertaa ja käsitteli kokouksissaan 70 pykälää.
Perheasiain neuvottelukeskuksen henkilökuntaan kuuluvat johtaja, vastaanottosihteeri ja kolme perheneuvojaa. Yksi perheneuvojan virka on ollut täyttämättä seurakunnan säästötoimenpiteiden
johdosta vuodesta 2013. Perhekotiyrittäjä Tia Markus-Pitkänen valittiin osa-aikaisen perheneuvojan
virkaan määräajaksi 1.8.–31.12.2019. Osa-aikaisen
viran työaika on 20 %. Psykoterapeutti Jorma Virtanen on ollut eroryhmän toisena ohjaajana.

III TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Toimintakulujen toteuma oli 93,8 %. Toimintatuottojen toteuma oli 106,3 %. Henkilöstökulujen toteuma oli 99,9 % ja palveluiden ostojen 107 %.

21

9. Lähetys- ja aikuistyö
Lähetystyön tarkoituksena on evankeliumin sanoman levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole
kristittyjä. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta tekee
lähetystyötä lähetysjärjestöjen välityksellä. Seurakunnan sisällä pidetään yllä lähetystietoutta ja halukkuutta lähetystyön tukemiseen.
Aikuistyö järjestää toimintaa, joka vie evankeliumin sanomaa seurakunnan alueen aikuisväestön keskuuteen. Se auttaa seurakuntalaisia löytämään paikkansa ja tehtävänsä seurakunnassa. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lähetys- ja aikuistyö vastaa seurakunnan lähetystyöstä, aikuisten
ryhmätoiminnasta, raamattuopetuksesta, aikuisrippikouluista, evankelioimistyöstä ja retriittityöstä.
Lähetys- ja aikuistyön toimintatapoja
• Autamme lähetysjärjestöjä viemään evankeliumia heille, jotka eivät sitä vielä tunne tai tuntevat hyvin huonosti.
• Tuemme lähetysjärjestöjä taloudellisesti nimikkolähettien, projektien ja kummioppilaiden
kautta.
• Taloudellinen tuki tulee seurakunnan verovaroista, myynnistä ja yksityisistä lahjoituksista.
• Kerromme seurakuntalaisille lähetystyöstä –
teemme lähetyskasvatusta ja vaikuttamistyötä.
• Tarjoamme seurakuntalaisille mahdollisuuden
lahjoittamiseen ja vapaaehtoistyöhön.
• Järjestämme toimintaa, jossa on mahdollisuus
hengellisen elämän rakentumiseen ja hoitamiseen, mahdollisuus hiljentyä ja saada opetusta
uskon sisällöstä.

I

LÄHETYS- JA AIKUISTYÖN
VUOSI 2019

LÄHETYSTYÖ
Seurakunnalla on nimikko-/kannatussopimus kirkon kaikkien suomenkielisten lähetysjärjestöjen
kanssa. Sopimuksia oli yhteensä 15. Lähetystyöhön osoitetut ja lähetysjärjestöille jaetut talousarviomäärärahat, 180 000 €, olivat seurakunnalta

tärkeä panostus lähetystyöhön. Seurakuntalaisten vapaaehtoinen lähetystyön kannatus oli myös
merkittävää ja koostui muun muassa myyjäistuotoista, kolehtituloista ja lahjoituksista suoraan
lähetysjärjestöille.
Seurakunta solmi kaksi uutta nimikkolähettisopimusta. Hämeenlinnalaisten nimikkolähettien lähtö Tansaniaan on virkistänyt seurakuntalaisten lähetysinnostusta. Lähetystyön paikallistoiminta on
aktivoitunut selvästi myös uuden lähetys- ja kansainvälisyystyön ohjaajan myötä. Yhteistyö muiden
työalojen kanssa on vahvistunut sekä lähetys- että
aikuistyössä.

AIKUISTYÖ JA EVANKELIOIMISTYÖ
Aikuistyön toiminta on ollut vakiintunutta. Pienpiirit,
retket, luennot, retriitit, Tuomasmessut, ylistyslaulu- ja rukousillat, miesten saunaillat ja aamukahvit ja
muut aikuistyön järjestämät tilaisuudet ovat koonneet seurakuntalaisia. Aikuistyön koordinoimana
seurakunnassa on järjestetty rippikoulua aikuisille kirkkoon liittyville ja maahanmuuttajille. Kaikessa toiminnassa ensiarvoisen tärkeää on ollut ihmisten kohtaaminen, huomioiminen ja osallistaminen.
Olemme pyrkineet tavoittamaan myös uusia ihmisiä. Joissain tilaisuuksissa kerättiin osallistujapalautetta toiminnan kehittämiseksi.

Onnistumisia
• Lähetys- ja aikuistyö on ollut näkyvästi esillä
seurakuntatilojen ulkopuolella. MAF Lähetyslentäjien simulaattori oli yksi toimintapisteistä Elomessuilla. Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksia järjestettiin myös ostoskeskuksessa sekä hyvän vastaanoton saanut yhteislaulukierros pubeissa. Hoivakodeissa otettiin käyttöön Kauneimmat Joululaulut karaokeversio.
Joululaulukierros keskussairaalassa kokosi paljon laulajia ja tavoitti monia kuulijoita.
• Kauneimpiin Joululauluihin seurakunnan tiloissa osallistui enemmän ihmisiä kuin vuosiin. Lisäksi hyvin onnistui The Greatest Christmas
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•

•
•

•

•

Carols, joka toteutettiin yhteistyössä Hämeenlinna Christian Fellowshipin kanssa.
Nimikkolähetit vierailivat seurakuntatilaisuuksissa ja erityisesti rippileireillä. Lähetystyön osuutta rippileireillä nostettiin vierailuilla, Cumina-kuoron konserteilla sekä
lähetysrastit- laatikoilla.
OlenNainen -naistenpäivä on vakiintunut osaksi seurakunnan toimintaa.
Lähetyskasvatusta on laajennettu lapsi- ja perhetyön, sekä nuorisotyön suuntaan järjestämällä yhteisiä tapahtumia, joissa lähetystyö on
ollut vahvasti esillä.
Kansainvälinen työ oli näkyvästi esillä helatorstain torijumalanpalveluksessa ja
Arabitapahtumassa.
Ajankohtainen ilmastonmuutosteema oli esillä
Tasaus-keräyksen ja Earth Hour -tapahtuman
yhteydessä.

Kehitettävää
• Uusien vastuunkantajien rekrytoimiseen tulee
satsata entistä enemmän jakamalla mielekkäitä tehtäviä ja tukea niiden toteuttamiseen.
• Yhteistyötä muiden työalojen kanssa tulisi entisestään lisätä.
• Aikuistyön kristilliseen kasvatukseen olisi tarpeen kehittää uusia toimintatapoja, jotka kohtaisivat seurakuntalaisten tarpeita entistä paremmin. Esimerkiksi osallistujamäärät luennoilla ovat pienentyneet vuosien varrella.

II HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Lähetys- ja aikuistyötä johtaa lähetys- ja aikuistyön johtokunta, joka kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 78 pykälää. Lähetys- ja aikuistyön johtoryhmään kuuluivat puheenjohtaja Mika Juppala, varapuheenjohtaja Sampo Kujala ja sihteeri Paula Harju. Johtoryhmä kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 25 pykälää. Lähetys- ja aikuistyön työntekijöinä oli neljä
pappia, lähetys- ja kansainvälisyystyön ohjaaja ja
lähetysemäntä.
Seurakuntalaisia on ollut pienryhmien vetäjinä,
Tuomasmessuavustajina, missioköksinä ja muissa vapaaehtoistehtävissä noin 150 henkeä. Esimerkiksi Missioköksät, käsityöpiiri ja Lähetysaskartelijat Puupäät ovat tehneet vuoden aikana yli 1 000
vapaaehtoistyötuntia.

III TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Lähetys- ja aikuistyön toimintakate oli kertomusvuonna 95,8 %, henkilöstökulut 89,4 % ja palveluiden ostot 84,3 %.
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10. Sairaalasielunhoito
Sairaalasielunhoito on kirkon työtä yhteiskunnan
laitoksissa, joissa sairaalasielunhoitajat työskentelevät potilaita, omaisia ja henkilökuntaa tukien. Työtapoina ovat muun muassa sielunhoito, hartaudet,
työnohjaus ja koulutukset.
Hoidon piiriin kuuluvat Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinnan Terveyspalveluiden Vanajaveden sairaala sekä Koivikkokoti.
Sairaalasielunhoitoa varten on solmittu sopimus
KL 12:1:n perusteella. Sopimuksen mukaan sairaalasielunhoitoon osallistuvat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntien alueella toimivat seurakunnat. Sopijaseurakunnat ovat Hämeenlinna-Vanaja, Forssa, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Jokioinen, Kalvola, Lammi,
Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä. Tuuloksen seurakunnan liityttyä Lammiin johtokunnan edustus tulee muuttumaan.

I

SAIRAALASIELUNHOIDON
VUOSI 2019

Vuoden 2019 aikana sairaalasielunhoitajien työnjaossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tuula
Portinin painopiste on somatiikan ja Jukka Lehdon
psykiatrian osastoilla. Molemmat ovat koko sairaalan käytössä.
Portinin työssä on merkittävää työnohjaajana
toimiminen. Vuoden 2019 aikana hänellä oli 2 yksilöohjattavaa ja 1 ryhmä. Ryhmän keskikoko oli 6
jäsentä.
Sairaalasielunhoidon keskustelujen määrä on
pysynyt lähes ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen. Erityisesti sairaaloiden henkilökunnan kanssa
käytyjen keskustelujen määrä on noussut edellisestä vuodesta.
Vanajaveden sairaalassa jatkoimme ehtoollishartauksien järjestämistä joka toinen viikko. Saatu
palaute on ollut hyvin myönteistä. Järjestimme Vanajaveden sairaalan viikoittaiset kesähartaudet sisäpihan sijaan vuorotellen osastojen parvekkeilla.

Hartauksiin osallistujia oli paljon. Joskus kaikki osallistujat eivät mahtuneet parvekkeelle, mutta pystyivät seuramaan hartautta kuuloetäisyydeltä.
Viikonloppupäivystäjistä Lauri Mattila luopui
tehtävästä. Mattilan tilalle saimme Terhi Hölsän. Aikaisemmista päivystäjistä Saija Alanko, Markus Andersson, Tapani Kaitainen ja Reijo Sillanpää jatkoivat tehtävässään.
Hämeen ammattikorkeakoulussa jatkoimme
kouluttajina tulevien sairaanhoitajien kursseilla. Aiheina olivat muun muassa sairaalasielunhoidon
yleisesittelyt ja kuolevan potilaan ja omaisten surun kohtaaminen.
Syyskaudella pidettiin aikuisrippikoulu yhdelle potilaalle. Rippikoululainen konfirmoitiin
kotiseurakunnassaan.

Onnistumisia
• Teologiharjoittelijan palkkaaminen heinä-elokuuksi edellisen kesän tavoin. Harjoittelija sai
arvokasta kokemusta. Samalla lomasijaisuuksien järjestely oli helppoa. Terhi Hölsä toimi
harjoittelijana.
• Synnytysosaston hätäkasteohjeet ja tehoosaston kriisitukiohjeet päivitetty yhteistyössä
osastonhoitajien kanssa.

Kehitettävää
• Vuoden 2020 aikana tullaan Keskussairaalan
osastoille kouluttamaan defusing-osaajia.
• Syyskuussa 2020 sairaalan henkilökunnalle
järjestetään viikonlopun mittainen hiljaisuuden retriitti.

II HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Sairaalasielunhoitoa johtaa sairaalasielunhoidon
yhteisjohtokunta, joka kokoontui vuoden 2019 aikana 3 kertaa ja käsitteli 38 pykälää. Työalan pienuudesta johtuen sairaalasielunhoidossa ei ole erillistä johtoryhmää, vaan toimimme kahden hengen
tiiminä.
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Syksyllä 2019 hyväksyttiin uusittu maksuperuste seurakunnille. Maksuperuste astuu voimaan vuoden 2020 aikana. Sopijaseurakuntien maksuperuste on kaksiosainen:
1. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän seurakuntien osuus talousarviosta on yhteensä
79,5 %. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan
osuus on 73 % koko talousarviosta. Hauhon,
Kalvolan ja Lammin seurakuntien yhteinen
osuus talousarviosta on 6,5 %. Osuus jaetaan seurakunnille jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Osuudet tarkistetaan kolmen
vuoden välein.
2. Muiden Kanta-Hämeen seurakuntien (Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja
Ypäjä) osuus on yhteensä 20,5 % talousarviosta. Osuus jaetaan seurakunnille kunnan
KHKS:ssa käyttämien hoitopäivien kolmen
vuoden keskiarvon mukaisesti. Osuudet tarkistetaan kolmen vuoden välein.
Kunkin sopijaseurakunnan on maksettava laskutuksen perusteella osuutensa kesäkuun loppuun mennessä. Maksun viivästyessä on siitä maksettava johtokunnan päättämä 3 % vuotuinen
viivästyskorko.

Tähän sopimukseen perustuvan tilinpidon hoitaa
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloustoimisto.
Tilit vahvistaa ja hyväksyy Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto. Tilintarkastajina toimivat Hämeenlinnan seurakuntayhtymän
tilintarkastajat.
Työalalla on kaksi sairaalasielunhoitajan virkaa.
Kesällä 2019 sairaalasielunhoidossa työskenteli
teologiharjoittelija Terhi Hölsä kahden kuukauden
ajan. Kokemus oli hyvin myönteinen.
Lehdon sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus päättyi syyskuussa 2019. Koulutus antoi hyviä
välineitä käytännön työhön.

III TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Sairaalasielunhoidon toimintakate oli kertomusvuonna 94 %, henkilöstökulut 97,1 % ja palveluiden
ostot 89 %.
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11. Viestintä
Kerromme seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista seurakunnan omissa kanavissa ja paikallismediassa. Nostamme esiin ajankohtaisia asioita ja
teemoja. Teemme aktiivisesti yhteistyötä median ja
eri sidosryhmien kanssa.
Kolmen hengen viestintätiimi ylläpitää ja kehittää seurakunnan viestintäkanavia. Julkaisemme Kotikirkko-lehteä printtinä ja verkossa. Lisäksi tuotamme monenlaisia viestintämateriaaleja eri kanaviin
niin painotuotteina kuin digitaalisesti. Olemme mukana toteuttamassa tapahtumia, joissa seurakunta
tapaa kaupunkilaisia.
Viestintä vastaa seurakunnan visuaalisesta ilmeestä sekä huolehtii kriisiviestinnästä ja maineen
rakentamisesta yhdessä johdon kanssa. Kehitämme seurakunnan työnantajakuvaa. Luotaamme aktiivisesti yhteiskunnallista ja kirkollista keskustelua
sekä seurakunnan paikallisen toimintaympäristön
muutoksia.

I

VIESTINNÄN VUOSI 2019

Otimme suunnitelmallisesti käyttöön uusia
viestintäkanavia.
Uusi verkkosivusto www.hämeenlinnanseurakunnat.fi julkaistiin lokakuun lopulla. Sivusto rakennettiin kirkkohallituksen ylläpitämään Lukkari-järjestelmään. Sisällön löydettävyyden parantamiseksi seurakuntayhtymän sekä Hämeenlinna-Vanajan,
Lammin, Hauhon ja Kalvolan seurakuntien sivut toteutettiin erillisiksi sivustoiksi. Hämeenlinnan seurakuntien henkilökunta valokuvattiin sivustoja varten.
EU:n saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan syksyllä. Uudella verkkosivustolla saavutettavuus huomioidaan muun muassa käyttämällä selkeää yleiskieltä ja näkövammaisten lukulaitteita tukevia teknisiä ratkaisuja.
Sisäistä viestintää tehostamaan toteutimme Hämeenlinnan seurakuntien yhteisen intranet Holvin.
Viestintäpäällikkö on kouluttanut henkilöstöä
uusien kanavien käytössä: verkkosivujen päivitys,

Holvi, Yammer, Teams ja pilvipalvelut. Koulutukset
jatkuvat tulevana vuonna kokopäiväiseksi tiedottajaksi siirtyneen graafikon toimesta. Viestintä toimii
kaikkien työvälineiden ylläpitäjänä.
Otimme käyttöön myös seurakunnan Instagram-tilin @kirkkohämeenlinnassa, jota henkilökunta päivittää viikoittain vaihtuvin vastuuvuoroin.
Seurakunnan Facebook-sivu toimi vielä aktiivisimmin sosiaalisen median kanavista ja seurakuntalaisten palautteisiin ja kysymyksiin vastattiin yksityisviesteillä ripeään tahtiin. Facebookia käytettiin
tapahtumien markkinoinnissa.
Viestintä ja monialainen työryhmä on saanut
työvälineet ja koulutuksen videomarkkinointiin sosiaalisessa mediassa.
Syksyllä käynnistettiin kahden pastorin Podcastohjelman suunnittelu koenauhoituksineen.
Seurakunnan visuaalinen ilme on uudistettu. Suunnittelun yhteistyökumppanina toimi mainostoimisto Precis. Ilme perustuu logoon, typografiaan, väreihin – päävärinä pehmeä pinkki – sekä kastevettä ja Jumalan antamaa ikuista elämää
symboloivaan visuaaliseen elementtiin. Ilmeen
uudistusta on toteutettu kaikissa kanavissa ja
viestintämateriaaleissa.
Kotikirkko-lehti ilmestyi vuoden 2019 aikana viisi
kertaa. Lehti jaetaan ilmaisjakeluna Hämeenlinnan
kantakaupungin ja Rengon alueen koteihin. Lehden
konsepti on todettu toimivaksi: siinä yhdistyvät paikalliset henkilöhaastattelut ja aiheet, kiinnostavien julkisuudessa esiintyvien henkilöiden näkemykset elämästä ja uskosta, kirkkovuosi ja kristinuskon
ydinsisällöt sekä seurakunnan tulevien tapahtumien esittely. Vuoden 2019 painopistealueena on ollut kaste ja kummius. Tähän liittyen julkaistiin kirkollisiin juhliin keskittyvä kesälehti ja se sai hyvän
vastaanoton.
Julkaisimme elokuussa esitteen syksyn toiminnasta ja sitä jaettiin Elomessuilla ja ilmaisjakeluna
koteihin.
Yhteistyö median kanssa on edelleen vahvaa.
EPressi-palvelun kautta on jaettu koko vuoden

26

aikana 87 tapahtumatiedotetta tai uutista. Määrä
on vähentynyt aikaisemmista vuosista, sillä pyrkimyksenä on tehdä selkeämpiä valintoja nostettavista tapahtumista ja tuottaa sisällöltään rikkaampia tiedotteita.
Sosiaalinen media, omien nettisivujen tapahtumakalenteri ja paikallismedioissa näkyvä menoinfo palvelevat niitä tapahtumia, joista ei lähetetä tiedotetta. Paikallisen median kanssa on sovittu suoraan erityisistä ja ajankohtaisista haastatteluista ja
juttuaiheista.
Hämeenlinnan kirkon ulkoilmoitustaulun ja Poltinahon seurakuntatalon aulaan on hankittu sähköiset infoscreenit, jotka antavat lisää mahdollisuuksia
viestiä konserteista, messuista ja muista tapahtumista. Viestintä toimii infoscreenien pääasiallisena
päivittäjänä ja teknisenä ylläpitäjänä.
Kaste ja kummius oli viestinnän iso teema. Moniammatillinen työryhmä tuotti Kastekassin, joka
annetaan perheelle kastetilaisuudessa. Kastekassi
sisältää kastekynttilän, kastetodistuksen, runopussukan ja iltarukouskortit sekä perheen valinnasta
riippuen joko Oma Raamattu -pahvikirjan tai Kotien rukouskirjan. Viestinnän ja teologien yhteistyönä tuotettiin myös uudet kaste- ja kummitodistukset sekä Ensimmäinen juhla -opas perhettä suunnitteleville. Uudistimme myös alle 1–4-vuotiaille lähetettävät syntymäpäiväkortit.
Seurakunta näkyi erilaisissa koko kaupungin tapahtumissa pitkin vuotta. Seurakunta oli Elomessujen pääyhteistyökumppanina ja mukana messuilla
näyttävällä osastolla Verkatehtaan sisätiloissa. Elomessuosastolla oli sähköautorata, partiolaisten toteuttama palikkatornikisailu sekä esiintymislava
musamessun ja valomessun bändeille. Lasten osastolla oli pomppulinna, temppurata sekä Onni-karhun metsä, jonka avulla markkinoitiin myös Kirjepyhistä. Viestintä koordinoi messujen järjestelyjä sekä tuotti messutuotteet ja markkinointimateriaalit.
Viestintä koordinoi seurakunnan osallistumista Nuorkauppakamarin järjestämässä Tulen ja jään
joulussa. Torille pystytettiin partiolaisten rakentama seimi suuren tallilyhdyn näköiseen vitriiniin.
Seurakunnalla oli torille rakennetulla luistinradalla
joulunalusviikon ajan luisteluvuoro, jolla Onni-karhu ja seurakunnan työntekijät olivat tapaamassa ihmisiä. Viestintä keräsi lainattavaksi vanhoja kypäriä ja luistimia, jotka HPK huolsi käyttökuntoon. Välineet lahjoitettiin luisteluiden päätyttyä vähävaraisille diakonian kautta. Kirkko valaistiin tulen ja jään
hengessä.

Jouluradio tilattiin Hämeenlinnaan tänäkin
vuonna.
Lapsityön kanssa tuotettua Kirjepyhistä lähetettiin seitsemän kappaletta. Seurakuntayhteyteen
kaipaaville ikäihmisille toteutettiin diakonian vanhustyön kanssa uusi ystäväkirje, jota postitettiin
viisi kappaletta.
Merkittäviä, erityistä viestinnän suunnittelua
edellyttäneitä, uutistapahtumia olivat kirkkoherranvaali ja -vaihdos sekä kirkkoherranviraston muuttuminen palvelutoimistoksi ja osan virastopalveluista
siirtyminen Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2020 alussa.
Viestinnän työntekijät osallistuivat syyskuussa Vantaalla pidetyille Kirkon viestintäpäiville, jossa ajankohtaisten puhujien, työpajojen ja verkostoitumisen lisäksi tutustuttiin muun muassa
hävikkiruokaterminaaliin.
Viestinnän vakituisten työntekijöiden lisäksi palvelusihteeri Niina Virtanen on vastannut viestinnän
mediaseurannasta, jota toistaiseksi tehdään manuaalisesti. Toimistosihteeri Birgitta Aspholm on
koonnut aineiston kirkollisiin ilmoituksiin, jotka julkaistaan paikallislehdissä.
Yhteistyö eri työalojen kanssa sujui hyvin. Viestintä ohjeisti ja käynnisti työalojen yhteisen vuosisuunnitteluprosessin, jotta vältetään päällekkäisiä
tapahtumia ja viestintää voidaan suunnitella pitkäjänteisesti. Työtä prosessin sujuvoittamiseksi jatketaan tulevana vuonna.

Onnistumisia
• Yhtenäinen ja tunnistettava visuaalinen ilme on
onnistunut ja helpottaa graafisten materiaalien
valmistamista.
• Kaste- ja kummius -hankkeessa on tuotettu konkreettisia materiaaleja ja työkaluja. Moniammatillinen yhteistyö on ollut tehokasta ja syventänyt keskinäistä arvostusta ja
vuorovaikutusta.
• Uudet kanavat on saatu julkaistua ja työntekijät ovat ottaneet vastuuta niiden kehittämisessä edelleen. Työntekijöitä on koulutettu työvälineiden käyttöön.
• Yhteissuunnittelun tarve on tiedostettu ja prosessi yhteisen vuosikalenterin ylläpitämiseksi
saatu käynnistettyä.
• Seurakunnan näkyvyys paikallismediassa ja
kaupunkikuvassa on vahva.
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Kehitettävää
• Yhtä aikaa käyttöön otetut uudet digitaaliset
työkalut ja kanavat synnyttävät monissa työntekijöissä kysymyksiä ja turhautumista. Koulutukseen ja neuvontaan on varattava aikaa
ja huolehdittava siitä, että välineet ja prosessit juurtuvat rauhallisesti työyhteisön käyttöön.
• Kotikirkon sisältö ja konsepti ovat toimivat ja
lehti saa hyvää palautetta, mutta sen jakelu ja saatavuus heikentyvät ilmaisjakelukieltojen lisääntymisen johdosta. On mietittävä lehden markkinointia ja jakelupisteiden lisäämistä
kaupungille sekä tehostettava artikkeleiden jakamista sosiaalisessa mediassa.
• Sosiaalisen median aktiivisempi käyttö ja
sisältösuunnittelu.

II HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Viestintää johtaa seurakuntaneuvosto, joka on ohjesäännöllä delegoinut viestintävastuun seurakunnan johtoryhmälle. Työalan tukena on viestinnän
neuvottelukunta, joka kokoontui vuoden 2019 aikana kolme kertaa.
Viestinnässä työskentelee viestintäpäällikkö, tiedottaja ja osa-aikainen graafikko, joka siirtyy vuoden 2020 alussa päätoimiseksi tiedottajaksi.

Viestintäpäällikkö on osallistunut Suomen suurimpien seurakuntien viestintäjohtajien verkoston
toimintaan aktiivisesti. Viestintäpäällikkö Reetta
Laaksonen on toiminut Kirkon mediasäätiön hallintoneuvoston jäsen. Tiedottaja on toiminut pääkaupunkiseudun ulkopuolisten seurakuntalehtien yhteistyöverkoston ja Lehteri-verkkojulkaisualustan
yhteyshenkilönä sekä osallistunut valtakunnallisen
Luontohengellisyys-verkoston kokouksiin.

III TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Talousarvion toteutuma oli 91,3 %, henkilöstökulujen toteuma oli 87,5 % ja palvelujen ostoissa 101,1 %.
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12. Talousarvion toteutuminen

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA (YHTEENSÄ)
2019

Ero ed. vuoteen €

Talousarvio

Toteuma-%

-4 511 720

-12 048

-4 752 172

95,2

550 379

584 261

-33 882

394 685

139,4

Henkilöstökulut

-3 711 449

-3 596 478

-114 971

-3 813 478

97,3

TOIMINTAKATE
Toimintatuotot

-4 523 768

2018

Palvelujen ostot

-664 051

-719 529

55 478

-625 654

106,1

Vuokrakulut

-22 651

-30 576

7 925

-19 250

117,7

Aineet ja tarvikkeet

-229 084

-260 344

31 260

-219 787

104,2

Annetut avustukset

-431 936

-416 986

-14 949

-461 450

93,6

Muut toimintakulut

-14 976

-72 068

-7 238

206,9

57 092

KIRKKOHERRANVIRASTO
2019
TOIMINTAKATE

2018

Ero ed. vuoteen €

Talousarvio

Toteuma-%

-176 281

-169 099

-7 182

-175 958

100,2

37 023

33 246

3 778

34 000

108,9

Henkilöstökulut

-211 485

-199 437

-12 048

-204 517

103,4

Palvelujen ostot

-1 394

-2 580

-4 191

33,3

Aineet ja tarvikkeet

-233

-115

-117

-1 250

18,6

Muut toimintakulut

-192

-213
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Toimintatuotot

1 186

0

-

DIAKONIA
2019
TOIMINTAKATE

2018

Ero ed. vuoteen €

Talousarvio

Toteuma-%

-771 950

-778 702

6 752

-799 022

96,6

137 410

157 994

-20 585

48 560
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Henkilöstökulut

-619 182

-602 338

-16 844

-612 360

101,1

Palvelujen ostot

-64 775

-64 572

-203

-72 980

88,8

Vuokrakulut

-14 890

-14 237

-653

-14 150

105,2

Aineet ja tarvikkeet

-41 592

-44 163

2 572

-45 832

90,7

Annetut avustukset

-160 916

-148 854

-12 061

-102 222

157,4

Muut toimintakulut

-8 005

-62 532

Toimintatuotot

54 527

-38

-

(Diakonia-avustukset 95 137 €, tot-% 189,4 %)

JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ
2019
TOIMINTAKATE
Toimintatuotot

-1 174 851
20 135

2018
-1 168 781

Ero ed. vuoteen €
-6 069

50 688

-30 553

Henkilöstökulut

-1 003 510

-961 826

-41 684

Palvelujen ostot

-149 473

-201 685

Vuokrakulut

-3 054

-8 264

Talousarvio
-1 231 888
23 000

Toteuma-%
95,4
87,5

-1 076 040

93,3

52 248

-124 526

120

5 210

-3 500

87,3

Aineet ja tarvikkeet

-32 747

-40 484

7 736

-41 772

78,4

Annetut avustukset

-1 000

-1 148

148

-3 550

28,2

Muut toimintakulut

-5 238

-6 064

826

-5 500

95,2
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LAPSI- JA NUORISOTYÖ
2019
TOIMINTAKATE
Toimintatuotot

-1 422 142

2018
-1 369 035

Ero ed. vuoteen €
-53 107

Talousarvio

Toteuma-%

-1 408 421

101

118 441

108 944

9 497

89 600

132,2

Henkilöstökulut

-1 187 591

-1 142 519

-45 072

-1 195 079

99,4

Palvelujen ostot

-205 024

-181 229

-23 795

-173 400

118,2

Vuokrakulut

-3 007

-1 385

-1 622

Aineet ja tarvikkeet

-112 587

-116 477

Annetut avustukset

-30 908

Muut toimintakulut

-1 466

-1 100

273,3

3 890

-93 942

119,8

-33 360

2 452

-33 000

93,7

-3 009

1 543

-1 500

97,7

LÄHETYS- JA AIKUISTYÖ
2019
TOIMINTAKATE
Toimintatuotot

-378 679

2018
-373 984

Ero ed. vuoteen €
-4 695

Talousarvio

Toteuma-%

-395 007

95,9

24 537

19 747

4 790

7 525

326,1

Henkilöstökulut

-152 892

-157 233

4 341

-170 982

89,4

Palvelujen ostot

-26 939

-24 165

-2 774

-31 950

84,3

Vuokrakulut

-472

-645

-500

94,4

Aineet ja tarvikkeet

-15 094

-13 671

-1 423

-13 700

110,2

Annetut avustukset

-207 745

-197 971

-9 774

-185 400

Muut toimintakulut

-75

-46

-29

173

0

112,1
-

PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
2019
TOIMINTAKATE

2018

Ero ed. vuoteen €

Talousarvio

Toteuma-%

-133 917

-116 699

-17 218

-142 759

93,8

161 014

165 021

-4 008

151 500

106,3

Henkilöstökulut

-277 049

-267 701

-9 348

-277 326

99,9

Palvelujen ostot

-16 513

-12 234

-4 279

-15 430

107

Aineet ja tarvikkeet

-1 369

-1 785

-1 503

91,1

Toimintatuotot

416

SAIRAALASIELUNHOITO
TOIMINTAKATE
Toimintatuotot
Henkilöstökulut

2019

2018

Ero ed. vuoteen €

Talousarvio

-97 624

-99 672

2 049

-103 809

39 785

37 149

2 636

38 500

-130 786

-133 119

2 333

-134 732

Toteuma-%
94
103,3
97,1

Palvelujen ostot

-5 942

-3 167

-2 775

-6 677

89

Aineet ja tarvikkeet

-680

-535

-145

-900

75,6

VIESTINTÄ
2019
TOIMINTAKATE
Toimintatuotot

-265 228

2018
-259 762

Ero ed. vuoteen €
-5 465

Talousarvio

12 034

9 921

2 113

2 000

Henkilöstökulut

-114 383

-119 327

4 944

-130 662
-147 300

Palvelujen ostot

-148 976

-143 362

-5 614

Vuokrakulut

-1 228

-243

-985

Aineet ja tarvikkeet

-12 674

-6 747

-5 927

Muut toimintakulut

0

-4

4

Toteuma-%

-290 657

0

91,3
601,7
87,5
101,1
-

-14 695
0

86,2
-

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (TOIMINTAKATE YHTEENSÄ)
2019

2018

Ero ed. vuoteen €

Talousarvio

Toteuma-%

Seurakuntaneuvosto

-57 840

-130 810

72 970

-142 658

40,5

Muu seurakuntatyö

-45 257

-45 175

-82

-61 993

73
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