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1 Yleiskatsaus
Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvat Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja
Varpaisjärven seurakunnat. Vuoden 2021 alusta lukien yhtymään liittyy myös Keiteleen
seurakunta.
Seurakuntayhtymän perussäännön mukaan seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien puolesta
talous- ja henkilöstöasioita, kiinteistö- ja hautaustoimea, kirkonkirjojen pitoon toimintaa sekä
huolehtii mm. työsuojelu- ja työhyvinvointiasioista sekä yhteisestä koulutuksesta ja viestinnästä.
Seurakuntien vastuualueen on varsinainen seurakunnallinen toiminta, kuten seurakuntatyö,
musiikki-, diakonia-, lapsi-, nuoriso- ja lähetystyö.
Vuosi 2020 oli kokonaisuudessaan hyvin erilainen aikaisempiin verrattuna. Suurin muutos ja
haaste oli koronavirus (Covid-19) pandemia, joka vaikutti kaikkeen toimintaan niin
seurakunnissa kuin yhteiskunnassa paikallisesti ja valtakunnallisesti sekä maailmanlaajuisesti.
Kaikkea toimintaa jouduttiin sopeuttamaan viranomaisten, terveydenhuollon ja kirkon
ohjeistuksen mukaisesti. Vuosi oli luopumista turvallisesta normaalista ja uuden oppimista
monella tapaa. Koronaviruspandemian vaikutukset koskettivat koko maailmaa ja yksittäisiä
seurakuntia paikallisesti. Vuoden alusta vain n. kaksi ja puoli kuukautta toimittiin normaalisti.
Tämän jälkeen terveydenhuollon ja valtion viranomaisten määräykset poikkeuslain ja
kokoontumisrajoitusten muodossa muuttivat seurakuntatyötä kokonaisuudessaan.
Kiinteistöstrategian päivittäminen aloitettiin. Iisalmessa Rantalan pappilan alueen kaavoitus on
vielä kesken ja Lapinlahden Väärnin leirikeskuksen tulevaisuutta päätettiin selvittää. Vuoden
2020 aikana tehtiin useiden kiinteistöjen sisäilma-tutkimuksia ja –korjauksia. Pielaveden kirkon
sisäilmatutkimukset käynnistettiin ja Varpaisjärven seurakuntatalolle etsitään korvaavia tiloja.
Vuonna 2018 aloitettu Veto 3 –kehittämishanke saatiin päätökseen vuoden 2020 aikana.
Hankkeessa niukkenevien voimavarojen tilanteessa oli tarkoitus saada Ylä-Savon
seurakuntayhtymän ja sen eri seurakuntien perustehtävät hoidettua aikaisempaa vähemmillä
resursseilla. Syksyllä 2019 valmistui selvitys asiasta. Seurakuntaneuvostot käsittelivät
maaliskuussa 2020 aloitetta oman seurakunnan lakkauttamisesta, liittymistä perustettavaan
yhteen yhteiseen Ylä-Savon seurakuntaan ja samalla seurakuntayhtymä purkautuisi.
Työntekijöitä ja seurakuntalaisia kuultiin vuoden 2020 alussa.
Seurakuntaneuvostojen käsittelyssä Iisalmen ja Pielaveden seurakuntaneuvostot ja Keiteleen
kirkkovaltuusto päättivät tehdä aloitteen oman seurakunnan lakkauttamisesta ja liittymisestä
perustettavaan Ylä-Savon seurakuntaan. Sen sijaan Lapinlahden, Sonkajärven ja Varpaisjärven
seurakuntaneuvostot eivät pitäneet tarkoituksenmukaisena oman seurakunnan lakkauttamista,
seurakuntayhtymän purkamista ja yhden Ylä-Savon seurakunnan perustamista. Yhteinen
kirkkovaltuusto antoi asiasta myös oman lausuntonsa, jossa vastustettiin yhden seurakunnan
perustamista. Lopputulemana yhden seurakunnan muodostuminen raukesi.
Seurakuntien yhteistyötä haluttiin edelleen kuitenkin kehittää ja seurakuntien välillä käytiin
yhteistyöneuvotteluita siitä, että suunnitellun seurakuntaparin kanssa yhteistyötä tehdään
jatkossa nykyistä tiiviimmin. Lisäksi Pielaveden ja Keiteleen seurakunnat ovat päättäneet
aloitteesta yhdistää ne yhdeksi Nilakan seurakunnaksi vuoden 2022 alusta lukien niin, että
Nilakan seurakunta säilyy osana Ylä-Savon seurakuntayhtymää.

Arto Penttinen
yhteisen kirkkoneuvoston pj

Katariina Bergbacka
hallintojohtaja
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1.1 Katsaus talouteen
Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020 toteutui 196 292,54
euroa ylijäämäisenä, kun talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi muutosten jälkeen noin 145
000 euroa. Ennakoitua parempi tilanne johtui koronapandemian vaikutuksesta supistuneen
toiminnan käyttämättä jääneistä määrärahoista, pyynmyyntituottojen 60 000 euron ylityksestä
ja kirkollisverojen talousarviossa arvioitua 52 000 euroa suuremmasta kertymästä.
Vuosi 2020 oli maaliskuussa alkaneiden koronarajoitusten vuoksi todella poikkeuksellinen.
Keväällä ensiarvioiden mukaan yleisen talous- ja työllisyystilanteen ennakoitiin heikkenevän
huomattavasti ja talouden suistuvan jopa lamaan. Kirkkohallituksen huhtikuussa antaman arvion
mukaan oli syytä varautua pahimmillaan jopa kirkollisverojen 10 prosentin vähentymiseen.
Vuoden 2021 talousarvion valmisteluakin viivästytettiin, että pystyttäisiin ennakoimaan vähän
paremmin tulevaa. Syksyllä alkoi jo näyttää, että tilanne ei ole kehittymässä läheskään niin
huonoksi kuin odotettiin mutta silti kirkollisverojen lopullinen kertymä yllätti positiivisesti.
Verotilityksiin vaikutti merkittävästi parantavasti valtionvarainministeriön keväällä tekemä
ylimääräinen positiivinen tarkistus kuntien ja kirkon jako-osuuksiin. Lisäksi joulukuussa kirkon
jako-osuus hieman yllättäen kasvoi, kun yleensä joulukuun tarkistuksessa osuus pienenee.
Seurakuntayhtymän kirkollisverotilitykset vähenivät lopulta 1,1 % tai 72 614 euroa vuoteen
2019 verrattuna, kun talousarviossa ennakoitiin 1,9 % vähennystä.
Valtionrahoitusta seurakuntayhtymälle tilitettiin 764 112 euroa, mikä oli 0,2 % enemmän kuin
2019. Kirkollisverotilitysten ja valtionrahoituksen kokonaismäärä vähentyi vuoteen 2019
verrattuna 1,0 % tai 70 886 euroa. Koko ev.lut. kirkon kirkollisverotilitykset lisääntyivät 1,7 %.
Laskennallinen kirkollisvero/ jäsen oli seurakuntayhtymässämme 219 euroa, kun se koko
kirkossa oli 241 euroa, eli 9,9 % korkeampi.
Alla olevassa taulukossa on kirkollisverojen sekä yhteisöverojen/ valtionrahoituksen tilitykset
vuosilta 2011 – 2020. Valtionrahoitus korvasi vuoden 2016 alussa kirkon yhteisövero-osuuden.
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Toimintakate 2020 ja vertailut 2011 - 2020
Talousarvioon verrattuna vuoden 2020 käyttötalousosan toteutunut ulkoinen
toimintakate (käyttötalouden tulot - menot) alittui 311 774 eurolla ollen yhteensä 5 964
348 euroa. Toimintakate vähentyi edelliseen vuoteen verrattuna peräti 396 757 eurolla tai 6,2
%. Toimintatuotot ylittyivät 102 912 ja toimintakulut alittuivat 208 533 eurolla.
Seurakunnallinen toiminta alitti määrärahansa 292 887 ja seurakuntayhtymä 18 888 eurolla.
Toimintakulut vähentyivät vuoteen 2019 verrattuna yhteensä 5,0 % tai 387 516 euroa.
Henkilöstökulut lisääntyivät 0,1 % tai 5 052 euroa, mihin vaikuttaa lomarahojen täysimääräinen
maksaminen kiky-sopimuksen päätyttyä. Lomapalkkavelkaan tuli vuodelle 2020 noin 11 000
euron lisäkirjaus.
Alla olevassa taulukossa ja kaaviossa on esitetty Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien
seurakunnallisen toiminnan sekä yleishallinnon, hautatoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien
ulkoisen toimintakatteen jakautuminen vuonna 2020. Poistot eivät sisälly esitettyihin lukuihin.
YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ 2020
ULKOISEN TOIMINTAKATTEEN
JAKAUTUMINEN 1-12/2020
Seurakunnallinen toiminta
Iisalmi
Lapinlahti
Pielavesi
Sonkajärvi
Varpaisjärvi
Seurakunnallinen toiminta yhteensä
Yleishallinto
Hautaustoimi
Kiinteistötoimi
Srk-yhtymän toiminta yhteensä
Koko srk-yhtymä yhteensä

Toteutunut
1-12/2020
1 589 035
520 849
403 489
393 093
268 765
3 175 231
933 539
431 153
1 424 096
2 788 788
5 964 018

Ta
2020
1 763 159
572 185
436 259
417 297
279 217
3 468 117
941 585
396 660
1 469 430
2 807 675
6 275 792

ToteutumisToteutunut
Muutos
Osuus %
%
1-12/2019 2019 -> 2020
90,1 %
91,0 %
92,5 %
94,2 %
96,3 %
91,6 %
99,1 %
108,7 %
96,9 %
99,3 %
95,0 %

26,6 %
8,7 %
6,8 %
6,6 %
4,5 %
53,2 %
15,7 %
7,2 %
23,9 %
46,8 %
100,0 %

1 698 997
526 978
410 753
383 542
278 166
3 298 436
938 324
412 075
1 711 953
3 062 352
6 360 788

-6,5 %
-1,2 %
-1,8 %
2,5 %
-3,4 %
-3,7 %
-0,5 %
4,6 %
-16,8 %
-8,9 %
-6,2 %

Seuraavassa on toimintakatevertailut tilinpäätöksistä 2011-2020 seurakuntien ja
seurakuntayhtymän pääluokkien osalta sekä kaikki yhteensä. Kokonaisuudessaan
toimintakate, eli käyttötalouden nettokustannukset on seurakuntayhtymän
toiminta-aikana 2011 – 2020 pienentynyt yhteensä 15,6 %. Vuosi 2020 antaa tosin
hieman väärän kuvan todellisesta tilanteesta, kun toimintakustannuksia säästyi ulkoisen syyn
vuoksi. Joka tapauksessa toimintakate olisi talousarvion 2020 toteutuessa ennakoidustikin ollut
kuitenkin yli 10 % pienempi verrattuna vuoteen 2011.
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Iisalmi
Lapinlahti
Pielavesi
Sonkajärvi
Varpaisjärvi
YHTEENSÄ

Toimintakertomus 2020

TP 2011
TP 2012
TP 2013
TP 2014
TP 2015
TP 2016
TP 2017
TP 2018
TP 2019
TP 2020
2 074 161 1 960 338 1 904 879 1 821 170 1 822 794 1 786 502 1 714 747 1 719 433 1 698 997 1 589 035
634 097
654 849
612 379
603 862
638 230
644 392
574 045
597 368
526 978
520 849
430 112
466 860
471 876
441 465
454 419
446 494
421 332
421 482
410 753
403 489
452 994
459 107
444 498
454 529
489 316
420 392
414 099
392 659
383 542
393 093
270 190
337 121
291 550
294 171
292 207
259 466
283 038
288 391
278 166
268 765
3 861 554 3 878 275 3 725 182 3 615 197 3 696 966 3 557 246 3 407 261 3 419 333 3 298 436 3 175 231

4

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Yleiskatsaus

Toimintakertomus 2020

SRK-YHTYMÄN
PÄÄLUOKAT
TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020
Yleishallinto
1 188 037 1 076 286 985 659 1 000 053 931 823 945 111 994 003 944 709 938 311 933 539
Hautaustoimi
528 404 500 170 455 465 432 512 418 445 347 922 344 014 358 847 412 075 431 153
Kiinteistötoimi 1 486 403 1 577 046 1 684 436 1 487 781 1 663 052 1 650 330 1 244 139 1 548 866 1 711 953 1 424 096
YHTEENSÄ
3 202 844 3 153 502 3 125 560 2 920 346 3 013 320 2 943 363 2 582 156 2 852 422 3 062 338 2 788 788

SRK-YHTYMÄ
YHTEENSÄ

TP 2011

TP 2012

TP 2013

TP 2014

TP 2015

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TP 2019

TP 2020 2011-2019

TOIMINTAKATE 7 064 398 7 031 777 6 850 742 6 535 543 6 710 286 6 500 609 5 989 417 6 271 755 6 360 774 5 964 018

-15,6 %

Tuloslaskelmavertailut
Seuraavassa on esitetty vuosien 2011 - 2020 lyhyet tuloslaskelmavertailut. Nettokustannuksia
on saatu vähennettyä toiminta-aikana huomattavasti mutta silti tilikausista ovat ylijäämäisiä
olleet vain vuodet 2014, 2017 ja 2020. Vuosien 2014 ja 2017 ylijäämät perustuivat
kertaluonteisiin tulosta parantaviin eriin ja 2020 pääosin koronapandemian aiheuttamaan
toiminnan supistumiseen. Alijäämät ovat kuitenkin pienentyneet huomattavasti, vaikkakin
kirkollisverojen tilitysmäärä on vuoden 2016 kirkollisveron korotuksen jälkeen laskenut. Syynä
tähän on seurakuntien jäsenmäärän vähentymisestä aiheutuva kirkollisveron jako-osuuden sekä
seurakuntayhtymän oman jako-osuuden pienentyminen.

TULOSLASKELMAVERT.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOIMINTATUOTOT

1 390 285 1 550 697 1 358 914 1 562 206 1 438 823 1 726 694 1 733 601 1 596 429 1 314 391 1 323 302

TOIMINTAKULUT

8 454 683 8 582 475 8 209 656 8 097 749 8 149 109 8 225 898 7 723 013 7 868 184 7 675 166 7 287 649

TOIMINTAKATE

7 064 398 7 031 778 6 850 742 6 535 543 6 710 286 6 499 204 5 989 412 6 271 755 6 360 775 5 964 348

VEROTILITYKSET + VR

7 389 001 7 168 081 7 450 885 7 422 836 7 483 468 7 685 070 7 492 760 7 220 869 7 352 254 7 281 369

VUOSIKATE

-4 173

-195 893

116 972

305 139

225 618

483 683

833 976

250 077

368 422

648 206

TILIKAUDEN TULOS

-472 997

-764 073

-147 423

81 034

-201 665

-144 773

377 008

-199 913

-83 898

171 488

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-450 448

-741 524

-124 873

103 583

-179 115

-122 223

401 812

-175 108

-59 093

196 293
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Kustannusten kohdentaminen
Vuoden 2020 tilinpäätöksessä on käytetty kirkkohallituksen suosituksen mukaista kustannusten
kohdentamista seuraavasti:
-

rakennusten poistot on kirjattu tehtäväalueiden menoksi
laskennallista korkoa ei ole kirjattu
kiinteistöjen kustannukset on kohdennettu tehtäväalueille käytön mukaisessa suhteessa
(toimistotilat neliöiden ja kokoontumistilat käyttökertojen mukaisessa suhteessa) ja lopuksi
yleishallinnon kustannukset kirkonkirjojen pitoa lukuun ottamatta on vyörytetty
tehtäväalueille näiden nettomenojen suhteessa.

Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa toimintatuottojen ja -kulujen jakamista eri
työkokonaisuuksien kesken sekä hallintokulujen ja muiden tukipalveluiden kustannusten
jakamista seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan.
Tavoitteena on saada tietoa taloudellisten resurssien jakautumisesta kirkon perustehtävien
kesken ja perustehtävien todellisista kokonaiskustannuksista.
Kirkon edunvalvontaan ja tiedottamiseen tarvitaan tietoa siitä, mitä seurakunnissa tehdään ja
mitä kirkollisverotuloilla ja muilla tuloilla saadaan aikaan. Kustannusten kohdentamisella
tuotettu tieto palvelee myös seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, valvontaa,
johtamista ja arviointia.
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Tuloslaskelmaosa
Tuloslaskelmaosan huomioita
 kirkollisverotilitykset ylittyivät talousarviolukuun 6 465 000 euroa verrattuna 52 257 eurolla.
 rahoitustuottojen määrä oli 6 217 euroa, mikä on 23 783 euroa talousarviolukua vähemmän.
Sijoituksista ei tuloutettu tuottoja ja OP lykkäsi EKP:n suosituksen mukaisesti vuoden 2020
tuotto-osuuden koron 6 500 euroa maksun vuodelle 2021.
 Kirkon keskusrahasto myönsi seurakuntatalouksille yleisavustuksen koronasta aiheutuviin
taloudellisiin menetyksiin ja Ylä-Savon srk-yhtymälle tilitettiin 24 046 euroa.
 keskusrahastomaksut olivat talousarvion mukaiset (ylitys 781 euroa) ja yhteensä 589 381
euroa. Tästä seurakuntamaksun osuus oli 259 727 ja eläkerahastomaksun 329 654 euroa.
 vuosikate oli ylijäämäinen 648 206 euroa ja riitti kattamaan suunnitelman mukaiset poistot.
 poistoja kirjattiin yhteensä 476 718 euroa, mikä oli 28 311 euroa enemmän kuin
talousarviossa. Ylitys johtuu pääosin Iisaareen 2018-2020 tehtyjen korjausten tasearvoa
kasvattaneesta vaikutuksesta.
Rahoituslaskelma
Rahoituslaskelmaraportin mukaan investointien bruttomeno oli 501 078 euroa sisältäen Heikki
Kaarakaisen testamentissa olleiden metsä- ja maa-alueiden arvon 121 200 euroa siirron
testamentin varoihin, rahoitusosuudet 122 732 (Kirkkohallituksen avustus Pielaveden kirkon
korjaukseen) ja pysyvien vastaavien myyntitulot 28 246 euroa. Investointiosan nettomenoksi jäi
näin alijäämä 350 100 euroa ja kun tulorahoitus (vuosikate – myyntivoitot) oli 622 600 euroa,
riitti se kattamaan investoinnit hyvin. Rahavarat lisääntyivät vuoden 2020 aikana 384 282
euroa.
Lopuksi
Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen, kun seurakuntien normaali toiminta piti koronarajoitusten
vuoksi keskeyttää pitkäksi ajaksi lähes täysin. Jumalanpalvelukset kuitenkin järjestettiin ilman
kirkkoväkeä ja striimattiin verkkoon katsottavaksi Striimauksia ei ollut aikaisemmin juurikaan
tehty ja siihen nähden niiden järjestäminen pääosin omien työntekijöidemme toimesta oli hyvin
sujuvaa.
Toiminnan supistumisesta johtuen määrärahoja jäi käyttämättä ja toimintakate ennakoitua
selvästi pienemmäksi. Pelot yleisen taloustilanteen vakavasta heikkenemisestä eivät toteutuneet
täysimääräisesti, vaikka BKT vuonna 2020 ennakkotiedon 26.2.2021 mukaan supistui 2,9 %.
Seurakuntien ja kuntien verotilitykset yllättivät lopulta positiivisesti.
Seurakuntayhtymän taseessa oli 1.1.2020 aikaisempien tilikausien ylijäämiä 2 333 783 euroa ja
vuoden 2020 ylijäämän 196 293 euroa kirjauksen jälkeen on 2 530 075 euroa.

1.2 Hallinto

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän korkein päättävin elin. Siihen kuuluu 41
kirkollisvaaleilla valittua edustajaa. Valtuutettujen toimikausi kestää neljä vuotta.
Yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvat mm. kirkon ja seurakunnan omaisuudesta
päättäminen, seurakunnalle tarpeellisten rakennusten rakentaminen, hautausmaan
perustaminen ja rakentaminen, maksujen määrääminen hautapaikoista, seurakuntien virkojen
perustaminen ja lakkauttaminen, talousarvion vahvistaminen, seurakunnan omaisuuden,
hallinnon ja niiden hoidon valvonta.
Yhteinen kirkkoneuvosto on yhteisen kirkkovaltuuston alainen hallintoelin. Siihen kuuluvat yksi
kirkkoherroista puheenjohtajana, yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja ja 9
muuta jäsentä. Vuonna 2020 yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi Pielaveden
kirkkoherra Arto Penttinen.
Jokaisessa viidessä seurakunnassa päätösvaltaa käyttävät lisäksi seurakuntaneuvostot, joiden
jäsenet on valittu vaaleissa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Jokaisessa seurakunnassa on
seurakuntaneuvoston asettamia johtokuntia tai työryhmiä.
Hallintoelinten kokoonpano ilmenee liitteestä 1.
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1.3 Henkilöstö

Iisalmen seurakunnan palveluksessa oli 31.12.2020 yhteensä 82 henkilöä. Henkilöstötilinpäätös
ja luettelo henkilökunnasta ovat liitteenä 2.

1.4 Jäsentiedot
Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärän muutos vuoden 2020 aikana:

Seurakunta
Iisalmi
Lapinlahti
Pielavesi
Sonkajärvi
Varpaisjärvi
Yhteensä

2019

2020

16 486
5 122
3 578
3 194
2 016
30 396

16 170
5 019
3 492
3 114
1 979
29 774

Muutos Muutos %
-316
-103
-86
-80
-37
-622

-1,9 %
-2,0 %
-2,4 %
-2,5 %
-1,8 %
-2,0 %

Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärän muutokset 2011-2020:

Seurakuntayhtymän jäsenmäärä perustamisvaiheessa 1.1.2011 oli 36 086 ja toiminta-aikana se
on vähentynyt yhteensä 6 312 jäsenellä tai 17,5 %. Keskimäärin vähennys on vuosittain ollut
632.
Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet vuonna 2020 (suluissa vuosi 2019):

Seurakunta
Iisalmi
Lapinlahti
Pielavesi
Sonkajärvi
Varpaisjärvi
Yhteensä

Kirkkoon
liittyneet
54 (44)
11 (19)
6 (7)
6 (6)
4 (6)
81 (82)

Kirkosta
eronneet
164 (211)
49 (79)
17 (18)
19 (43)
7 (13)
256 (364)
8

Erotus
-110 (-167)
-38 (-60)
-11 (-11)
-13 (-37)
-3 (-7)
-175 (-282)
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Kastetut ja kuolleet sekä niiden erotus seurakunnittain vuonna 2020 (suluissa vuosi 2019):

Seurakunta

Kastetut

Kuolleet

Erotus

Iisalmi
Lapinlahti
Pielavesi
Sonkajärvi
Varpaisjärvi
Yhteensä

119 (111)
39 (46)
23 (29)
16 (13)
10 (12)
207 (211)

279 (202)
72 (70)
70 (65)
58 (56)
48 (48)
527 (441)

-50 (-91)
-29 (-24)
-40 (-36)
-44 (-43)
-41 (-36)
-320 (-230)

Kirkon jäsenten osuus kunnan asukasluvusta on seurakuntayhtymän alueen kunnissa
31.12.2020 keskimäärin 77,0 % (77,7 %). Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakunnat kuuluvat
Lapinlahden kuntaan. Koko maassa kirkkoon kuuluvuus oli 67,6 % (68,6 %).

Kunnat

Iisalmi

Lapinlahti

Pielavesi

Asukasmäärä 31.12.2020

21 127

9 358

4 323

Kirkon jäsenten osuus %
76,5 %
74,8 %
80,8 %
(Kuntien asukasmäärä Pohjois-Savon liiton ennakkotieto 21.1.2021)

Sonkajärvi

Yhteensä

3 844

38 652

81,0 %

77,0 %

1.5 Selonteko sisäinen valvonnan järjestämisestä
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on olemassa yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan
22.11.2011 § 180 hyväksymä sisäisen valvonnan ohje. Ohjeessa on linjattu asioita, miten
sisäistä valvontaa seurakuntayhtymässä hoidetaan. Yhtymän sisäisen tarkastajan tehtäviä
hoitaa palvelupäällikkö.
Hankintatoimintaa ja sen valvontaa helpottaa se, että seurakuntayhtymä on ollut vuodesta 2014
hankintapalveluja järjestävän Sansian (entinen IS-Hankinta) osakas. Hankinnoista on ohjeet
yhteisen kirkkoneuvoston 25.10.2016 § 154 hyväksytyssä hankintasäännössä.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä on päätetty myöntää yhtymän palvelualueiden
päällikölle päätösvaltaa oman alueensa asioista ja lisäksi palvelualueiden johtosäännössä on
lueteltu päälliköiden tehtävät. Seurakuntien seurakuntaneuvostojen ohjesäännöissä on
määritelty taas seurakuntaneuvostojen valtuudet.
Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä vahvistetaan vuosittain myös
talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jotka löytyvät toiminta- ja taloussuunnitelmakirjan alusta.
Vuonna 2016 päätettiin valita seurakuntayhtymän vakuutusyhtiöksi kokonaistaloudellisesti
edullisimpana vaihtoehtona 1.7.2016 lukien 1) lakisääteinen tapaturma-, vapaaehtoinen
ryhmätapaturma- ja matkavakuutusten osalta LähiTapiola ja 2) omaisuus-, keskeytys-, metsä-,
julkisyhteisön vastuu- ja hallinnon vastuuvakuutuksen sekä ajoneuvovakuutuksen osalta If
Vahinkovakuutusyhtiö. Kilpailutusta hoiti vakuutusmeklariyritys Marsh Oy. Vakuutuksia kuitenkin
hoidetaan itse.

1.6 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Keiteleen seurakunta liittyi 1.1.2021 Ylä-Savon seurakuntayhtymään omana seurakuntanaan.
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2. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
raportointi
2.1. Seurakuntatyö
2.1.1 Iisalmen seurakunta
Yleiskatsaus

Kertomusvuoden toiminnan kannalta merkittävimpiä ovat olleet vuoden 2020 aikana jatkuneet
henkilöstövaihdokset. Suurimmat henkilöstövaihdokset ovat koskettaneet papistoa ja
diakoniatyötä.
Poikkeusaika COVID-19 viruksen myötä on vaikuttanut menneenä kautena seurakunnan
toimintaan. Olemme noudattaneet terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Itä-Suomen
aluehallintoviraston sekä piispojen ohjeita. Olemme pyrkineet pitämään toimintaa annettujen
rajoitusten puitteissa. Seurakunnan perustyö ja sanoma ovat pysyviä ja muuttumattomia,
vaikka ajat ovat poikkeukselliset ja sitä hoitavat henkilöt vaihtuvatkin. Jumalan sanalla ja
armolla hoitava seurakunta pysyy yhä. Henkilöstön koulutukseen on myös yhä edelleen
muutostilanteissa panostettu. Työyhteisöä on kehitetty yhdessä henkilöstön kanssa ja
työhyvinvointiin on panostettava yhä tulevaisuudessakin. Hyvinvoiva henkilöstö on seurakunnan
etu.
Toiminnan kannalta seurakunnalla on vielä hyvät toimintaedellytykset. Yhteistyötä on tehty
muun muassa Sonkajärven seurakunnan kanssa ja toivottavasti löydämme jatkossa yhä uusia
tapoja tehdä yhteistyötä kaikkien yhteistyötahojemme kanssa. Seurakunnan talous on
heikkenevä, mutta suuret tulevaisuuden investoinnit on mietittävä järkevästi ja talouden
tasapainottamiseksi on tyhjäkäytöllä olevasta kiinteistömassasta pyrittävä luopumaan. Tilojen
järkevällä käytöllä on saavutettavissa säästöjä, vaikka se vaatiikin rohkeita päätöksiä myös
tulevaisuudessa.
Jumalanpalvelus on edelleen seurakuntaelämän keskus ja sen kehittäminen tulee pitää
keskiössä myös tulevaisuudessa. Seurakunnassa on panostettu erilaisten ryhmien kohtaamiseen
jumalanpalveluselämässä. Erilaiset messut ja erityistilaisuudet ovat olleet suosittuja. Konserttien
ja musiikkitapahtumien suosiossa näkyivät koronarajoitteet. Kauneimmat joululaulut keräsivät
seurakuntalaisia laulamaan sosiaalisen median ja radioiden äärelle.
Kiitos kaikille luottamushenkilöille ja työtovereille sekä seurakuntalaisille. Olette olleet
rakentamassa yhdessä uutta tulevaisuutta, jonka voimme saavuttaa vain yhdessä samaan
suuntaan kulkien.
Siunatkoon hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala suunnitelmamme ja toimintamme
tulevaisuudessakin!
Iisalmessa 9.2.2021
Sanna Komulainen, kirkkoherra

Yleiskatsaus vuodesta 2020.

Iisalmen seurakunta
• kutsuu ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen,
• tukee seurakuntalaisten kasvua ihmisenä ja kristittynä elämän eri vaiheissa
• rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.
Yhteinen näkymme, millainen haluamme olla:
Iisalmen seurakunta on osallisuuden ja vastuullisuuden yhteisö, jonka toiminnassa on sekä
hengellistä syvyyttä että inhimillistä lämpöä.
(https://www.iisalmenseurakunta.fi/meidan-seurakuntamme/strategia)

10

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Iisalmen seurakunta

Toimintakertomus 2020

Iisalmen seurakunnassa mennyt vuosi toi suuria mullistuksia. Suurena poikkeuksena toiminnassa
näkyi Covid-19 pandemia, jonka vaikutti seurakunnan toiminnan järjestämiseen
osallistujarajoitusten ja uusien toiminta tapojen myötä. Seurakunta otti suuren digiloikan ja aloitti
striimaamaan jumalanpalveluksia ja nuorten toimintaa sekä rippikoulujen opetusta. Siirryimme
käyttämään kohtaamisissa tekniikkaa apuvälineinä. Toiminta toteutui työalojen kautta. Vuoden
aikana jatkettiin työalojen, työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistoiminnan kehittämistä myös
tekniikan näkökulmasta. Yhteistyönä toteutetut tapahtumat loivat yhteisyyttä ja alensivat
työalarajoja. Valitettavasti emme voineet kaikkia niitä suunnitellusti järjestää. Toisaalta
seurakuntatyön pitkäjänteistä suunnittelua vaikeutti edelleen pappistilanteen väliaikaisuus, sillä
seitsemästä virasta oli peräti kaksi viransijaisten hoidossa.
Iisalmen seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 16 170. Seurakunnan jäsenmäärä
on laskeva, koska seurakuntalaisia kuolee enemmän kuin syntyy, poismuutto on suurempaa
kuin paikkakunnalle muutto.
2020

2019

2018

2017

Jäsenmäärä
Muutos (henkilöä)
Muutos (%)

16170
-316
-1,9%

16486
-278
-2,0 %

16764
-338
-2,0%

17102
-285
-1,6%

17387
-333
-1,9%

Kirkkoon
Iisalmi

kuulumisprosentti

76,5*

77,1*

78,1

79

79,9

Kirkkoon
Suomi

kuulumisprosentti

67,6

68,6

70

71

71,9

-164
54
-110

211
44
-167

263
69
-194

197
48
-149

212
57
-155

119**
-279
-160

111**
202
-79

136
215
-79

154
204
-50

169
245
-76

Siirrot poissaolevista
läsnäoleviin ja läsnäolevista
poissaoleviin
Muutto seurakuntaan
Muutto seurakunnasta

697
743

742
-767

727
-792

714
-794

719
817

Erotus

-46

-25

-65

-80

-98

Kirkosta eronneet
Kirkkoon liittyneet
Erotus
Kastetut lapset
Kuolleet
Erotus

2016

*Iisalmen kirkkoon kuulumisprosentti 1.12.2020.
** Huom! Luvussa Iisalmen seurakunnan jäseniksi kastetut lapset. Muuten Iisalmen
seurakunnassa kastettujen määrä oli 129 (lähde: Innofactor).

Jumalanpalveluselämä
Toiminta-ajatus:
Jumalanpalvelus on sekä historiallisesti että sisällöllisesti seurakunnan viikoittainen
päätapahtuma. Siinä kolmiyhteinen Jumala sanan ja pyhien sakramenttien kautta palvelee
meitä ja kutsuu pelastavan armonsa yhteyteen ja hoitaa vahvistaen uskoa.
Toiminta kertomusvuonna
Kertomusvuonna pidettiin yhteensä 111 pääjumalanpalvelusta (sunnuntaina ja kirkollisina
juhlapäivinä pidettävät jumalanpalvelukset), joissa kävi yhteensä 28 125 henkilöä. Muita
jumalanpalveluksia (mm. viikkomessut, lasten kirkot, koululaisjumalanpalvelukset,
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erityisjumalanpalvelukset) pidettiin yhteensä 27, ja niissä kävi 3063 henkilöä. Kävijöiden
yhteismäärä 31 188 on jonkin verran suurempi kuin edellisenä vuonna 20 906. Kävijämäärän
nousua selittää striimattujen jumalanpalvelusten seuraajien määrä ja radiointien kuulijat. Lisäksi
kirkkoon ei ole koronarajoitteiden vuoksi päässyt paikalle kuin rajattu määrä henkilöitä. Ne ovat
vaihdelleet rajoitusten myötä 20 hengestä 160 henkeen.
Painopisteet ja
1.
2.
3.

niiden toteutuminen
Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja seurakuntalaisten osallistaminen
Seurakuntalaisten kohtaamisiin panostaminen
Erityyppisten jumalanpalvelusten järjestäminen

Tavoitteita on toteutettu toimintavuoden aikana olemassa olevien resurssien puitteissa.
Tunnusluvut
2020
lkm
pääjumalanpal
-veluksia
muut jumalanpalvelukset
yhteensä

111

osallistujia
28 125

2019
ka/
tilaisuus

lkm

osallistujia

2018
ka/
tilaisuus

lkm

ka/
tilaisuus

osallistujia

254

100

12431

124

110

12846

104

27

3063

114

52

8475

163

45

6410

200

286

31188

110

152

20906

138

138

1925

124

Hautaan siunaaminen
Toiminta-ajatus:
Kirkollinen hautaaminen korostaa ihmisen arvoa myös kuolemassa. Kantava ajatus nousee
uskosta Jumalan luomistyöhön. Jumalan kuvana ihminen on kuolematon ja lunastukseen
turvautuen odotamme tulevaa ruumiillista ylösnousemusta ja iankaikkista elämää.
Painopisteet ja niiden toteutuminen
1. Hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta nousevan
merkityksen ja sisällön korostaminen.
2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen
kohtaamisen tärkeys esim. toimituskeskustelussa.
Tunnusluvut
2020
279
280
8090
29
62
46
16,4

kuolleet srk:n jäsenet
hautaan siunaamiset
osallistujia
keskiarvo /siunaus
uurnansaatot
Muistotilaisuudet
Muistotilaisuudet (%) hautaan
siunaamisista

2019
202
191
7841
41
58
142
74,3

2018
215
194
7164
37
60
150
77,3

2017
204
206
8079
39
37
146
76,9

2016
245
247
8840
36
52
190
77,4

Seurakunnan työntekijät eivät ole koronaohjeiden mukaisesti osallistuneet muistotilaisuuksiin
maaliskuun jälkeen. Tämä vaikuttaa myös varmasti muistotilaisuuksien määrään. Hautaan
siunausten osalta ovat olleet voimassa korona-aikana väkimäärä rajoitteet, jotka ovat
vaikuttaneet osallistuneiden määrään niin siunausten kuin muistotilaisuuksien osalta.
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Muut kirkolliset toimitukset
Toiminta-ajatus:
Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat keskeisiä ihmiselämän käännekohtia. Ne ovat
luonteeltaan jumalanpalveluksia. Niissä Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen puolelta
ne ovat Jumalan siunauksen pyytämistä ja sen vastaanottamista. Ehtoollisessa puolestamme
ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tarjoaa ihmiselle itsensä ja sovitustyönsä välityksellä lahjan
uskossa vastaanotettavaksi.
Toiminta kertomusvuonna
Kertomusvuoden aikana kastettujen määrä aleni edelleen, minkä taustalla on syntyvyyden
laskeminen ja kirkollisten toimitusten merkityksen oheneminen nuorten aikuisten joukossa.
Avioliittoon vihkimisten suosio säilyi aikaisempien vuosien tasolla. Koronatilanne näkyi varsinkin
häiden ja osallistuneiden määrässä.
Painopisteet ja niiden toteutuminen
1. Kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation ja ehtoollisen kristillisen luonteen,
merkityksen ja sisällön korostaminen
2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen
kohtaamisen tärkeys
Tavoitteita on toteutettu toimintavuoden aikana olemassa olevien resurssien puitteissa.
Tunnusluvut
2020
16
32
129
2312
19
692
3

ehtoollisenviettoja
osallistujia
kasteet
osallistujia
avioliittoon vihkimiset
osallistujia
avioliiton siunaamisia

2019
104
7549
132
3201
20
1273
4

2018
105
6323
139
2920
36
2302
5

2017
118
7150
155
3353
42
2603
2

2016
130
6460
173
3193
43
2470
3

2015
101
5870
177
3415
37
1872
2

Aikuistyö
Työalan toiminta-ajatus:
Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan
opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman
identiteetin ja kutsumuksen kristittynä.
Toiminta kertomusvuonna:
Toiminta säilyi aikaisempien vuosien linjoilla. Korona pandemiasta johtuen kaikkia tapahtumia ja
kokoontumisia ei voitu toteuttaa.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen raamattu-, evankelioimis- ja
katekismusluentoja/päiviä, miesten ja naisten päiviä/ tapahtumia järjestämällä.
Yleisötapahtumista suurin osa karsittiin pois viruspandemian vuoksi. Suunnitelman mukainen
tapahtumien järjestäminen onnistui vain vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Suurin
yksittäinen tapahtuma oli helmikuussa järjestetty perinteinen Naisten päivä.
2. Kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen esimerkiksi
järjestämällä aviopareille parisuhdeiltoja ja miehille erityyppisiä omia tilaisuuksia/ tapahtumia
unohtamatta henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä. Kokoavaa toimintaa ei ole järjestetty
normaalisti viruspandemian vuoksi. Uutena poikkeusoloihin soveltuvana avauksena
kirkkopuistossa vietetty liikuntahetki syyskuussa.
3. Kirkon piirissä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien
toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa. Eri herätysliikkeet ja kristilliset järjestöt
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saivat seurakunnalta käyttöönsä sekä tiloja että henkilöstöresursseja. Viruspandemia on
vähentänyt myös kristillisten järjestöjen paikallistoimintaa.
Tunnusluvut:
2020
2019
2018
2017
2016
Osallistujia ka
?*
15
17
15
15
Ryhmiä
10
10
12
11
11
*Tilastoissa on huomattavia puutteita työntekijävaihdosten ja yleisten poikkeusolojen vuoksi.
Todennäköisesti viruspandemia on vaikuttanut merkittävästi säännöllisen ryhmätoiminnan
osallistumisaktiivisuuteen.

Muut seurakuntatilaisuudet
Toiminta-ajatus:
Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät merkkipäivävierailut ja -juhlat, seurat, kotikäyntityön,
kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii
tavoittamaan ihmisiä Jumalan etsivän ja hoitavan armon piiriin.
Toiminta kertomusvuonna
Yleisen seurakuntatyön toimintalinjat säilyivät aikaisempien vuosien linjoilla. Työalaan sisältyy
monenlaisia tapahtumia, joiden toteuttajina olivat eri työalojen työntekijät ja vapaaehtoiset
koronatilanteen sallimissa rajoissa.
Koko perheen juhannusjuhlaa tai joulunavausta ei monen muun tilaisuuden tavoin voitu
järjestää koronatilanteesta johtuen. Seurakuntaviikolla järjestettiin monenlaisia tapahtumia.
Seurakuntalaisten osallistumisen aktiivisuudessa näkyi koronarajoitteet. Seurakuntaviikossa on
pyritty siihen, että yhteistyöllä voidaan saada paremmin näkyvyyttä seurakunnan toiminnalle ja
laajemmat ihmisryhmät osallistumaan seurakunnan toimintaan. Samalla on tavoiteltu
työalarajojen alentamista.
Painopisteet ja niiden toteutuminen
1. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen
kohtaamisen tärkeys
2. Seurakunnan yhteisten tapahtumien järjestäminen yhdessä vapaaehtoisten ja työalojen
kanssa
Tavoitteita on toteutettu toimintavuoden aikana olemassa olevien resurssien puitteissa.
Tunnusluvut*
tilaisuus

2020
lkm

2019
2018
2017
osall
lkm osall. lkm osall. lkm
osall.
yht
yht.
yht.
yht.
130
96042 134 3900 234 15009 215 14061

hartaustilaisuudet/seurat
osallistuneet
juhlat, onnittelukäynnit
6
48 21 1242 12
552
17
765
tapahtumat (mm. kevätmessut)
0
0
15 3420 30 3691
68
6307
koulutus/luento/keskustelusarja
5
0
58 2956
38
1117
muu tilaisuus
31
236 32 1423 41
2327
74
6641
yksityinen ehtoollisenvietto
1
5 18
173 24
404
23
221
yhteensä
173
96331
398 24922 435 29110
 Huom! Nämä tunnusluvut pohjautuvat Innofactorin (samalla kirkkohallituksen) antamiin
melko puutteellisiin tilastoihin, koska läheskään kaikki tapahtumat varsinkaan väkimäärien
osalta eivät ole kirjautuneet. Tilaisuuksia on myös striimattu, joka vaikuttaa varmasti
joihinkin suuriin osallistujamääriin.
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Tiedotus ja viestintä
Työalan toiminta-ajatus:
Ylä-Savon seurakuntayhtymän viestintä tukee seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien
toimintaa viestinnällisin keinoin. Viestinnällä varmistetaan, että tieto seurakuntayhtymän ja sen
seurakuntien toiminnasta kulkee mahdollisimman tehokkaasti sekä seurakuntayhtymän ja siihen
kuuluvien seurakuntien sisällä, että seurakuntayhtymästä ja siihen kuuluvista seurakunnista
ulospäin. Viestintää toteutetaan suomen kielellä. Viestintä toteuttaa seurakuntayhtymän ja
seurakuntien strategioita, arvoja ja päämääriä.
Viestintäpalveluiden tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän palvelualueiden viestinnästä sekä
tukea ja kehittää siihen kuuluvien seurakuntien viestintää yhdessä seurakuntien kanssa.
Viestintä on tukipalvelu, jonka tarkoituksena on viestinnällisesti tukea työntekijöitä neuvomalla
ja opastamalla viestinnän kysymyksissä. Lisäksi tavoitteena on tuoda työkaluja sekä yhteisiä
käytäntöjä jäsenseurakuntien työntekijöiden avuksi.
Toiminta kertomusvuonna:
Toiminnassa vahvasti näkyi koronapandemia. Koronapandemiaan liittyvä sisäinen ja ulkoinen
viestintä. Viestintää on tehty tiedottein, mainoksin, somekampanjoiden ja verkkosivuilla
tapahtuvan viestinnän avulla.
Saavutettavuuslain voimaan astuminen vaikutti viestinnän toimintaan. Henkilöstölle järjestettiin
koulutukset ”Saavutettavuus verkkosivuilla” ja ”Saavutettavuus sosiaalisessa mediassa”.
Lukkari –julkaisujärjestelmän valtakunnallisen versiopäivityksestä aiheutuneet muutostyöt
näkyivät viestinnän työssä.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Puffijuttuja ja tiedotteita Iisalmen seurakunnasta ja sen tapahtumista sekä seurakuntayhtymän
yhteisistä asioista tuotettiin ja lähetettiin medioille yhteensä 80 kpl. Näistä valtaosa myös
julkaistiin eri medioissa (paikallislehdet, paikallisradio, medioiden verkkojulkaisut).
Kymmenen suositumman sivun joukkoon nousi useissa seurakunnissa Kirkolliset ilmoitukset-,
Perhejuhlat-, Jumalanpalvelukset ja uskonelämä -sivut. Lisäksi keväällä 2020 koronarajoitusten
tulessa voimaan seurakuntien verkkosivuilla kävijöitä keräsivät Rippikoulut -sivut ja
rippikouluihin liittyvät korvaustehtävät.
Iisalmen seurakunnan verkkosivuilla oli seurantajaksolla 109 027 käyntikertaa. Kävijämäärä
kasvoi vajaa 11 % vuodesta 2019. Yksittäisiä käyttäjiä sivuilla oli tuona ajanjaksona 43 530.
Katseltujen sivujen kokonaismäärä oli 275 458. Keskimäärin käyntikerralla katsottiin 2,53 sivua
ja vierailu kesti 1:47 minuuttia. Lähes 55 % sivuille saapuneista käyttäjistä poistui välittömästi.
Kävijöistä uusia oli 77,8 %. Iisalmen seurakunnan verkkosivuilla keräsi eniten kävijöitä Etusivu
(50 569). Seuraavaksi eniten kiinnostivat-, Kirkolliset ilmoitukset-, Perhejuhlat -, Tapahtumatsivu. Tapahtumat –sivulla vierailtiin 11 795 kertaa.

Musiikkityö
Toiminta-ajatus:
Musiikkityön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa seurakuntamme jumalanpalveluselämää sekä
musiikkitoimintaa ja –kasvatusta. Työmuotoja ovat jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset,
kuorotyö, rippikoulutyö sekä muu opetustoiminta.
Musiikkityön kolmeksi painopisteeksi vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa on kirjattu
(1) Kanttorien työn suunnittelu ja profilointi, (2) Kirkkokonsertit (suunnittelu ja markkinointi)

sekä (3) Kuorotoiminnan kehittäminen.

Toiminta kertomusvuonna:
Vuosi 2020 alkoi kahden kanttorin voimin, mutta sijaisia tarvittiin usein hoitamaan toimituksia ja
jumalanpalveluksia. Joona Kärnä on toiminut määräaikaisena kanttorina toukokuun alusta
alkaen. Määräaikaista kanttorin-virkaa on päätetty jatkaa vuoden 2021 loppuun saakka.
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Jatkossa sijaisuuksia hoidetaan yhteistyössä Sonkajärven seurakunnan kanssa; tämä yhteistyö
alkoi jo vuoden 2020 puolella.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Musiikkitilaisuuksia v:n 2020 aikana oli yhteensä 29 kappaletta ja osallistujia 1380 henkilöä (v.
2019 60 kpl, 9802 henk.). Näistä kirkkokonsertteja oli 11 kappaletta ja niissä kävijöitä 1030
henkilöä (v. 2019 30 kpl, 6017 henk.). Kauneimmat joululaulut –tilaisuuksia oli yhteensä 11
kappaletta ja osallistujia 203 henkilöä (v. 2019 14 kpl, 2866 henk.). Radio Sandels lähetti
Kauneimmat joululaulut –tilaisuuden Kustaa Aadolfin kirkosta (sisältyy po. lukuihin;
radiokuuntelijoiden määrä ei ole tiedossa). Kauneimpiin isänmaallisiin lauluihin Pyhän Ristin
kirkossa joulukuussa osallistui 21 henkilöä (v. 2019 86 henk.). Koronapandemian vuoksi
musiikkitilaisuuksia ja osallistujia on ollut huomattavasti normaalia vähemmän.
Seurakunnassamme ovat toimineet viime vuonna seuraavat kuorot ja lauluryhmät: Pyhän Ristin
kirkon kuoro, Seurakuntakuoro, Lauluseniorit sekä Bona Fide. Ne osallistuivat
jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin. Myös kuorotoimintaan koronapandemia
on vaikuttanut: harjoituksia on ollut vähemmän ja kuorojen esiintymiset olivat normaalia
harvalukuisempia maaliskuusta alkaen. Yhteisharjoituksia ja -esiintymisiä kirkkomusiikkipiirin ja
rovastikunnan puitteissa ei ollut. Myös yhteistyö paikallisten kuorojen ja muusikoiden kanssa on
kuluneena vuonna ollut normaalia vähäisempää.
Tunnusluvut
2017
60
6217
5

1.Musiikkitilaisuudet
2.Musiikkitil. kävijät
3.Kuorot ja lauluryhmät

2018
42
4739
5

2019
60
9802
5

2020
29
1380
4

Päiväkerhotyö
Työalan toiminta-ajatus:
Toiminnan lähtökohtana on seurakunnan varhaiskasvattajien ja perheiden välinen kumppanuus ja
yhteistyö kasteessa saadun opetus-, ja kasvatustehtävän mukaisesti. Vuorovaikutteisen toiminnan
avulla tuetaan perheen kristillistä kasvatusta ja lapsen kokonaiskehitystä. Tavoitteena on
rikastuttaa lapsen hengellistä elämää hänen tarpeistaan ja näkökulmasta käsin ja vahvistaa
hänen osallisuuttaan seurakunnan varhaiskasvatuksessa.
Toiminta kertomusvuonna:
Päiväkerhoryhmiä oli 8, jotka kokoontuivat kuudessa eri toimipisteessä.
Koululaisten ”Nooan iltapäiväarkit” 2-3-luokkalaisille lapsille jatkuivat
toimintavuonna. Ryhmiä oli 3, jotka kokoontuivat kolmessa toimipisteessä.

myös

kuluneena

Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Kesällä järjestettiin kesäkerhotoimintaa alakoulun 1-3- luokkalaisille.
Yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen, kolmannen sektorin ja eri järjestöjen
kanssa on ollut toimivaa. Iisalmen seurakunnan diakoniatyön kanssa jatkettiin yhteistyötä. Vt.
johtava lapsityönohjaaja osallistui Iisalmen yhteiseen ruoka-apuun. Yhdessä diakoniatyön
kanssa haettiin ja päästiin mukaan ”Yhdessä vanhemmuuden tueksi”- hankkeeseen. Myös näin
diakoninen perhetyö toteutuu yhdessä jatkossakin. Sonkajärven seurakunnan
varhaiskasvatuksen kanssa suunniteltiin yhteistyötä, joka on tärkeää tulevaisuutta ajatellen.
Seurakunnan varhaiskasvatuksen työntekijöiden on jatkuvasti kehitettävä ammattitaitoaan ja
toimintatapojaan kohdatakseen erilaisia, eri-ikäisiä ja erilaisista perheistä tulevia lapsia
mahdollisimman ammattitaitoisesti. Uusien toimintamuotojen suunnittelua ylläpidetään ja niiden
toteuttamista kartoitetaan. Lasten määrä väheni vuodelle 2020 asetettuihin tavoitteisiin nähden.
Tämän selittäisi keväällä 2020 alkanut koronapandemia.
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Tunnusluvut:
Suunnitellut tunnusluvut
2020
2019
*Päiväkerholaisten lukumäärä
120 120
yhteensä (2-5v. ja 3-4lk. kerholaiset)
Kerhoryhmien lukumäärä
11
11
Henkilökunnan lukumäärä
6
6
Osuus käyttötalouden menoista%
Nettomenot/ kerholainen

Toteuma
2020
2019
*Päiväkerholaisten lukumäärä yhteensä
94 105
(2-5v. ja 3-4lk. kerholaiset)
Kerhoryhmien lukumäärä
8
8
Henkilökunnan lukumäärä
5 5,5
Osuus käyttötalouden menoista%
Nettomenot/ kerholainen

2018
120
10
6

2018
129
12
6

* Lasketaan kerholaiset, jotka käyvät kerhossa säännöllisesti eli joka 4:s kerta

Pyhäkoulutyö
Työalan toiminta-ajatus:
Pyhäkoulu on lasten oma jumalanpalvelushetki, jossa tutustutaan ja eletään todeksi Raamatun
kertomuksia leikin, laulun, luovan toiminnan, rukouksen, hiljentymisen ja ihmettelyn kautta.
Pyhäkoulu on lapsen kasteopetusta. Se tukee lapsen ja perheen hengellistä kasvua
jumalanpalvelus- ja seurakuntayhteyteen antamalla turvallisen pohjan oman hengellisen
identiteetin rakentamiseen.
Toiminta kertomusvuonna:
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi, toimintaa jouduttiin muokkaamaan sopivaksi.
Erimuotoiset pyhäkoulut kokoontuivat arkisin ja sunnuntaisin.
Pyhäkouluja myös jaettiin pienempiin ryhmiin tarvittaessa. 6-vuotiailla oli mahdollisuus osallistua
pyhäkouluun kirjepyhäkouluna.
Lastenkirkot toimivat kahdessa eri kirkossa arki-aamuisin kerran kuussa niin, että
lapsityönohjaaja toteutti ne itse. Lapsityönohjaaja on toiminut yhteistyössä varhaiskasvatuksen
kanssa, mm. pohtien yhdessä erilaisia käytännön menetelmiä. Uutena toimintamuotona
aloitettiin yhteistyö perhepäivähoitajien kanssa. Lapsityönohjaaja toteutti pyhäkouluja
pienryhmissä heidän kotonaan. Edvin Laineen koulun kanssa aloitettiin yhteiset kynttilähetket.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Pyhäkoulutyön näkyvyyden lisääminen etsien uusia toimintatapoja huomioiden yhteiskunnan
tuomat muutokset ja muuttuva toimintaympäristö.
Pyhäkoulun vapaaehtoistyön vahvistaminen huomioiden pyhäkoulutyön erilaiset
vapaaehtoistyön tehtävät.
Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tukeminen ja kristillisen perinteen ja kulttuurin
vahvistaminen.
Vallitseva koronatilanne toi työlle haasteita. Tavoitteet toteutuivat siltä osin kuin toimintaa oli
valtakunnallisten rajoitusten puitteissa mahdollista toteuttaa. Lastenkirkot, ja erilaiset
pyhäkoulut tavoittivat lapsiryhmiä ja perheitä rajoituksiin nähden hyvin. Pyhäkoulun
vapaaehtoisille etsittiin erilaisia mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä. Varhaiskasvatuksen
sisällä tapahtuvan katsomuskasvatuksen suunnitelmia toteutettiin yhdessä päivähoidon ja
esiopetuksen henkilökunnan kanssa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan.
Lapsityönohjaaja vieraili esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa kutsuttaessa.
Varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja pyhäkoulun ohjaajien kanssa tehtävä yhteistyö toteutui
suunnitellusti.
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ta 2020
3500

Toteuma 2020
1400

10

10

7

7

Tilastoinnissa noudatetaan Kirkkohallituksen tilastointitapaa eli jokainen pyhäkoulussa kävijä
tilastoidaan. Varhaiskasvatuksen ryhmissä lapsia ei tilastoida.

Perhekerhotyö
Työalan toiminta-ajatus:
Lapsen ja aikuisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja seurakuntaosallisuuden sekä kristillisen
kasvatuksen ja kasvun tukeminen seurakunnan matalan kynnyksen vertaisryhmätoiminnassa.
Toiminta kertomusvuonna:
Perhekerhot kokoontuivat kolmessa eri toimintapisteessä. Vuonna 2017 aloitettu yhteinen
perheille suunnattu ryhmä Perheentalolla yhteistyössä perheentalo-yhteistyön kanssa jatkui
myös kuluvana vuonna.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Perhekerhot ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman lapsiperheille suunnatuissa palveluissa
Iisalmessa. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja koko perhettä tukevaa toimintaa. Yhteistyö
kolmannen sektorin ja kaupungin kanssa on tärkeää. On viisasta rakentaa yhdessä perheitä
palvelevia ja tukevia toimintamuotoja palvelemalla perheitä yhdessä ja rinnakkain. Seurakunnan
osaamisalueena on kristillisen kasvatuksen ja kasvun tukeminen, sekä koko perheen
hengellisyyden hoitaminen.
Seurakunnan niin kuin muidenkin toimijoiden on jatkuvasti ja rohkeasti haettava ja kehitettävä
uusia toimintamuotoja ja tarkasteltava kriittisesti myös toiminnan sisältöä. Tällöin ne palvelevat
tämän päivän perheiden tarpeita paremmin myös yhteiskunnan tuomissa muutoksissa ja
toimintaympäristön muuttuessa. Perheitä tukevaksi toimintamuodoksi suunniteltiin vuoden 2021
alussa alkavaa lapsiparkkia. Syksyllä- 2020 siirtyi iltaperhekerho Metsäpirtin kerhotilasta
Lippuniemen seurakuntakodille väljempiin tiloihin koronapandemian vuoksi. Määrälliset
tavoitteet melkein saavutettiin perhekerhojen määrän pienenemisestä ja koronapandemiasta
huolimatta.
Tunnusluvut:
Suunnitellut tunnusluvut
*Perhekerholaisten lukumäärä
*Aikuiset
*Lapset
Perhekerhojen lukumäärä

2020 2019 2018
125 125
130
47
47
50
78
78
80
6
6
5

Toteuma
2020 2019 2018
*Perhekerholaisten lukumäärä
107
124 110
*Aikuiset
40
49
47
*Lapset
67
75
63
Perhekerhojen lukumäärä
5
6
6
* Lasketaan kerholaiset, jotka käyvät kerhossa säännöllisesti eli joka 4:s kerta

Pikkulapsityö
Työalan toiminta-ajatus:
Kotien kastekasvatuksen tukeminen olemalla mukana perheiden arjessa ja juhlassa muistaen ja
kutsuen lasta ja hänen perhettään seurakuntayhteyteen.
Pikkulapsiperheiden tukeminen erilaisissa elämän vaiheissa.
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Toiminta kertomusvuonna:
Kuluneen vuoden aikana ehdittiin toteuttaa vierailuja koteihin noin kuukauden ajan.
Koronatilanteen vuoksi toimintaa muutettiin niin, että vastasyntyneiden perheitä muistettiin
lähettämällä postitse kirje ja rapinaraamattu. 1- 5-vuotiaita onniteltiin syntymäpäiväkortilla.
Kirkkomuskari järjestettiin Perheentalon tiloihin kerran kuukaudessa. Vauvakutsuja järjestettiin
kolme kertaa lasta odottaville vanhemmille yhdessä Perheentalon kanssa. Yhden vanhemman
perheryhmä kokoontui Ensi-ja turvakotiyhdistyksen kanssa. Lapsityönohjaaja osallistui eri
yhteistyötahojen yhteisiin työryhmiin: Vauvaverkkoon, Perhevalmennustyöryhmään, ja oli
mukana ”Nepparit”-kaksosten perheryhmätoiminnassa sekä Pikkulinnut
perheryhmätoiminnassa. Lapsityönohjaaja vastasi vauvakutsujen sisällön suunnittelusta ja
toteutuksesta.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Pikkulapsityön kehittäminen huomioiden monimuotoisten vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeita
ja elämän tilanteita, sekä seurakuntaan kohdistuvia odotuksia. Yhteistyö eri tahojen kanssa.
Lasten- ja perheiden jumalanpalveluselämän kehittäminen ja ylläpitäminen.
Vallitseva koronatilanne toi työlle haasteita. Tavoitteet toteutuivat siltä osin kuin toimintaa oli
valtakunnallisten rajoitusten puitteissa mahdollista toteuttaa.
Kirkkomuskariin ja Pikkulinnut perheryhmään osallistui kuitenkin hyvin vauva- ja
pikkulapsiperheitä ja heidän läheisiään. Yhden vanhemman perheryhmä kokoontui säännöllisesti
joka toinen viikko. Vauvakutsuja järjestettiin säännöllisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Lapsityönohjaaja osallistui Vauvaverkkoon, Perhevalmennustyöryhmään sekä monikko ryhmän
toimintaan.
½-vuotis vierailut
Kastettuja ½- vuotiaita

Talousarvio 2020
120
180

Toteutuma 2020
10 (kirjeitse 90)
100

Varhaisnuorisotyö
Työalan toiminta-ajatus:
Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti
tukien heidän persoonallista kehitystään ja kasvamistaan. Varhaisnuorisotyön (6-14 v.)
tarkoituksena on myös kirkon tunnustuksen pohjalta tukea perheiden ja koulujen kristillistä
kasvatusta. Varhaisnuorisotyössä jalkautuminen on ihmisten kohtaamista mm. leireillä, kouluilla
ja kerhoissa.
Toiminta kertomusvuonna:
Helmikuussa pidettiin kouluikäisten leiri. Kouluikäisten kerhot alkoivat syyskuussa (5 kpl).
Koulujen kanssa tehtiin yhteistyötä aamunavauksien ja erilaisten vierailujen muodoissa, mitä
koronapandemian vuoksi voitiin järjestää. Koronapandemia vaikutti myös leiritoimintaan, kesänja syksyn leirejä ei voitu järjestää. Kerhonohjaajakoulutuksia järjestettiin kaksi, elo- ja
joulukuussa.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
1. Kirkko, seurakunta on siellä, missä ihmiset ovat ”Läsnäolon kirkko”

osallistuttiin tarpeen mukaan erilaisiin tapahtumiin/tilaisuuksiin.
2. Kouluyhteistyön kehittäminen

Kouluyhteistyötä tehtiin ja kehitettiin tarpeen mukaan. Koronapandemia aiheutti
yhteistyöhön muutoksia.
3. Kerhotoiminnan kehittäminen

Kerhotoimintaan tuli kerhonohjaajien tapaamiset kaksi kertaa kaudessa, yhteistyö oli
tiivistä sähköisesti ohjaajiin.
Tunnusluvut:
1. Kouluvierailut

ta 2020
25

tot2020
3
19
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130
200
10

25
68
8

Rippikoulutyö
Työalan toiminta-ajatus:
Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään
kristittyinä (Rippikoulusuunnitelma 2017).
Toiminta kertomusvuonna:
Vuoden 2020 rippikoulut toteutettiin paikallissuunnitelman mukaan. Vuoden 2020 rippikouluista
vain talvirippikoulu toteutui normaalisti. Koronan vuoksi osa kokoontumisista toteutettiin
etätehtävin ja -kokoontumisin, kesällä osa ripareiden intensiivijaksosta toteutui opetuspäivinä,
syksyllä viikonloppuopetuksena ja lyhyin leirein Hyvärilässä ja Hirsikankaalla. Vuoden 2021
rippikoulut alkoivat ilmoittautumisilla syyskuussa. Kokoontumiset alkoivat viikon 43 jälkeen.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
1. Kirkko, seurakunta on siellä, missä ihmiset ovat ”läsnäolon kirkko”. Rippikoulut olivat
sosiaalisessa mediassa. Paikallissuunnitelman mukaisesti osallistutaan olemassa oleviin
tapahtumiin.
2. Rukoushelmet - hartaus- ja jumalanpalveluselämä. Rukoushelmet tehtiin jokaisessa
rippikoulussa ja niitä käytettiin hartaus- ja jumalanpalveluselämässä.
3. Rippikoulun profiilin nosto. Rippikoulu on edelleen suosittu ja nuoret haluavat käydä riparin.
Rippikouluun ilmoittautui enemmän kuin oli ennakkoon laskettu.
Tunnusluvut:
1. Rippikoululaisten määrä 207, (seurakuntaan kuuluvat 15-vuotiaat), toteutunut 172
(rippikoulun käyneet).
2. Rippikoulujen määrä 10, toteutui 9.
Muuta:
Yksi rippikouluryhmä ei toteutunut. Talousarvio ei toteutunut suunnitellulla tavalla, koska
leirijaksot Iisaaressa peruttiin koronan vuoksi. Rippikoulun intensiivijaksot toteutuivat neljän
päivän leireinä syyslomalla. Rippikoulupalautteessa näkyi leirijakson lyhyyden vaikutus nuorten
kokemukseen rippikoulusta.

Nuorisotyö
Työalan toiminta-ajatus:
Nuorisotyön (yli 13-vuotiaat) toiminta-ajatuksena on kastekäskyn mukainen opetus ja
sitoutuminen kirkon kasvatuksen linjauksiin.
Nuoret kohdataan niin, että he kokevat olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi sekä annetaan
mahdollisuus vastuun ottamiseen ja toimintaan osallistumiseen.
Toiminta kertomusvuonna:
Nuorille ei voitu järjestää leirejä, eikä retkiä koronapandemian vuoksi. Viikkotoimintaa ja
koulutusta järjestettiin helmikuun 2020 loppuun saakka. Avoimia ovia pidettiin kolmena päivänä
viikossa. Kouluyhteistyötä tehtiin YSAO:lla tapahtumien, yhteistyöpalaverien ja
koulupäivystyksen merkeissä. Osallistuimme Juhani Ahon koulun tsemppivälitunnille ja
yhteistyöpalavereihin.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
1. Kirkko, seurakunta on siellä, missä ihmiset ovat ”läsnäolon kirkko” Seurakunta on ollut
mukana siellä, missä ihmiset ovat. On järjestetty erilaisia tapahtumia yhteistyössä toisten
työalojen kanssa, mm. seurakuntaviikko. Kokoontumisrajoitusten tultua voimaan teimme
sisältöä nuorille sosiaalisen median ja verkon kautta.
2. Viikkotoiminta: Avoimia ovia pidettiin siihen saakka, kunnes ovet täytyi sulkea koronan
vuoksi. Nuorteniltoja pidettiin insta-livenä.
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3. Isostoiminta: Kaikki kevään isoskoulutusviikonloput ehdittiin pitää, ennen rajoitusten
alkamista. Syksyltä 2020 jäi yksi koulutusviikonloppu pois rajoitusten vuoksi. Syksyn
isoskoulutukseen ilmoittautuneiden uusien nuorten määrä oli todella vähäinen.
Tunnusluvut:
Tunnusluvut
1. Retkille ja leireille
osallistuneita
2. Viikkotoiminta
3. Uusia isoskoulutuksessa

ta
2020
270

tot
2020
0

2500
35

1546
7

Erityisnuorisotyö
Työalan toiminta-ajatus:
Etsivää ja lähimmäiskeskeistä, joka kohdistuu nuoriin, joiden oletetaan olevan
syrjäyttämisvaarassa tai ovat jo syrjäytetyt. Erityisnuorisotyö/ nuorisodiakonia on
yksilökeskeistä työtä joka vie runsaasti aikaa. Pyrimme löytämään lisäksi vapaaehtoisia
vastuunkantajia tähän työkenttään. Toimimme asiantuntijoina sekä jäseninä monissa eri
ryhmissä.
Toiminta kertomusvuonna:
Työssä tilanteet ja yhteydenotot, nuorten tai ja vanhempien tulevat yllättäen ja silloin on oltava
aikaa. Toimimme usealle nuorelle myös ammatillisena tukihenkilönä sekä rikos ja riita-asioissa
sovittelijana sovittelutoimiston pyynnöstä. Yksilökeskeisen työn lisänä voisi mainita projekteista
sekä yhteistyöstä valtakunnalliset sähköautoratakisat Rantalassa, Iisalmen monialainen
työryhmä, oppilashuoltoryhmä, Partio IKK, Pähee -hanke, josta mahdollisesti tuotteistuu
uudentyyppinen asennekasvatusväline seurakunnille Yhteistyön verkostot ovat työtä tukevia.
Korona-epidemia on heijastunut kokoavaan toimintaan sekä tapahtumin, niitä ei ole voitu
toteuttaa.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Toiminnan kehittäminen ja ideointi paikallisella seutukunnallisella tasolla on murroksessa ja
kehittämistä sekä painopisteiden arviointia riittää. Nuorisotytön viikkotoimintaan osallistuu
runsaasti nuoria. Sovittelutoimintaa nuorten asioissa on yhä enemmän. Yhteistyö eri toimijoiden
kanssa oli luontevaa yhteistyömahdollisuuksia avaavaa. Yhtenä isona prosessina on Päheehanke. Pyrimme kaikessa toiminnassa ennaltaehkäisevän näkökulmaan, kirkon sanomaa
unohtamatta. Työalalla ei ole toimintamäärärahoja.
Tunnusluvut:

kouluvierailut
retket leirit
keskustelut/tapaamiset
(nuorten asioissa)

tp 2019
12
32
23

2020 toteutui
2
0
42

Pähee- hanke
Työalan toiminta-ajatus:
Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen osallistava, nuorten päätöksentekokykyä
vahvistava päihde- ja asennekasvatusväline hyödyntäen pelillisyyttä, virtuaalitekniikkaa sekä
perinteisiä kasvatuksellisia keinoja. Päihdekasvatusvälineen avulla pyritään vähentämään
nuorten päihteiden käyttöä ja tätä kautta ennaltaehkäisemään niiden liikakäytöstä johtuvaa
syrjäytymistä.
Toiminta kertomusvuonna:
Hanke on ESR-rahoitteinen ja sen kuuluu TL5: alaisuuteen (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden
torjunta).
Toimintavuoden aikana hankkeelle saatiin valittua käsikirjoittaja ja ohjelmistotoimisto, joka
koodaa pelin. Käsikirjoitus luovutettiin ohjelmistotoimistolle kesäkuussa ja sen jälkeen peliä on
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päästy testaamaan ja kehittämään syyskuusta alkaen. Peli on virtuaalilaseilla monipelattava
pakohuonepeli, joka on suunnattu ammattilaisille, jotka työskentelevät 15-19-vuotiaiden
nuorten kanssa.
Peliä on ollut ideoimassa ja kehittämässä ns. nuorten idearyhmä. Hankkeen seurantatutkimus
tehdään tästä idearyhmästä. Idearyhmän kanssa on pidetty live- ja Teams-kokoontumisia.
Syyskuussa ryhmällä oli viikonloppuleiri Iisaaressa. Ryhmä on käynyt kaksi kertaa tutustumassa
+ pelaamassa live pakohuonepelejä.
Koronarajoitukset ovat estäneet pelin testaamisen kouluympäristössä. Verkostoitumista on
tapahtunut paljon.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Vaikka aikataulu virtuaalisen pelin suunnittelulle ja valmistelulle on ollut varsin tiukka, niin
pääsääntöisesti siinä on pysytty. Koodarin kanssa on sovittu, että kehitellään peliä laajemmaksi,
koska emme ole pääsemässä kouluille kevätkaudella testaamaan. Idearyhmä jäi hieman
arvioitua pienemmäksi, mutta on toiminut aktiivisesti.
Tavoitteisiin on pääsääntöisesti päästy.
Tunnusluvut:

Tämä on seurakuntayhtymän 1. ESR-hanke, joka on saanut rahoituksen. ELY keskuksen
kautta saadaan tukea 80% hankkeen kustannuksista. Rahat on varattu nuorisotyön alle
Rahoitus

Yhteensä €

ESR:n ja valtion rahoitus
Seurakunnan omarahoitus
Rahoitus yhteensä
Muuta:

138 181
34 545
172 726

Prosenttia
nettokust.
80,00%
20,00%
100,00%

Korona rajoituksista johtuen hankkeelle tullaan mahdollisesti hakemaan jatkoaikaa.

Perheneuvontatyö
Toimintayksikkö
Kuopion perheasian neuvottelukeskuksen sivuvastaanotto Iisalmessa.
Työalan toiminta-ajatus
Kuopion perheasian neuvottelukeskuksen tehtävänä sielunhoidon ja terapeuttisen keskustelun
avulla tukea ja auttaa parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa. Toimialaan
kuuluu myös ennaltaehkäisevän perhetyön tukeminen, koulutus, työnohjaus ja konsultaatio sekä
työyhteisöjen kehittäminen, yhteistyö seurakunnan eri työalojen ja yhteiskunnan eri
auttamistahojen kanssa, perheasiain sovittelu, tiedottaminen ja oman ammattitaidon ja tiimityön
kehittäminen.
Toiminta kertomusvuonna
Kuopion perheasiain neuvottelukeskus aloitti sivuvastaanoton Iisalmessa 31.8.1999 Hannu
Innasen pitämänä. Vuodesta 2007 alkaen vastaanottoa on pitänyt Irene Venejärvi.
Vuonna 2020 Iisalmen rovastikunnan alueelta vastaanotolla kävi asiakkaita Ylä-Savon
seurakuntayhtymästä (Iisalmi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi) ja Vieremän
seurakunnasta.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Vuonna 2020 Iisalmen sivuvastaanottoa suunniteltiin jatkettavan kahdesti viikossa Ilvolankadun
seurakuntatalolla, mutta koronapandemian takia siirryttiin etätapaamisiin huhtikuussa 2020.
Kesäloman jälkeen jatkettiin sivuvastaanottoa, mutta jouduttiin uudelleen palaamaan
syyskuusta 2020 alkaen etätapaamisiin. Etätapaamiset toteutuivat TEAMS- tai
puhelinneuvotteluina. Iisalmen alueen asiakkaita otti etäyhteyksissä vastaan kaikki
perheneuvojat. Asiakasmäärä ja asiakaskäynnit Iisalmen vastaanotolla pysyivät liki entisellään.
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Tunnuslukuja
Ylä-Savon seurakuntayhtymän vastaanotto ja asiakaskäynnit 2020 (moduuli = 45 minuuttia
kestävä tapaaminen)
(suluissa 2019 vuoden tieto)
Iisalmen sivuvastaanotolla
Vastaanottoja (livevastaanotot)
15 kertaa
(27)
Käydyt asiakasneuvottelut
*
140 moduulia
(187)
Asiakkaita (yksilö tai pariasiakkaita)**
28
(41)
Työnohjausasiakkaat
1 ohjattavaa
(1)
Työnohjauskäynnit
3
(12)
*sisältää Irene Venejärven etävastaanotolla käyntejä myös Kuopiossa
** Iisalmen sivuvastaanotolla aloittaneet asiakkaat

Sairaalasielunhoito
Työalan toiminta-ajatus:
Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista sairauteen ja menetykseen
liittyvissä elämäntilanteissa. Työn tarkoituksena on Iisalmen sosiaali- ja terveydenhuollon
yksiköissä ja avohoidossa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan tukeminen.
Toiminta kertomusvuonna:
Sairaalasielunhoito vastasi Iisalmen sairaalan (Ylä-Savon osastot 1-3, psykiatrinen ja
riippuvuusosasto), hoitokotien ja palvelutalojen (Aurinkokartano, Hopeinen Kuu, Iisakki,
Kartanonmäki, Kirkonsalmi, Kultasirkku, Onnimanni, Paaskoti, Pihlajaharju, Vetrea) sekä
avohoidon sielunhoidosta. Tärkeimmät toimintamuodot olivat sielunhoidolliset keskustelut,
hartaushetket, ehtoollisen vietot ja sielunhoitoryhmät. Joulun alla pidettiin Kauneimmat
joululaulut –tilaisuuksia. Sairaalapastori toimi sairaalasielunhoidon työryhmän puheenjohtajana
ja sihteerinä. Koronaepidemia supisti perustoimintaa, mutta toi mukanaan uusia työtehtäviä
kuten sairaalapappien valtakunnalliset Teams –kokoukset, kirkkopäivystykset, hautaan
siunaamiset ja Radio Sandelsin hartauden. Sairaalapastori piti tiiviisti yhteyttä hoitopaikkoihin
koskien rajoituksia ja niiden purkamista sekä ohjeisti seurakuntapappeja hoitolaitosten
käytännöistä korona-aikana. Hän informoi laitoksia sairaalapastorin käytettävyydestä myös
korona-aikana ja lähetti hoitopaikkoihin tietoa television, radion ja verkon hartauksista ja
jumalanpalveluksista. Hän toimi kirkkoherran vapaapäivien sijaisena 12 vuorokautta.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
1. Jalkautuminen: Sairaalasielunhoito tapahtuu jalkautuneena hoitoyksiköihin ja kotihoitoon.
Työssä tavoitetaan potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Sairaalapastori käy
sielunhoidollisia keskusteluja ja pitää hartaustilaisuuksia entisessä laajuudessaan.
Tavoitteen toteutuminen: Koronaepidemian vuoksi hoitopaikkojen hartaushetket ja ryhmät
olivat tauolla kevätkauden. Kesällä sairaalapastori ja kesäteologi pitivät hartaushetkiä ulkona.
Syyskaudella voitiin kokoontua osittain sisätiloissa. Sairaalapastori kävi sielunhoidollisia
keskusteluja yli asetetun tavoitteen. Puhelimessa käydyt keskustelut lisääntyivät aikaisempiin
vuosiin verrattuna. Työssä tavoitettiin sekä potilaita, omaisia että hoitohenkilökuntaa.
2. Vapaaehtoistyö: Vapaaehtoiset pitävät hartaushetkiä hoitokodeissa ja avustavat
sairaalapappia ehtoollishartauksissa sekä Kauneimmat joululaulut –tilaisuuksissa entisessä
laajuudessaan.
Tavoitteen toteutuminen: Koronaepidemian vuoksi vapaaehtoisten toiminta hoitopaikoissa
väheni kolmasosaan viimevuotisesta. Vapaaehtoiset pitivät hoitokodeissa 16 hartautta ja
toimivat sairaalapastorin avustajina kolme kertaa.
3. Hoitohenkilökunnan tukeminen koulutuksen ja työnohjauksen avulla: Sairaalapastori jatkaa
syksyllä 2019 alkanutta saattohoidon työnohjausryhmää kevätkauden ja järjestää
hoitohenkilökunnalle syksyllä koulutuspäivän.
Tavoitteen toteutuminen: Saattohoidon työnohjausryhmä kokoontui alkukeväästä kolme kertaa.
Koronarajoitusten vuoksi hoitohenkilökunnan koulutuspäivää ei voitu järjestää, mutta vastaava
koulutus saattohoidosta pidettiin seurakunnan vapaaehtoisille.
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Tunnusluvut (suluissa tavoitteet vuodelle 2020):
tp
tp
2020
2019

tp
2018

tp
2017

tp
2016

Sielunhoidolliset
keskustelut

571
(450)

604

559

541

454

Hartaushetket

90
(150)

150

155

158

150

Ehtoollishartaudet

11
(30)

28

31

30

33

Ryhmien
kokoontumiskerrat

24
(25)

40

32

52

22

Yksityiset
ehtoolliset

43

53

53

99

55

Saattohartaudet,
rukoushetket

28

35

40

38

27

Musiikkitilaisuudet

5

12

13

15

13

Retket

0

1

2

2

3

Sielunhoito
Toiminta-ajatus:
Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden sekä yksityiseen että ryhmissä tapahtuvaan sielunhoitoon,
jossa kohdataan inhimillisen hädän ja ihmisten kysymysten koko kirjo. Keskeisenä alueena
kirkon sielunhoidossa on kuitenkin Jumalan sanan ja rukouksen käyttö ja ihmisten Jumalasuhteen hoitaminen.
Toiminta kertomusvuonna
Seurakunnan työntekijät kohtasivat paljon seurakuntalaisia kirkollisten toimitusten yhteydessä,
tapaamisissa, seurakunnan eri tilaisuuksissa sekä laitos- ja kotikäynneillä. Sielunhoitoon ei ole
tässä laskettu toimitusten yhteydessä tapahtuvaa seurakuntalaisten kohtaamista. Kohtaamisia
yhteensä 165, kohdattuja henkilöitä 230.
Painopisteet ja niiden toteutuminen
1. Sielunhoidon toteuttaminen osana seurakunnan perustyötä
2. Sielunhoidon näkökulman tiedostaminen ns. läpäisyperiaatteella seurakunnan toiminnoissa
3. Olemassa olevan toiminnan säilyttäminen
Tavoitteita on toteutettu toimintavuoden aikana olemassa olevien resurssien puitteissa.

Diakonia
Työalan toiminta-ajatus:
Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden
toteutumista. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää,
lievittämään kärsimystä ja antaa apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla
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tavoin auteta. Diakoniatyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa. Diakoniatyön tavoite on
kristillisen lähimmäisenrakkauden ja toivon välittäminen eri toimintamuotojen avulla niille
ihmisille, joiden elämänusko ja toivo ovat katoamassa
Toiminta kertomusvuonna:
Toiminta kertomusvuonna oli haasteellista Covid-19 pandemian vuoksi. Rajoitusten ja
ohjeistusten mukaan toimiminen vaati jatkuvaa työn tarkastelua ja organisointia, mutta
henkilöstö venyi ja hoiti tehtävät erinomaisesti. Toimintaa ei voitu toteuttaa suunnitellusti mutta
ruoka-avussa kävijöitten määrä kaksinkertaistui. Työntekijäjärjestelyjen ansiosta ruokaaputoiminnassa työalarajat ylittävä työote vahvistui. Kirpputorityöntekijä vastasi ruoka-avun
toiminnasta ja antoi puhelinneuvontaa riskiryhmiin kuuluville. Ruoka-aputoiminnassa
riskiryhmille toimitettiin kotiin ruokakasseja vapaaehtoisten ja työntekijöitten voimin.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Covid-19 pandemia aikana olemme kohdanneet asiakkaita puhelimitse ja sähköisesti.
Yhteisöllisyys ja yhteisöllisyys lisääntyi ja vahvistui eri järjestöjen ja Ylä-Savon Soten kanssa.
Pystyimme järjestämään IPK:n karhupalvelun kanssa lapsiperheille erillisiä ruoka-kassien
jakeluja etäkoulun ja lomien aikana. Jaoimme myös Ylä-Savon Soten hankkimia kasvomaskeja
vähävaraisille. Vapaaehtoistoimintaa kehitettiin yhdessä eri järjestöjen kanssa ja saimme
mukaan uusia vapaaehtoisia.
Tunnusluvut
2018
1. Asiakaskontaktit
1135
2. Annetut avustukset
41 455
3. Kerhotoiminnassa
kohdatut henkilöt keskimäärin
Muuta:

2019
1087
35 254
450

2020 ts
1000
20000
7500

2020 tp
1569
37800
674

Yksi diakoniaviranhaltija jäi eläkkeelle lokakuun alussa. Kirpputorityöntekijän asiakaspuhelut
eivät ole tilastossa. Hän vastasi viikoittain n. 25-40 puheluun/sähköpostiin maalis-heinäkuun
aikana.

Yhteinen vapaaehtoistyö
Työalan toiminta-ajatus:
Vapaaehtoistyö kokoaa yhteen seurakunnan vapaaehtoistoimintaa, kouluttaa, järjestää
vapaaehtoisten iltoja sekä retkiä ja kiitosjuhlan sekä työhön siunaamisen vapaaehtoisille.
Seurakunnan vapaaehtoistoiminta kutsuu mukaan myös järjestöjä ja seuroja tekemään yhdessä
koko Iisalmen vapaaehtoistoimintaa (vapaaehtoistyö.fi)
Toiminta kertomusvuonna:
Toimintavuonna pyrittiin selkiyttämään yhteistä vapaaehtoistyötä: mitä
kannattaa
toteuttaa yhdessä ja mikä kuuluu työalojen vastuulle. VET-tiimiin (Vapaaehtoistyöntiimi)
kuuluvat edustajat eri työaloilta. Vet-tiimi kokoontui neljä kertaa koordinoiden, ideoiden ja
suunnitellen yhteisiä vapaaehtoistyön tapahtumia. Vapaaehtoistyö.fi –sivusto uudistui syksyllä
2020, sen käytön opastukseen oli kaikilla työntekijöillä mahdollisuus osallistua. Kaikille
seurakunnan vapaaehtoisille järjestettiin yhteinen kiitosjuhla syksyllä ja joulukonsertti ja
kahvitus. Vapaaehtoisten yhteinen tehtävään siunaaminen oli seurakuntaviikon yhteydessä.
Osallistumme Iisalmen kaupungin yhteiseen vapaaehtoisten VIRVA-verkostoon.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Vapaaehtoistyö.fi –ohjelmiston uudistetun version käyttöönotto on työaloilla kesken.
Vapaaehtoistyö.fi –ohjelmiston käyttöä pyritään hyödyntämään entistä tehokkaammin jokaisen
työntekijän toimesta. Yhteistä vapaaehtoistyötä arvioitiin ja todettiin sen olevan tarpeellinen
vapaaehtoistoimijoita kokoavana ja työntekijöiden työtä helpottavana välineenä yhteisen
toiminnan järjestämisessä. Koronapandemia on vaikuttanut siihen, ettei vapaaehtoisia ole voitu
kutsua aikaisempien vuosien tapaan. Kuitenkin myös uusia vapaaehtoisia on tullut mm.
yhteiseen ruoka-apuun.
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Tilinp.
2020

ta
2021

ta
2022

ts
2023

200

90

90

90

150

400

400

400

Lähetystyö
Työalan toiminta-ajatus:
Kristus on perustanut kirkkonsa nimenomaan lähetystä varten. Lähetys on kirkon olemus.
Kolmiyhteinen Jumala toteuttaa lähetystä ja seurakunta ottaa siihen aktiivisesti osaa. Näin
Jumala tekee työtään maailmassa.
Toiminta kertomusvuonna:
Uutena toimintana aloitettiin seurakuntatalolla lähetysillat, joissa on teema ja myös vierailijoita.
Käsityöpiirit kokoontuivat kauden aikana normaalisti lukuun ottamatta Lähetyskirpun alakertaa,
josta piiriläiset hakivat tarvikkeita ja tekivät käsityöt kotonaan. Lähetyspiirit toteutuivat osittain
ulkona. Lähetysrenkaan kirjeitä on pyritty korvaamaan sähköpostin kautta lähetettävällä
kirjeellä. Lähetysemäntien toiminta on saatu elpymään ja myös uusia vastuunkantajia mukaan.
Koronan vuoksi Lähetyskirppu oli suljettuna 18.03.-31.05 ja 2 päivänä viikossa auki 1.6.-13.7.
Lähetyskirpun henkilökunnalle pidettiin kuukausittain keskustelu- ja suunnittelupalaveri.
Lähetyskirpun historiikki julkaistiin 5.12. tapahtumassa, jota olivat toteuttamassa aiemmat
lähetyssihteerit ja -teologit. Radio Sandels teki tilaisuudessa suoran radiolähetyksen ja
radiomainoksen. Kauneimmat joululaulut –tilaisuuksiin oli ilmoittautuminen ja epidemia
rajoitusten takia mukaan voitiin ottaa max.50 henkilöä. Lähetyksen asiaa pidettiin tilaisuuksissa
ja striimauksissa esillä, mutta osallistujamäärä ja tuotto jäi pieneksi. Yhteiskristillinen Israel –työ
toimi vuoden aikana Iisalmen seurakunnan lähetystyön kanssa yhteistyössä.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
1. Lähetyskasvatus: Rippikoulutunteja lähetyksestä pidettiin jokaisessa rippikouluryhmässä.
Rippikouluryhmät tutustuivat Lähetyskirpun toimintaan. Lähetysiltojen tavoitteena oli lisätä
lähetystietoisuutta. Titta Hämäläinen Lähetysseurasta piti henkilökunnalle koulutusiltapäivän.
2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä: Vapaaehtoiset käyttivät omia lahjojaan ja taitojaan
monenlaisissa palvelutehtävissä Kristuksen kirkon hyväksi.
3. Sosiaalinen media lähetystyössä: Päivitimme Ylä-Savon seurakuntayhtymän, Iisalmen
seurakunnan ja Lähetyskirpun Facebook -sivuja sekä Instagramia lisäten näin lähetyksen
näkyvyyttä. Lähetysemäntien tilausmyyjäisten järjestämisessä hyödynnettiin kotisivuja ja
sähköistä tilauslomaketta.
Tunnusluvut
1. Lähetyskirpun tuotto
2. Vapaaehtoisten määrä
3. Lähetystilaisuuksia

tilinp. 2020
32 670,70
91
30

ta 2021
30 000
100
30

Lähetysseura Kylväjät/Pirkko Said
Suomen Lähetysseura/Titta Hämäläinen
Suomen Lähetysseura/Iisalmen rovastikunta Dessien työ
Suomen ev.lut. Kansanlähetys/Haveriset
Suomen Pipliaseura, Namibian ja Kwanjaman kielet
Sanansaattajat, SAT-7 työ
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys Kenian Matongon orpolapset.
Budjettivaroja käytettiin 42 300€ eli yhteensä 74 970,70€
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Muutokset:
Vuoden 2020 aikana jouduimme muuttamaan Covid-19 pandemian takia toimintaamme
nopeasti. Suurin osa vapaaehtoisista kuului riskiryhmään ja ei voinut osallistua esim.
Lähetyskirpun ja Lähetysemäntien toimintaan.

Kansainvälinen diakonia
Työalan toiminta-ajatus:
Kansainvälinen diakonia on pääasiassa maamme rajojen ulkopuolella tapahtuvaa palvelu- ja
auttamistyötä.
Toiminta kertomusvuonna:
Kansainvälisen diakonian toiminta rakentui edellisen vuoden pohjalle. Avustukset kohdennettiin
Kirkon Ulkomaanavun kautta kansainväliseen katastrofi- ja auttamistyöhön.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Kansainvälinen diakonia toteutui yhteistyönä lähetyssihteerin, kirpputorityöntekijän ja diakonian
kesken. Diakoniatyöntekijä tekee paikallista yhteistyötä Iisalmen maahanmuuttajatyön kanssa.
Naisten Pankin toimintaa pidettiin esillä toteuttamalla Iisalmen Yrittäjänaisten kanssa
yhteistyössä Naisten Pankin –kävelytapahtuma. Nenäpäivä tempaus järjestettiin Lähetyskirpussa
ja Kirkon Ulkomaanavun toimintaa pidettiin esillä joulumyyjäisissä. Tapahtumista tiedotettiin
somessa, Iisalmen Sanomien kirkollisissa ilmoituksissa, verkkosivujen kautta sekä
ilmoitustauluille viedyillä mainoksilla.
Tunnusluvut: Tapahtumiin osallistuneita oli vuoden aikana 210 henkeä.
Kirkon Ulkomaanavulle 9100€
Muuta: Covid-19 pandemian vuoksi ei kaikkia tapahtumia voitu toteuttaa.

Muu seurakuntatyö
Toiminta-ajatus
Tehtävän alueeseen on koottu Iisalmen seurakunnan rovastikuntamaksu, lahjakirjallisuutta sekä
yleisessä seurakuntatyössä annettavat avustukset Tehtäväalueelle kirjataan niitä kuluja, jotka
eivät sijoitu muiden työmuotojen alle

Seurakuntaneuvosto
Toiminta-ajatus
Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa
seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen,
hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä
kirkkoneuvostossa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa
toimintaan.
Toiminta kertomusvuonna
Seurakuntaneuvoston kokouksia pidettiin 10 ja käsiteltäviä asioita kertyi 93 kpl.
Seurakuntaneuvoston päätöksissä korostuivat toimintavuoden aikojen henkilöstöasiat. Lisäksi
papiston ja muun henkilökunnan virkavapaudet ja sijaisuuksien täyttämiset - sekä talousarvion
laadinta löivät leimansa seurakuntaneuvoston työskentelyyn. Keskeisenä haasteena on ollut
seurakunnan toiminnan ja resurssien yhteensovittaminen muuttuvissa olosuhteissa. Poikkeusaika
on näkynyt seurakuntaneuvoston kokouksissa, joita poikkeuslain aikaan pystyimme pitämään
Teamsin välityksellä.
Painopisteet ja
1.
2.
3.

niiden toteutuminen
Iisalmen seurakunnan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen
Seurakuntaneuvoston toimintakulttuurin kehittäminen
Toimintaryhmäorganisaatiomallin vahvistaminen

Tavoitteita on toteutettu toimintavuoden aikana olemassa olevien resurssien puitteissa.
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2.1.2 Lapinlahden seurakunta
Johdanto

Vuosi 2020 jää historiaan koronaepideman takia. Se pysäytti keväällä seurakunnan kokoavan
toiminnan jumalanpalvelukset mukaan lukien kokonaan, ja koko loppuvuosi elettiin erilaisten
kokoontumisrajoitusten aikaa. Jumalanpalveluksia ryhdyttiin suoratoistamaan YouTubekanavalle säännöllisesti joka pyhäpäivä, ja YouTube- ja Instagram-palvelujen kautta tuotettiin
erilaista hengellistä sisältöä seurakuntalaisia varten. Syyskaudella toiminta tapahtui alkuun
melko normaalisti, turvavälejä ja hengityssuojaimia käyttäen, mutta joulun alla
kokoontumisrajoitukset taas tiukkenivat. Lasten ja aikuisten kerhotoiminta toimi syksyn ajan
suunnilleen normaalisti, mutta osallistujamäärät olivat pienemmät. Varsinkin päiväkerhoihin tuli
selvästi normaalia vähemmän lapsia.
Lapinlahden kirkon 140 v- ja Alapitkän kirkon 50 v- juhlavuoden tapahtumat supistuivat
juhlamessuihin, jotka pidettiin Alapitkällä kirkon vihkimisen vuosipäivänä 6.9. ja Lapinlahdella
adventtina 29.11. Perinteiset Yhteyspäivät pystyttiin pitämään 17.-20.9. Rippikoulut pidettiin
niin, että leirien ajankohtia myöhästettiin, mikä ei lopulta hyödyttänyt mitään, sillä
koronatilanne ei syksyä kohden parantunut. Yksi rippikoululeiri pidettiin elokuun alussa
Väärninsaaressa ja toinen syyslomalla Rautavaaran Metsäkartanolla. Muut leirit peruttiin.
Työntekijät välttyivät koronalta eikä seurakunnan toiminnan kautta tapahtunut altistumisia.
Korona-aika lisäsi runsaasti diakoniatyön tarvetta. Mm. ruokalahjakortteja pystyttiinkin
jakamaan ennätysmäärä, kiitos lapinlahtelaisten yritysten ja yksityisten antamien lahjoitusten.
Niiden summa nousi yli 18 000 euroon. Kiitos kaikille lahjoittajille!
Työntekijäjoukossa tapahtui vain yksi muutos vuoden 2020 aikana: Nuorisotyönohjaajan virkaan
valittiin Saara Kauppinen, joka aloitti työt 1.3.2020 - kaksi viikkoa ennen kuin koronaepidemia
lopetti kaiken kokoavan toiminnan.
Molempien nimikkolähettiperheiden edustajat saatiin vierailulle elokuussa, ja heitä mm.
haastateltiin YouTubeen ja Radio Sandelsiin.
Seurakunnan taloudenpito oli tarkkaa, sillä budjetti alittui n. 51 000 euroa eli 9 %. Syynä oli
säästöt henkilöstökuluissa, jotka oli laskettu yläkanttiin, sekä matka- ja kuljetuskustannusten ja
muidenkin leiri- ja muuhunkin toimintaan liittyvien kulujen romahdus. Syntyneiden säästöjen
vuoksi loppuvuodesta voitiinkin investoida seurakuntatalon toisen päiväkerhotilan sisustamiseen
nuorisotilaksi ja muutenkin aikuisten käyttöön sopivaksi mm. perhekerhoja ajatellen.
Musiikkityölle hankittiin käsikellot. Silti talousarviovaroja jäi käyttämättä edellä mainittu summa.
Väärninsaaren leirikeskuksessa pidettiin todennäköisesti sen historian viimeinen rippikoululeiri
elokuun alussa. Sisäilmaongelmat ovat ilmeiset: niistä johtuvia sairastapauksia tuli tälläkin
leirillä. Väärninsaaren tulevaisuus on tätä kirjoitettaessa vielä avoin. Korjaaminen olisi kuitenkin
liian kallista, kun muitakin leiripaikkoja on käytettävissä.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien yhdistymishanke ei johtanut rakennemuutoksiin.
Lapinlahden seurakuntaneuvosto oli yksimielisesti yhtymämallin edelleen kehittämisen kannalla
seurakuntaliitosta vastaan. Seurakuntapariyhteistyö Varpaisjärven kanssa tiivistyy edelleen mm.
pappien ja kanttoreiden sisäisten sijaistusten kautta.
Lauri Jäntti, kirkkoherra

Yleinen seurakuntatyö (201, 202, 203, 205)
Työalan toiminta-ajatus:
Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten sekä hartaushetkien, kinkereiden, seurojen,
raamattupiirien ja muiden hengellisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen sekä pappien
tekemä sielunhoito- ja kotikäyntityö.
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Toiminta:
Jumalanpalvelukset pidettiin, mutta korona-ajan alettua maaliskuussa aluksi vain netin kautta.
Ensimmäistä kertaa historiassa pääsiäisjumalanpalvelukseen ei voinut osallistua kirkossa.
Kesällä ja syksyllä jumalanpalveluksiin olivat ovet avoinna, mutta kävijöitä tuli normaalia
vähemmän. Loppuvuodesta osallistujamäärä jälleen rajoitettiin 20 henkeen. Suoratoistona
YouTubessa jumalanpalveluksia katsottiin 60-300 kertaa. Tilastoinnissa yritettiin vasta
loppuvuodesta ottaa huomioon myös nettiosallistujat, mutta vain suoran lähetyksen aikana
mukana olleet. Kävijämäärätilastot ovat siksi vähän epämääräiset. Korona-aikana kirkkokahveja
ei ollut ja ehtoollista vietettiin harvoin.
Kirkollisten toimitusten osalta maaliskuussa alkaneet kokoontumisrajoitukset vaikuttivat paljon.
Kasteet pyrittiin järjestämään seurakunnan tiloissa. Siunaamisia toimitettiin normaalia enemmän
haudalla. Muistotilaisuuksiin eivät työntekijät osallistuneet kuin poikkeustapauksissa. Joitakin
vihkimisiä siirrettiin.
Kinkereitä ei koronan takia pidetty. Hartaushetkiä terveyskeskuksessa ja vanhainkodeilla
pidettiin maaliskuun jälkeen vain joulun alla. Seuroja ei juuri ollut. Yksi raamattupiiri toimi
vapaaehtoisten vetämänä netin kautta.
70, 80, 85, 90 ja 95 vuotta täyttäville järjestettiin yhteinen syntymäpäiväjuhla. 50 ja 60 vuotta
täyttäville lähettiin onnittelukortti. Syntymäpäiväkäynneille ei juuri kutsuja tullut.
Yhteiskristilliset Yhteyspäivät järjestettiin 17.-20.9. jo 16. kerran yhdessä Varpaisjärven
seurakunnan, Lapinlahden Helluntaiseurakunnan, Iisalmen ortodoksisen seurakunnan ja
Iisalmen Vapaaseurakunnan sekä paikallisten herätysliikkeiden kanssa (lukuunottamatta
vanhoillislestadiolaista liikettä). Teemana oli ”Ristin tien kulkijat”. Korona-ajasta johtuen väkeä
oli hieman tavallista vähemmän, noin 30-60 henkeä/tilaisuus.
Seurakunnan YouTube- ja Instagram-tileille tuotettiin jumalanpalvelusten lisäksi muutakin
hengellistä sisältöä säännöllisesti. Syntyi eräänlainen ”someseurakunta”, joka osallistui
aktiivisesti toimintaan netin kautta. Tämä toiminta varmastikin jää pysyväksi.
Yksityiskohtaiset tilastotiedot toiminnasta ja jäsenyydestä ovat yleisesti nähtävissä osoitteessa
kirkontilastot.fi
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Lapinlahden seurakunnan toimintatilastot 2020:
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Lapinlahden seurakunnan jäsentilastot 2020:

Viestintä
Viestinnän perusvälineinä ovat paikallislehden kirkolliset ilmoitukset ja seurakunnan nettisivut
sekä seurakunnan ilmoitustaulut. Joistakin tilaisuuksista julkaistiin erillisiä ilmoituksia pääasiassa
paikallislehdessä, ja joulun alla yhteinen joulutervehdys Varpaisjärven seurakunnan kanssa.
Seurakunnalla on oma instagram-tili sekä YouTube –kanava. Nuorisotyö toimii myös
facebookissa. Lisäksi Facebookissa on seurakuntalaisten perustama ”Lapinlahden seurakunnan
kuulumisia” –ryhmä. Sisäisen viestinnän päävälineitä ovat sähköinen kalenteri, sähköposti,
whatsapp-sovellus ja viikoittaiset työntekijäkokoukset.
Joitakin jumalanpalveluksia lähetettiin Radio Sandelsissa. Niissä käytettiin hyväksi seurakunnan
omaa nettiradiota, jonka kautta kaikki Lapinlahden kirkon jumalanpalvelukset ovat
kuunneltavissa.
Seurakuntayhtymän viestinnästä saatiin tukea seuraavasti:
· Yhteisviestintä eri kanavissa seurakuntien Yhteisvastuu-tapahtumista, paaston ja pääsiäisajan
tapahtumista, kesäajan tapahtumista, mikkelinpäivästä, pyhäinpäivästä sekä joulun ja
adventinajasta. Yhteisvastuun, joulun ja pääsiäisen ajan kokonaisuuksiin toteutettiin mm.
tapahtumien omat verkkosivut. Kokonaisuuksiin toteutettiin mainoksia, someviestintä,
verkkobannerit sekä puffit, median kontaktointi. Jouluesitteet toteutettiin yhteistyönä
Mainostoimisto Polku Ky:n kanssa.
· Materiaalituotantoa ja tukea tapahtumamainoksissa
· Seurakunnan tapahtumien vieminen Lapinlahden kunnan verkkosivujen tapahtumakalenteriin
31.5. saakka
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· Sisäinen viestintä: viikkoinfon toimitus ja intranetin sisäisten uutisten julkaisu
· Seurakuntien yhteisen blogin ”Seurakunnan arjesta” koordinointi ja julkaisu
· Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien facebook-, Instagram-, ja Twitter kanavien
ylläpito ja julkaisut seurakuntayhtymän ja seurakuntien uutisten ja tapahtumien julkaisut
· Lukkari-verkkosivujen päätoimittajuus ja kehitys, henkilöstön opastus ja tuki järjestelmän
käytössä
· Yhteyspäivien viestintätuki
· Puffijuttuja ja tiedotteita Lapinlahden seurakunnasta ja sen tapahtumista sekä
seurakuntayhtymän yhteisistä asioista tuotettiin ja lähetettiin medioille yhteensä 30 kpl. Näistä
valtaosa myös julkaistiin eri medioissa (paikallislehdet, paikallisradio).
Lapinlahden seurakunnan verkkosivuilla oli seurantajaksolla 32 176 käyntikertaa. Kävijämäärä
kasvoi 15 % vuodesta 2018.Yksittäisien käyttäjien määrä oli 14 685. Katseltujen sivujen
kokonaismäärä oli 89 416. Keskimäärin käyntikerralla katsottiin 2,78 sivua ja vierailu kesti 1:45
min. 50 % sivuille saapuneista käyttäjistä poistui välittömästi. Kävijöistä uusia oli 78,1 %.
Lapinlahden seurakunnan verkkosivuilla Kävijämäärä kasvoi 24% vuodesta 2018. Etusivu keräsi
eniten kävijöitä (15 953). Seuraavaksi eniten kiinnostivat Kirkolliset ilmoitukset-, Tapahtumat-,
Yhteystiedot-, Jumalanpalvelus nettiradiosta -sivu. Tapahtumat –sivulla vierailtiin 4 383 kertaa.

Musiikkityö
Toiminta-ajatus:
Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa
toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä alue on musiikkikasvatus, joka
tapahtuu rippikoulussa, koulu/päiväkotivierailuilla, palvelukodeissa, kuorotoiminnassa ja kaikissa
seurakunnan tilaisuuksissa. Toimintaan kuuluu myös yhteistyö paikkakunnan muiden
musiikkitoimijoiden kanssa.
Toiminta vuonna 2020
Koronarajoitusten vuoksi kuorotoiminta oli tauolla koko loppukevään, mutta syksyllä
kuorotoiminta käynnistyi lähes normaalisti. Projektikuoro Sointuva teki ensimmäisen projektinsa
kirkon 140-vuotisjuhlamessussa. Kesällä joka torstai kirkossa järjestettiin Tiekirkko soi! –
kahvikonsertti. Siellä esiintyi paikallisia muusikoita. Youtube ja instagram ovat olleet yksi
työväline tänä vuonna. Käsikellot hankittiin.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
1. Kuoro- ja konserttitoiminnan kehittäminen
2. Jumalanpalveluksen musiikillinen elävöittäminen
3. Yhteistyö/Jalkautuminen/Osallistaminen
Kuorotoiminnassa tapahtui muutoksia syksyllä. Kirkkokuoro muutettiin matalamman kynnyksen
seurakuntakuoroksi ja lisäksi perustettiin projektikuoro. Kuoroja on tällä hetkellä siis neljä
(lapsikuoro, nuortenkuoro, seurakuntakuoro ja projektikuoro) Kuorotoiminnan kehittäminen on
mennyt hyvin. Uuteen kuoroon tuli 20 laulajaa, joista suurin osa työikäisiä. Lapsikuoroon on
tullut koko ajan lisää laulajia, heitä tällä hetkellä n. 25. Konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
striimattiin Youtubeen ja ne tavoittivat satoja ja tuhansia katsojia. Jumalanpalveluksissa on ollut
edelleen monia vapaaehtoisia mukana laulamassa ja soittamassa. Jalkautuminen ei ollut
mahdollista, mutta yhteyttä kouluihin ja laitoksiin olemme pitäneet netin kautta.
Tunnusluvut
Musiikkitilaisuudet
Musiikkitilaisuuksissa
kävijät
kuorot/ryhmät

2016
20

2017
24

2018
26

2019
30

2020
25

2442
3

5324
3

3000
3

2700
3

700
4

32

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Lapinlahden seurakunta

Toimintakertomus 2020

Päiväkerhotyö ja perhekerhotyö
Toiminta-ajatus:
Kristillisiin arvoihin pohjautuvaa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua tukevaa
varhaiskasvatusta. Perheiden tukeminen arjessa/juhlassa ja seurakuntayhteyden vahvistaminen.
Toiminta kertomusvuonna:
Kevät- ja syyskaudella 2020 kokoontui viisi päiväkerhoryhmää. Seurakuntatalolla kokoontui
kerran viikossa avoin perhekerho ja perhepäivähoitajien kerho. Alapitkän kirkolla kokoontui
perhekerhoryhmä joka toinen viikko. Kevätkausi päättyi 17.3. koronan vuoksi. Lapsiin ja
perheisiin pidettiin yhteyttä puhelimitse ja postitse lähetettiin kirjeet/askartelupaketteja.
Kesäajalla kokoavaa ryhmätoimintaa ei järjestetty. Syyskaudella säännöllinen viikkotoiminta
jatkui normaalisti. Perhekirkkoja järjestettiin keväällä ja syksyllä. Perinteiset Aikataika
tapahtuma ja Lapsellisten Lapinlahti perhemessut peruttiin. Pääsiäis- ja jouluhartaus toteutettiin
youtuben kautta. Kunnan varhaiskasvatusta tuettiin lahjoittamalla ryhmiin hengellisiä kirjoja.
Kouluun lähtevät siunattiin koulutielle syksyllä. Varhaiskasvatuksen vastuuryhmä kokoontui 2
kertaa vuoden aikana.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Kristinuskon perusasioiden opetus oli koko vuoden keskeisimpänä painopisteenä. Hiljentymistä
ja alttarin äärelle kokoontumista harjoiteltiin. Raamatun kertomuksia tehtiin tutuksi lapsille ja
perheille monin eri tavoin; havainnollistaen, leikkien ja laulaen. Varhaiskasvatuksen toimintaa
sosiaalisessa mediassa lisättiin ja koronan vuoksi se oli myös välttämätöntä. Lasten ja perheiden
jumalanpalveluksia pyrittiin suunnittelemaan lapsi ja perhelähtöisesti. Ympäristökasvatusta
toteutettiin mm. teemapäivien muodossa, askartelumateriaalien käytössä ja tekemällä retkiä
lähiympäristöön. Jätteiden lajittelua opeteltiin kerhon arjessa.
Tunnusluvut:
Päiväkerholaiset
Kesäkerholaiset
Perhekerholaiset
Perhepäivähoitajien
kerho
Perhemessut
Kevätjuhla

2020
kevät 36/syksy21
0
414
293

2019
kevät 82/syksy72
28
1299
1100

0
0

750
90

2018
kevät 63/syksy60
14
998
1012
912
102

Muuta: Tunnusluvuissa näkyvät toimintakauden keskeytyminen ja koronan vaikutukset.

Varhaisnuorisotyö
Työalan toiminta-ajatus:
Varhaisnuorisotyö on kristillistä kasvatusta, toiminnallista tekemistä sekä kokonaisvaltaisessa
kasvussa tukemista. Lasta tuetaan kasvamaan Jumalan tuntemisessa ja Pyhän kohtaamisessa.
Työtä toteutetaan varhaisnuorille luontevilla elämän osa-alueilla.
Toiminta vuonna 2020:
Alakoulujen aamunavaukset keskeytyivät maaliskuussa. Syksyllä kouluille tehtiin aamunavaukset
YouTuben välityksellä kerran kuukaudessa. Keväällä järjestettiin kirjoituskilpailu alakoululaisille.
Kevään sähly- ja puuhakerhot keskeytyivät maaliskuussa ja syyskauden pyörivät viikoittain
sählykerho ja Tyttöjen tiistai. Tammi-helmikuussa järjestettiin luontokylillä kerran Game-illat
yhteistyössä kunnan ja helluntaiseurakunnan kanssa. Hiihtoloman koko perheen retki ei
toteutunut. Keväällä YouTubessa julkaistiin alakoululaisille suunnattuja hartauksia ja toimintaa.
Syyslomalla järjestettiin Väärnissä alakoululaisten ulkoilutapahtuma. Vuotuiset koiramäki- ja
sirkusleirit, sekä marraskuulle suunniteltu Yö kirkossa-leiri jouduttiin perumaan koronan vuoksi.
Lapsikuorolaisilla ei ollut koulun jälkeen paikkaa, jossa odottaa kuoron alkua. Tähän tarpeeseen
vastattiin aloittamalla syksyllä avoimet ovet kuorolaisille kuoropäivänä. Koronatilanteen vuoksi
avoimet ovet olivat avoinna vain kuorolaisille.
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Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
- Koulutyön jatkaminen ja vahvistaminen
- Yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa
- Vahvan leiri- ja retkityön jatkaminen edullisin leirimaksuin
- Viestinnän kehittäminen eri kanavien kautta
- Raamatun kertomusten aktiivinen käyttö toiminnassa
Tavoitteet toteutuivat koronan vuoksi kohtalaisesti. Koulun kanssa pyrittiin pitämään yhteyttä
yllä verkkoaamunavauksin. Leirejä ei myöskään voitu toteuttaa, joten myös yhteistyö eri
toimijoiden kanssa jäi suunniteltua vähemmäksi. Viestintää lisättiin Instagram-tilien kautta ja
otettiin käyttöön sähköiset ilmoittautumiset kerhoihin, jolloin suora yhteydenpito perheisiin
helpottui. Raamatun kertomuksia käytettiin hartauksissa ja aamunavauksissa.
TUNNUSLUVUT
Kouluvierailut

2018

2019

2020

89

51

8
45/18*

Ryhmätoiminta/
osallistujat
Leirit ja retket/osallistujat

5/

5/

0/0

*osallistujat keskimäärin/kerta. Tunnuslukujen esitystapaa on muutettu taulukon
selkeyttämiseksi, jonka vuoksi taulukossa on tyhjiä kohtia.

Rippikoulutyö
Työalan toiminta-ajatus:
Rippikoulutyön tavoitteena on toteuttaa rippikouluja vuosittain kokonaiskirkon antamien
ohjeiden mukaisesti. Toiminta-ajatuksena on, että rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa
kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä (RKS 2017). Kunkin rippikoulun
monimuotoisen opetuksen laajuus on 80 tuntia (aikuisrippikoulu 20 tuntia).
Toiminta kertomusvuonna:
Kevätkaudella rippikouluryhmien kanssa vietettiin valtakunnallista rippikoulusunnuntaita
gospelmessun muodossa omassa kotikirkossa. Ryhmäkohtaisesti järjestettiin Raamattu tutuksiillat. Kaikkien ryhmien Ripariralli 2 toteutettiin messun lisäksi kiertävien pajojen muodossa.
Ryhmäkohtaisesti osallistuttiin diakoniapäivään ja yksilöt palauttivat vapaavalintaisen tehtävän.
Koronan tuomien rajoitusten vuoksi ryhmäkohtaiset Messun suunnittelu ja toteutus sekä 10
käskyä- opetusilta suoritettiin etätehtävinä. Koronan johdosta RK1- ja RK2 ryhmien
intensiivijaksoa siirrettiin rippikoulusuunnitelmasta poiketen myöhempään ajankohtaan.
Intensiivijaksot toteutettiin seuraavasti: Päiväkoulu seurakuntatalolla su 1.- pe 8.3.2020 ja
konfirmaatio su 8.3.2020, RK1 Metsäkartanolla Rautavaaralla la 10.- pe 16.10.2020 ja
konfirmaatio su 18.10.2020, RK2 Väärnissä la 1.- pe 7.8.2020 ja konfirmaatio su 9.8.2020..
Kaksi nuorta keskeytti rippikoulun, mutta kaikki rippikoulun loppuun asti käyneet konfirmoitiin.
Syyskaudella aloitti neljä uutta ryhmää, joista päiväkoulu ja muualle menevät osallistuivat
ryhmäkohtaisiin kokoontumisiin enää osittain yhtenä ryhmänä. Muualle menevien
rippikoulukokoontumisen määrää kevennettiin. Tiukentuneiden Korona-rajoitusten vuoksi
ryhmien yhteinen rippikoulun aloitusilta muutettiin viime hetkellä Youtube-tervehdykseksi.
Ryhmäkohtaisista kokoontumisista toteutuivat tutustumisillat sekä RK- ja RK2 starttileiripäivät
seurakuntasalissa sekä päiväkoulun ja muualle menevien Liturgiset värit ja kirkkovuosi opetusilta. Ehtoollisopetus ja virsikirja tutuksi-illat toteutettiin kirkossa ryhmäkohtaisesti.
Päiväkoululle järjestettiin 10 käskyä opetusilta. Kaikki ryhmät osallistuivat omassa kotikirkossa
järjestettyyn Nuoren seurakunnan veisukirja 2020- lauluiltaan.
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Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Yhtenä työalan painopisteenä oli uuden rippikoulusuunnitelman (RKS 2017) täytäntöönpano
ryhmäkohtaisilla kokoontumisilla. Rippikoulua kehitettiin edelleen mm. vaihtamalla
massatapahtumia ryhmäkohtaisiksi kokoontumisiksi.
Toisena työalan painopisteenä oli nuorilähtöinen toiminnan suunnittelu, arviointi ja toteutus.
Tavoite toteutui mm. ryhmäkohtaisilla työpajoilla, joissa nuori määritteli itselleen mieluisimmat
tavat oppia. Työpajassa omalle ryhmälle asetettiin myös rippikoulun tavoitteet sekä kartoitettiin
ryhmäkohtaisesti se, mitkä rippikoulu-uudistuksen sisältöteemoista nuoria erityisesti kiinnosti.
Intensiivijaksolla painotettiin näitä nuorten asettamia sisältötoiveita. Tavoitteiden toteutumista
arvioitiin intensiivijakson aikana rippikoululaisten keskustelun ja päivittäisen päiväkirjan avulla
sekä intensiivijakson jälkeen arviointilomakkeen muodossa. Nuorten toiveita huomioitiin koko
rippikoulun ajan. Konfirmaatioiden suunnittelussa kokeiltiin nuorta osallistavaa pajatyöskentelyä.
Kolmantena työalan painopisteenä oli rippikoululaisten vanhempien kohtaaminen. Ryhmittäin
järjestettiin huoltajien infotilaisuudet. Rippikouluun liittyvien asioiden informoinnin tukena
käytettiin huoltajille lähetettyjä ryhmätekstiviestejä. Poikkeusolojen aikana RK1 ja RK2-ryhmien
koteihin soitettiin.
Myös ympäristönäkökulmat huomioitiin rippikoulutyössä ympäristökasvatuksen ja kierrätyksen
puitteissa.
Tunnusluvut:
Syntymävuosi
1. Ikäluokka srk/kaikki
2. Rippikoulun käyneet: Leiri +
PK + muualla
3. Rippikouluryhmät: leirit
(erityisrippikoulu)/päiväkoulu
4. Aikuisrippikoululaisia
5. Erityisrippikoululaisia

2018 kevät
2003
54/74
43+6+11

2019 kevät
2004
54/74
46+15+9

2020 kevät
2004
82/87
45+15+12

2020 syksy
2005
80/94
51+14+15

2/1

2(+1)/1

2/1

2/1

1
1

1
1

1
0

0
1

Nuorisotyö
Työalan toiminta-ajatus:
Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tarjota hengellistä ja toiminnallista tekemistä yli 13vuotiaille retkien, leirien, koulutuksen ja henkilökohtaisten keskustelujen avulla. Tavoitteena on
kohdata nuoria heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään koululla ja kunnan tiloissa.
Etenkin isos- ja kerhonohjaajakoulutuksessa tavoitteena on kutsua nuoria toimimaan
seurakunnassa kirkon aktiivisina jäseninä ja tarjota heille mielekkäitä tehtäviä. Seurakunnan
nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä Lapinlahden kunnan nuorisotyön, Varpaisjärven
seurakunnan sekä muiden toimijoiden kanssa.
Toiminta vuonna 2020:
Alapitkän nuorteniltoja toteutettiin yhteistyössä kunnan kanssa. Osallistujia illoissa oli 4-10.
Nuorten sählykerho toimi tammi-helmikuun. Syksyllä kerho ei käynnistynyt vähäisen
osallistujamäärän vuoksi. Koulunuorisotyö toteutui tammi-helmikuussa välituntipäivystyksinä ja
aamunavauksina yläkoululla ja lukiossa, sekä syksyllä ryhmäytyspäivinä. Partiotoimintaa
ylläpitivät ja ohjasivat itsenäisesti Lapinlahden Siniveikkojen vetäjät. Nuorisotyönohjaaja
osallistui kerran kuukaudessa pidettäviin partioneuvoston kokouksiin ja kerran partiomajan
talkoisiin. Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakunnan nuorisotyölle perustettiin yhteinen
Instagram-tili, jossa järjestettiin toimintaa poikkeusaikoina: kilpailuja, live-nuorteniltoja,
hartauksia ja työntekijät sekä nuoret päivittivät omista päivistään Instagramin tarinoihin. Myös
Snapchat-sovelluksen kautta oltiin yhteydessä nuoriin. Nuorille suunnattu Yö kirkossa-leiri
jouduttiin perumaan koronan vuoksi. Isos- ja kerhonohjaajakoulutusta (ISKO) toteutettiin
yhteistyössä Varpaisjärven seurakunnan kanssa. Kertomusvuoden syksyllä toteutettiin yksi leiri.
Koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi kevätkauden leiri korvattiin Teamsin kautta
toteutettuna neljäosaisena etäopetuksena. Isosille järjestettiin turvallisuuskoulutus yhteistyössä
palokunnan kanssa. Isoset suorittivat osallistavan seurakuntaprojektin oman mielenkiinnon
35

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Lapinlahden seurakunta

Toimintakertomus 2020

mukaan (7-10h työpanosta). Valmistuneet isoset siunattiin tehtäviinsä kesäkuussa. Syksyllä
aloittaville uusille isosille järjestettiin seurakuntakohtainen aloitusilta seurakuntatalolla. Syksyn
ISOSTI- retki Sonkajärvelle jouduttiin perumaan Koronan vuoksi. Isoset osallistuivat Nuoren
seurakunnan Veisukirja 2020- lauluiltaan omassa kotikirkossa. Nuorten rovastikunnallinen matka
Viroon peruttiin Koronan vuoksi. Alkuvuodesta aloitettiin Wauto-toimintaa yhdessä kunnan ja
muiden toimijoiden kanssa, mutta Koronan vuoksi toiminta keskeytyi nopeasti.
Tavoitteet/painopisteet ja niiden toteutuminen:
- Isos- ja kerhonohjaajakoulutus uudistuksen täytäntöönpano
- Kerhonohjaajatoiminnan koordinointi
- Nuorten tavoittaminen heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään
- Alapitkän nuorteniltojen vakiinnuttaminen osaksi Lapinlahden kunnan ja seurakunnan
nuorisotyötä
- Partiotoiminnan tukeminen
Tavoitteet toteutuivat koronan vuoksi kohtalaisesti. Alapitkän nuorteniltoja jouduttiin perumaan
keväältä, mutta nuorten toiveesta kertoja lisättiin syksylle. Kerhonohjaajina toimiville nuorille
tarkoitettu koulutus- ja virkistyspäivä jouduttiin perumaan niin keväältä, kuin syksyltäkin. Heitä
muistettiin joululahjalla. Maaliskuusta lähtien ei kouluille voinut enää mennä tapaamaan nuoria.
Nuoria kohdattiin Instagramin kautta ja vierailemalla nuorisotila Laparilla. Etäopetuksen vuoksi
isoskoulutuksen aloittaneista lopetti lähes puolet. Partiota tuettiin sekä taloudellisesti, että
olemalla mukana kokouksissa sihteerin tehtävissä.
TUNNUSLUVUT
2018
2019
2020
Koulutuksen käyneet/
16/16
14/24
13/14
aloittaneet isoset
Kouluvierailut
23
Alapitkän nuortenilta
5
5
8
Partioryhmät/osallistujat
5/45
7/47
7/46
Leirit ja retket/osallistujat
20/335
23/305
20/205
Tunnuslukujen esitystapaa on muutettu taulukon selkeyttämiseksi, jonka vuoksi taulukossa on
tyhjiä kohtia.

Erityisnuorisotyö
Toiminta-ajatus:
Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnäolevaa työtä niiden lasten, nuorten ja perheiden
parissa, jotka tarvitsevat erityistä tukea elämässään. Tavoitteena on tarjota toiminnallista
tekemistä, hengellistä ja käytännön läheistä tukea elämänvaiheiden, mahdollisten kriisien ja
kasvunpaikkojen keskellä. Työtä tehdään, koska kaikki ovat Jumalan luomina hänen armonsa
piirissä. Erityisnuorisotyötä tehdään yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
Toiminta vuonna 2020:
Yhteistyö kunnan nuorisotyön kanssa oli vahvassa roolissa. Nuorisotyönohjaaja oli mukana
kuudessa Saapas-Kahvilassa. Iltojen aikana tehtiin myös katupäivystystä. Saapasvapaaehtoiset
toimivat aktiivisesti Saapas-Kahviloissa ja katupäivystyksessä. Nuorisotyönohjaaja osallistui
Saapas- ja Nettisaapaskoulutukseen, sekä etänä toteutettuun Saapaspäivään vapaaehtoisten
kanssa. Vapaaehtoisille järjestettiin myös muuta virkistystoimintaa. Jo vuodelta 2019 vuodelle
2020 siirtynyt Saapasvapaaehtoisten matka Fuengirolaan siirtyi nyt vuodelle 2021
koronatilanteen vuoksi. Syksyllä käynnistyi viikoittain kokoontuva yläkoululaisten tyttöryhmä
yhteistyössä kunnan kanssa. Lastensuojeluyksikkö Ilmariaan ja Tato-luokkaan toteutui
molempiin yksi kouluvierailu.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
- Saapastoiminnan vahvistaminen ja vapaaehtoisten kouluttaminen. Saapastoiminnan
vakiinnuttaminen osaksi Lapinlahden kunnan ja seurakunnan nuorisotyötä.
- Yksityisten tapaamisten, ruoka-avun sekä henkilökohtaisen tuen tarjoaminen sitä tarvitseville
nuorille.
36

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Lapinlahden seurakunta

-

Toimintakertomus 2020

Lasten/nuorten sururyhmätoiminnan järjestäminen yhdessä diakoniatyön kanssa.
Koulutyötä kiusaamisen ehkäisemiseksi yhteistyössä kunnan nuorisotyönohjaajan kanssa.
Yhteistyön jatkaminen lastensuojeluyksikkö Ilmarian kanssa retkien ja kouluvierailujen
muodossa.
Kehitysvammaisten lasten ja nuorten parissa tehtävä nuorisotyö oppitunnein ja
leirikoulupäivien parissa.

Tavoitteet toteutuivat vallitsevan koronatilanteen vuoksi kohtalaisesti. Saapastoiminta oli
keväällä hetkellisesti katkolla. Muutoin Saapastoiminta oli säännöllistä. Henkilökohtaista tukea
tarjottiin Instagram-tilin ja nettisivujen kautta sekä muissa kohtaamisissa. Kahdenkeskisiä
keskusteluja käytiin lähinnä Snapchat-sovelluksen kautta. Sururyhmätoiminta ei toteutunut.
Maaliskuun jälkeen kouluissa ei voitu vierailla koronatilanteen vuoksi, jolloin myös
kehitysvammakoulutyötä tai kiusaamisen ehkäisyä ei voitu toteuttaa.
TUNNUSLUVUT

2018

2019

2020

Saapastoiminta/osallistujat

14/

9/

8/50*

Retket ja leirit/osallistujat

6/80

3/50

0/0

Ryhmätoiminta/osallistujat

7/6*

*osallistujat keskimäärin/kerta. Tunnuslukujen esitystapaa on muutettu taulukon
selkeyttämiseksi, jonka vuoksi taulukossa on tyhjiä kohtia.

Diakonia
Työalan toiminta-ajatus:
Diakoniatyön tarkoituksena on lähimmäisenrakkauteen pohjautuen tukea ja auttaa ihmisiä
kokonaisvaltaisesti henkisesti, hengellisesti tai aineellisesti tilanteeseen liittyvät rajoitukset
huomioiden. (Matt. 22:37–39).
Toiminta kertomusvuonna:
Diakoniatyössä toimi kaksi diakonia-viranhaltiajaa.
Diakonian perustehtävää toteutettiin Korona-epidemian aikana mahdollisuuksien puitteissa.
Vastaanottotoiminta muutettiin Pandemian aikana puhelin päivystykseen ja asiakkaat saapuivat
vastaanotolle ajanvarauksella ja asiakas määrä kasvoi kevään aikana huomattavasti lisäten
diakoniatyöntekijöiden työmäärää. Ryhmätoiminta, johon kuuluivat: varttuneiden-ja
mielenterveys-kerho, sururyhmä ja ystäväpiirit jatkuivat elokuusta joulukuuhun huomioiden
annetut korona- ohjeet. Yhteystyö tiimityöntekijöiden kanssa toimi pääsääntöisesti teams palavereiden kautta. Työttömien tuki ry jakoi srk.n kanssa EU-ruokaa keväällä ja syksyllä, lisäksi
diakoniatyö jakoi ruoka-annoksia yksin eläville varttuneille Portaanpään opistolta.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Yhtenä painopistealueena oli vanhustyö, koska ikäihmisten määrä on kasvussa Lapinlahdella.
Pandemian aikana huomioimme ikäihmiset, otimme yhteyttä puhelimitse, kirjeitse ja
kotikäynnein viemällä heille lämpimät pullat. Ystäväntuvan toiminta oli vain yhden kuukauden
tauolla. Toiminta jatkui vapaaehtoisten voimin kolme kertaa viikossa elokuuhun asti, jonka
jälkeen Ystäväntupa oli auki tiistaista lauantaihin.
Toisena painopistealueena olivat aikuistyö ja mielenterveys työ. Kotipalvelun kanssa
yhteystyössä järjestimme pääsiäisen aikaan tempauksen, jossa veimme kotipalvelun asiakkaille
lämpimät pullat pääsiäistervehdyksen myötä. Mielenterveys asiakkaille järjestimme retken
Valamon luostariin. Yksinäisyys ja huoli tulevaisuudesta lisääntyivät pandemian aikana perheissä
ja erityisesti yksinhuoltaja perheissä. Lomautukset aiheuttivat monia lisäongelmia
maksukyvyissä monissa perheissä.
Tunnusluvut:
1. asiakaskohtaamiset
2. kerhot/ryhmät
3. retket/leirit

2018
1100
19
20

2019
1300
18
16
37

2020
2907
11
3
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Ystäväntuvalla huomioitiin ympäristö näkökulmat ja kierrätys päivittäisissä toiminnoissa.
Vaatteiden kierrätyksessä huomioitiin ekologisuus ja lahjoitustavaroiden lajittelussa noudatettiin
annettuja ohjeita.

Lähetystyö
Toiminta-ajatus:
Ylösnoussut Jeesus Kristus antoi seuraajilleen tehtävän viedä sanomaa hänestä koko
maailmaan. Lähetystyö toteuttaa tehtävää keräämällä varoja kirkon lähetysjärjestöjen
toimintaan ja pyrkimällä kasvatuksen ja tiedotuksen kautta auttamaan seurakunnan jäseniä ja
työntekijöitä löytämään oma tapansa olla toteuttamassa yhteistä tehtävää.
Toiminta vuonna 2020
Ystäväntupa palvelee sekä varainhankintaa että lähetyskasvatusta. Siellä pidettiin viikoittain
”varttikirkko” (ei kesällä), jossa oli usein esillä lähetystyö. Toiminta oli tauolla koronarajoitusten
takia 17.3- 18.5. Rovastikunnallinen yhteistyö jatkui entiseen tapaan. Vapaaehtoisena
palkattomana lähetyssihteerinä on toiminut Anne Niiranen. Lähetystyöstä vastaavana pappina
on kirkkoherra Lauri Jäntti. Nimikkolähettivierailuja oli kaksi: Jarkko Korhonen ja Markkaset
kumpikin elokuussa.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Painopistealueina olivat 1) Lähetyskasvatus, 2) Vapaaehtoistyön kehittäminen ja 3)
Varainhankinta ja sitä tukeva tiedotus. Lähetystyön kasvatustavoite on vaikeutunut koulujen
sulkeuduttua vierailijoilta.
Nimikkosopimukset
Seurakunnan omien nimikkosopimusten yhteinen tavoitesumma oli 30 000 eur. SLS: Markkaset
Thaimaassa, 11 000 eur, kummilapsiohjelma Thaimaassa, 5000 eur (2019-) ja
työntekijäkoulutus Aasiassa, 2 000 eur (2019-). Sanansaattajat: radiotyö Intiassa, 4000 eur.
Suomen lähetyslentäjät (MAF): Korhoset Tansaniassa, 8000 eur. Lisäksi osuus rov.k.
sopimuksesta SLS:n Dessien työstä n. 3100 eur.
Tunnusluvut
Varainhankinta
Vuosi
Talousarvioavustukset
- Ystäväntupa 18112
- lähetysrengas
- muut
Yhteensä

2016
19000
17146
2665
11129
50906

2017
19000
16923
1590
10264
48000

2018
19000
16886
1965
10025
47913

2019
19000
13585
1562
20947
58398

2020
19000

2017
16
7
25

2018
0
10
13

2019
5
4
17

2020
0
2
18

1250
10000**
43835 **

**Arvio (tieto vasta myöh. keväällä)
Toiminta
Vuosi
2016
Kouluvierailut, ryhmät
3
Lähetystilaisuudet*
3
Lähetysrenkaan jäsenet
29
Vapaaehtoiset säännölliset
toimijat, lkm
23
*Sisältää pääasiallisesti lähetystyöstä
Kaun.joululauluja

29
27
26
31
kertovat yleiset tilaisuudet. Ei sis. rvk tilaisuuksia eikä
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Pielaveden seurakunta
Yleiskatsaus vuodesta 2020
Vuodesta 2020 tuli koko maailmalle ennen kokematon. Toki pandemioita on ollut maailmassa
monta kertaa aiemminkin, mutta Covid-19 on levinnyt kaikkialle maailmaan ja koko Suomeen.
Kun 29.1.2020 sai ensimmäinen potilas Suomessa koronadiagnoosin, emme vielä tienneet, mitä
vuosi toisi tullessaan.
Maaliskuun puolivälissä Suomen hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa
Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus linjasi 16. maaliskuuta
lisätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena oli hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä sekä
suojella riskiryhmiä. Linjaukset olivat lopulta voimassa 16.6.2020 asti. Hallituksen linjaamat
toimenpiteet saatettiin voimaan valmiuslain, tartuntatautilain sekä muun lainsäädännön
mukaisesti.
Seurakuntien kannalta korona-aikana on korostunut hiippakunnan (erityisesti piispan), THL:n ja
Itä-Suomen aluehallintoviraston hyvin toimivaksi nähty yhteys ja yhteistyö. Alkuvaiheessa ei
monenkaan tiedossa tosin ollut se, että Kokoontumislain mukaan lakia ei sovelleta
uskonnollisten yhdyskuntien tunnusomaiseen toimintaan kuuluviin tilaisuuksiin, jotka
järjestetään julkista uskonnonharjoitusta varten yhdyskunnan omissa tai niitä vastaavissa
tiloissa. Pielaveden seurakunnassa, kuten muissakin seurakunnissa, on siis noudatettu
poikkeusolojen alusta saakka niitä kokoontumisrajoituksia, jotka koskevat yleisötilaisuuksia.
Keväällä jouduttiin toimittamaan monta jumalanpalvelusta ilman läsnä olevaa seurakuntaa. Tällä
ja tätä lievemmilläkin rajoituksilla on ollut kirkkokolehtien kannalta katastrofaalinen merkitys.
Myös Pielaveden seurakunnassa tehtiin nopea digiloikka. Ensimmäinen striimattu
jumalanpalvelus lähetettiin 22.3.2020 ja siitä alkoi meille uusi normaali. Tässä yhteydessä
esitämme lämpimän kiitoksen nuorelle yrittäjälle Eemeli Kiukkoselle, joka käytännössä
mahdollisti jumalanpalvelusten suoratoistojen toteuttamisen. Koska koronaan ei oltu osattu
varautua talousarviossa, saatoimme vain rajallisesti käyttää tätä ostopalvelua. Eemeliltä saimme
hyvät ja toimivat vinkit yksinkertaisen suoratoistojärjestelmän luomiseksi. Kuva on staattinen
mutta selkeä ja äänentoiston laatu on hyvä.
Pielaveden seurakunnan kannalta korona osui harmillisesti samaan aikaan VETO3-hankkeen
maaliin saattamisen kanssa. Kumpaankin tuntui liittyvän pelkoja, jotka eivät aivan joka
kohdassa perustuneet saatavilla olevaan tietoonkaan.
Voimassa oleva kirkkolaki ei tunne sähköisiä kokouksia. Ne sisältyvät uuteen kirkkolakiin, jota ei
kuitenkaan vielä ole hyväksytty. Valmiuslain aikana kirkkohallitus päätti väliaikaisesti
mahdollistaa kokoukset. Sähköinen kokousalusta ei kuitenkaan ole paras syvällisten ja
herkkienkin asioiden käsittelyyn. Kun sähköistä kokousta ei voitu pitää vielä 25.3.2020, ei
kokouksesta tullut päätösvaltaistakaan. VETO3-asia myöhemmin kyllä saatiin käsiteltyä, ja
kesällä tuomiokapituli palautti aloitteen yhteisestä seurakunnasta sen tehneille seurakunnille.
Sen pituinen se. No ei sittenkään.
Seurakuntapari on sana, jonka yhteistoiminnallinen kehittämishanke jätti elämään. Pielaveden
seurakuntapari on luonnollisesti Keitele. Keiteleen seurakunnan liittymisestä
seurakuntayhtymäämme oli päätetty jo aiemmin. Kun vuoden 2021 talousarvioraamit
julkistettiin, todettiin Pielavedellä ja Keiteleellä hyvin pian, ettei muuta vaihtoehtoa edessä ole
kuin yhteen liittyminen. Talous on ollut kovin konsultti tässä asiassa. Marraskuun 17. päivänä
Keiteleen kirkkovaltuusto ja Pielaveden seurakuntaneuvosto tekivät aloitteen Nilakan
seurakunnan perustamiseksi, ja Keiteleen ja Pielaveden seurakuntien lakkauttamiseksi. Uuden
seurakunnan on tarkoitus aloittaa vuonna 2022. Asiasta päätöksen tekee Kirkkohallitus.
Pielaveden seurakunta, niin kuin jokainen kristillinen seurakunta elää ja toimii kirkkovuodessa.
Jokaisella pyhäpäivällä on oma sanomansa ja luonteensa myös poikkeuksellisessa ajassa. Siinä
kirkkovuosi ja kalenterivuosi eroavat merkittävästi. Kun aloitamme uutta kalenterivuotta 1.1.,
emme tiedä mitä se mahtaa tuoda tullessaan. Aloittaessamme ensimmäisenä adventtina uutta
kirkkovuotta, tiedämme, mitä se tuo tullessaan, mutta emme, miten se meitä koskettaa.
Koronavuonna osallistuminen on tapahtunut ennen kaikkea Pielaveden seurakunnan YouTube39
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kanavalla. Osallistumisrajoitukset laskivat syystalvella 20 henkeen, ja luvun on sisällettävä myös
työntekijät.
Pielavedellä on kaunis kirkko, joka on kuitenkin kauneimmillaan silloin, kun kirkkokansaa on
runsaasti läsnä. Tietenkään täysi kirkkosali ei ole se tärkein tavoite, vaan se, että seurakunnan
hengellisen perustehtävän toteutuminen edistyy. Seurakunnan hengellisen perustehtävän
toteutumisen edistämistä varten Pielaveden seurakunnassa pidettiin Kuopion hiippakunnan
piispan Jari Jolkkosen johdolla piispantarkastus 14.2 ja 16.2. Piispa antoi seurakunnalle kolme
kehittämistehtävää, joiden mukaan tarkastuksen tuloksista (päätöslausunto, asessorin ja
lääninrovastin muistio, sekä työyhteisökonsultin raportti) keskustellaan avoimesti ja niitä
arvioiden. Keskustelua on ollut, mutta korona esti Runnille sovitun yhteisen neuvottelupäivän.
Toisena tehtävänä on oman strategian luominen. Nyt kun tulossa on Nilakan seurakunta, on
tarkoitus, että syksyllä alamme työstää aivan uutta Nilakan seurakunnan strategiaa. Keväällä
2021 työstetään seurakuntayhtymän yhteinen strategia. Seurakuntaseminaarit ovat piispan
kolmantena tehtävänä meille, ja sen aloituksen ajattelimme oikeastaan yhdistää tuon
ensimmäisen tehtävän käsittelyyn. Mutta sitten tuli korona.
Seurakunnan työyhteisössä vuosi 2020 merkitsi reipasta vaihtelua varsinkin diakoniatyössä.
Keväällä Minna Toivanen aloitti sijaisuutensa Varpaisjärvellä. Hänen sijaisenaan toimi elokuun
loppuun toimi iisalmelainen Anne Maria Halonen. Syyskuun puolivälissä aloitti nuori
helsinkiläinen diakoniaopiskelija Ilmari Pyykönen sijaisena ja hänen sijaisuutensa kesti vuoden
loppuun. Minna Sahlberg valittiin Niiniveden seurakunnan diakoniksi ja hän aloitti uudessa
seurakunnassa heinäkuun alusta. Hänen sijaisekseen valittiin vs. diakoni-lähetyssihteeriksi Tuija
Mäkinen. Näissä kolmessa sijaisessa on nähty se rikkaus, joka meissä ihmisissä on. Kaikilla
heillä on ollut runsaasti annettavaa, ja kaikki he ovat jättäneet jälkensä moniin sydämiin. Ja
näinhän meidän tulisi ajatella kaikista. Erilaisuus on rikkaus ja voimavara. Seurakunnan ei tule
olla tiivis piiri vaan avara yhteisö.
Seurakunnan väkiluku väheni 86 hengellä, väkiluku oli vuoden lopussa 3492. Kuolleita oli 70 eli
47 enemmän kuin kastettuja, joita yhteensä 23. Muuttotappiota kertyi 28 hengen verran ja
kirkosta eronneita oli 17 eli puolestaan 11 enemmän kuin liittyneitä, joita oli 6. Ovi käy kaikissa
seurakunnissa kumpaankin suuntaan, koronavuonna nähdään kirkosta eroamisen tahdin
hidastuneen. Kokonaiskirkollisesti liittyjiä on koko ajan enemmän, mutta kirkosta eronneiden
määrä on vielä toistaiseksi huomattavasti korkeampi. Seurakuntayhteyden keveys myös
Pielavedellä on huolestuttavaa. Toki kirkossa käyminen ei ole ainoa osoitus tuosta yhteydestä,
mutta jumalanpalvelus on kyllä tärkein seurakunnan tapahtumista. Kaikella seurakunnan
toiminnalla pitäisi olla yhteys jumalanpalvelukseen. Jumalanpalvelus on osoitus seurakunnan
olemuksesta hengellisenä, uskon yhteisönä.

Jumalanpalveluselämä
Toiminta-ajatus
Jumalanpalvelus on seurakunnan viikoittainen päätapahtuma, ylösnousemuksen juhla. Siinä
Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukousten, virsien sekä yhteyden välityksellä
kutsuen pelastavan armon yhteyteen ja vahvistaen uskoa, toivoa ja rakkautta.
Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen, palvelutyöhön viemään
sanoin ja teoin evankeliumia maailmaan.
Toiminta kertomusvuonna
Jumalanpalvelus on pidetty kaikkina kirkollisina pyhäpäivinä, vaikka maaliskuussa alkanut
korona-aika siirsikin jumalanpalvelukset aluksi kokonaan youtubeen. Rajoituksia lievennettiin
kesäksi, mutta Pielavedellä toimitettiin kesän aikana yksinomaan sanajumalanpalveluksia.
Messuihin palattiin elokuussa ja loppuvuotta kohti yleisötilaisuuksiin sai osallistua vain 20
henkeä, työntekijät mukaan lukien.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Jumalanpalvelusten siirryttyä youtubeen, huomattiin, että siellä jumalanpalvelusta seurasi
suurempi joukko kuin mitä olisi normaaliaikana istunut kirkon penkissä. Mutta alkuinnostuksen
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jälkeen luvut tasaantuivat. Osallistumisprosentti vuodelta 2020 oli 1,1 %. Edellisenä vuonna tuo
prosentti oli 1,7 %.
Vuoden 2019 alusta on ollut olemassa Jumalanpalvelus- ja seurakuntatyön vastuuryhmä, jonka
piiriin lukeutuu myös musiikkityö. Maallikkovastuun kohdalla on nähty pienen
maaseutuseurakunnan haasteet. Vastuuryhmä kokoontui vuonna 2020 yhden kerran.
Tunnusluvut
1. pääjumalanpalvelus

2020
58

2019
68

2018
70

2017
67

Osallistujia
2. muita jumalanpalveluk.

3358
5

5429
15

5809
9

3383
20

83

548

213

1955

2020
39
1061

2019
76
3051

2018
62
2398

2017
62
2469

Osallistujia
Tunnusluvut
Ehtoollisenviettoja
Osallistujia

Hautaan siunaaminen
Toiminta-ajatus
Kirkollisessa hautaan siunaamisessa seurakunnan jäsen saatetaan arvokkaasti viimeiselle
matkalle, lohdutetaan omaisia kristillisellä ylösnousemuksen ja jälleennäkemisen toivolla ja
julistetaan sanomaa kuoleman voittaneesta Jeesuksesta Kristuksesta.
Toiminta kertomusvuonna
Hautaan siunaamisten lukumäärä on edellisvuoden tasolla. Luvuissa on mukana luonnollisesti
muihin seurakuntiin kuuluneita ja myös kirkkoon kuulumattomia, mutta Pielavedelle viimeiseen
leposijaansa saatettuja edesmenneitä omaisia. Koronavuosi on käsitellyt hautajaisia kovin
hansikkain. Keväällä kirkollisiin toimituksiin sai osallistua vain 10 henkeä. Muistotilaisuuksiin
eivät työntekijät, joitakin poikkeustilanteita lukuun ottamatta, ole osallistuneet. Tämä on ollut
erittäin harmillista omaisten ja tilaisuuksien kannalta.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
1.Seurakunnan henkilöresurssit ovat taanneet kiireettömyyden pääsääntöisesti, sekä
mahdollisuuden valmistautua huolellisesti.
2. Omaiset pyritään tapaamaan ennen siunaustilaisuutta ja heille on jaettu surukirja.
Tilastoissa näkyy 63 siunausta, kuolleita seurakunnan jäseniä 70.
Tunnusluvut
Hautauksia
Osallistujia

2020
63
1864

2019
69
2653

2018
71?
2351

2017
73
3484

Kirkolliset toimitukset
Toiminta-ajatus
Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat tärkeitä kristillisiä toimituksia ihmisen
elämänkaaressa. Pyhät toimitukset ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Toimitusten kautta
kohdataan vuosittain suuri joukko seurakuntalaisia ja myös kauempaa tulleita juhlavieraita.
Toimituksissa voidaan julistaa Jumalan sanaa ja antaa kristillistä opetusta juhlaan saapuneelle
vierasjoukolle.
Toiminta kertomusvuonna
Kastetoimituksia oli papeilla yhteensä 29 ja omassa seurakunnassa 23. Kasteita toimitettiin
koronavuonna kirkossa enemmän kuin pitkään aikaan. Kasteissa ja myös avioliittoon
vihkimisissä, joita oli kertomusvuonna yhteensä viisi, jouduttiin noudattamaan koronaohjeita,
eivätkä monet kauniit suunnitelmat kauniista perhejuhlasta toteutuneet kaikilta osin.
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Tavoitteet ja niiden toteutuminen
1.Toimituksista on saatu pääsääntöisesti myönteistä palautetta.
2. Kummiuden esille nostamiseen tarvitaan uusia keinoja, vaikkakin kummeja näyttää yhä
löytyvän ilman suurempia haasteita.
Tunnusluvut
Kasteita
Osallistujia

2020
29
575

2019
33
892

2018
28
891

2017
26
728

Tunnusluvut
Vihkimisiä
Osallistujia

2020
5
246

2019
4
301

2018
7
298

2017
5
337

Aikuistyö
Toiminta-ajatus
Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan
opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman
identiteetin ja kutsumuksen kristittynä.
Toiminta kertomusvuonna
Koronavuosi on tyhjentänyt kalenterit lähes kokonaan. Yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset
ovat merkittäviä ja toisaalta koronatilanne vähentää intoa osallistua yhteisiin tapahtumiin.
Pielaveden koronatilanne on säilynyt koko ajan rauhallisena.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Kakkomäen miesten kotailtoja ei koronavuonna ole juurikaan voitu pitää.
Tunnusluvut
Osallistujia/ryhmä
Ryhmien määrä

2020
16
1

2019
16
1

2018
12
1

2017
-

Muut seurakuntatilaisuudet
Toiminta-ajatus
Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät raamattuopetuksen, seurat, kinkerit, hartaushetket ja
muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan yhteyteensä uusia
ihmisiä, vahvistamaan jäseniä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan ja lisäämään Raamatun
tuntemusta.
Toiminta kertomusvuonna
Normaalisti alkaneen vuoden toiminta muuttui ratkaisevalla tavalla maaliskuussa, mistä johtuen
kinkereitä ehdittiin pitää vain kaksi ja muu kokoava toiminta jouduttiin lopettamaan. Viikoittaisia
päivähartauksia on alettu syksyllä pitämään YouTubessa.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Koronavuosi on tehnyt hallaa erityisesti kokoavalle toiminnalle. Tosin luvuissa se juuri näy.
Tunnusluvut
Erilaisia
tilaisuuksia
Osanottajia

2020
153
5204

2019
167

2018
174

2017
133

7115

26122???

2112

Tiedotus ja viestintä
Toiminta-ajatus:
Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Pielaveden seurakunnan viestintä
toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja.
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Painopisteet
Sosiaalisessa mediassa tapahtuva viestintä. Työntekijöiden viestintäkäytäntöjen kehittäminen
tapahtumaviestinnässä. Muutosviestinnän tukeminen Veto 3 - hankkeessa.
Toiminta kertomusvuonna
Viestintätuki Piispantarkastukseen ja Nilakan seurakunnan perustamiseen liittyen. Korona-aika
on tuottanut viestinnälle uusia haasteita, mutta niistä selvittiin.
Puffijuttuja ja tiedotteita Pielaveden seurakunnasta ja sen tapahtumista sekä
seurakuntayhtymän yhteisistä asioista tuotettiin ja lähetettiin medioille yhteensä yhteensä 55
kpl. Näistä valtaosa myös julkaistiin eri medioissa (paikallislehdet, paikallisradio, medioiden
verkkojulkaisut).
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Pielaveden seurakunnan verkkosivuilla oli seurantajaksolla 16 536 käyntikertaa.
Kävijämäärä nousi 3 % vuodesta 2019. Yksittäisiä käyttäjiä sivuilla oli tuona ajanjaksona 8 112.
Katseltujen sivujen kokonaismäärä oli 50 964. Keskimäärin käyntikerralla katsottiin 3,08 sivua ja
vierailu kesti 2:17 min. 46 % sivuille saapuneista käyttäjistä poistui välittömästi. Kävijöistä uusia
oli 80,7 %. Pielaveden seurakunnan verkkosivuilla Etusivu (10 956). Seuraavaksi eniten
kävijöitä oli Tapahtumat-, Perhejuhlat-, Yhteystiedot-, sekä Jumalanpalvelukset ja uskonelämä sivuilla. Tapahtumat –sivulla vierailtiin 4 129 kertaa.

Musiikkityö
Toiminta-ajatus:
Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa
toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä toiminta-alue on
musiikkikasvatustyö, joka tapahtuu rippikouluissa, kuorotoiminnassa, kouluvierailuilla sekä
monissa muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Tehtävänkuvaan kuuluu lisäksi sopivan musiikin
käytön edistäminen seurakunnan eri toimintamuodoissa sekä yhteistyö paikkakunnan muun
musiikkitoiminnan kanssa.
Toiminta kertomusvuonna
Musiikkityö toteutui kuluneena vuonna tavoitteiden mukaisesti. Lapsi- ja kirkkokuoron
mukanaolo kirkkovuoden eri ajankohtien messuissa toi musiikillisiin toteutuksiin rikkautta. Kesän
iltamusiikkisarja on vakiinnuttanut paikkansa monipuolisella musiikkitarjonnallaan. Kirkon
erinomainen flyygeli on tuonut rikkautta ja monipuolisuutta seurakunnan jumalanpalvelus – ja
musiikkielämään.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
1. Virsikirjan lisävihkon tunnetuksi tekeminen edelleen.Nämä virret ovat olleet esillä lähes joka
sunnuntain messussa tai muissa jumalanpalveluksissa.
2. Konserttitoiminnan monipuolistaminenKesän iltamusiikkisarjassa laadukkaalla flyygelillä oli
jälleen kerran merkittävä rooli. Myös monipuoliset ja suuret urut ovat tuoneet oman värinsä
sekä jumalanpalvelus – että konserttielämään.
3. Jumalanpalveluselämän musiikillinen rikastuttaminen Virsikirjan lisävihkon uudet virret toivat
omalta osaltaan virkistävää vaihtelua jumalanpalveluksien virsiin. Jossain määrin oli mukana
lapsia toteuttamassa musiikkia. Lasten ja nuorten mukana oloa tullaan lisäämään tulevina
vuosina.
Tunnusluvut

ts 2020
48
3600
4

1. Musiikkitilaisuudet:
2. Musiikkitil kävijät:
3. Kuorot ja lauluryh:
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Päiväkerho
Työalan toiminta-ajatus:
 Päiväkerhotyö on arkipäivisin annettavaa kasteopetukseen perustuvaa viriketoimintaa alle
kouluikäisille lapsille. Tavoitteena on antaa kristillistä kasvatusta ja kehittää lasten sosiaalisia
taitoja.
Toiminta kertomusvuonna:
 Keväällä ja syksyllä kokoontui kaksi päiväkerhoryhmää viikoittain. 10 lapsen ryhmät
kokoontuivat kahdeksi tunniksi. Päiväkerhon aloittaneet lapset olivat syksyllä 4-5 –vuotiaita.
 Perhemessut: Mukulamessu 12.1. ja Mikkelinpäivän perhemessu 4.10.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
 Päiväkerhon kokoontumiset ajoittuivat koronarajoitusten vuoksi ajalle 9.1. – 13.3. ja 3.9. –
27.11.
 2. pääsiäispäivän messua ei toteutettu perhemessuna.
 Ympäristökasvatusta toteutettiin käsittelemällä kierrätysaihetta ja tekemällä metsäretki.
Tunnusluvut:

2018
4-6 –vuotiaat
lapset ( srk.n jäseniä )
93
päiväkerholaisia
29
( samaa lasta ei ole laskettu kahteen kertaan,
jos hän jatkoi syksyn kerhossa )

2019

2020

87
30

84
28

Pyhäkoulu
Työalan toiminta-ajatus:
 Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Tällaisena se jäsentyy osaksi seurakunnan
jumalanpalveluselämää. Toisaalta pyhäkoulu on kasteopetusta, jolloin se on osa
seurakunnan kasvatustoimintaa. Pyhäkoulua käyvät alle rippikouluikäiset.
Toiminta kertomusvuonna:
 Kotipyhäkouluja oli yhden kerran Jylhässä.
 Katsomusvierailut toteutettiin työntekijän vierailuina seitsemässä päivähoitoryhmässä.
Katsomusvierailuilla uskontoa tehdään tutuksi, mutta uskontoa ei harjoiteta.
 Pääsiäisen ja joulun alla varhaiskasvatusryhmien ohjaajat
saivat seurakunnasta sähköpostia, jossa oli linkkejä Lastenkirkon sisältöön.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
 Katsomusvierailut kunnan päivähoitoryhmissä toteutettiin ajalla 7.1. – 28.2. Kaksi kertaa
jokaisessa ryhmässä.
 Varhaiskasvatuksen kevät- ja joulukirkkoja ei toteutettu.
Tunnusluvut:

Kotipyhäkouluun
osallistuneita.
Katsomusvierailut kunnan
varhaiskasvatusryhmissä

2018
5

2019
5

2020
5

44

40

13

Perhekerhotyö
Työalan toiminta-ajatus:
 Perhekerhotyö on lapsiperheille suunnattua toimintaa. Tavoitteena on tehdä perheiden
kohtaaminen mahdolliseksi ja tukea perheitä lasten kristillisessä kasvatuksessa.
Toiminta kertomusvuonna:
 Perhekerhoja kokoontui kaksi joka toinen viikko. Toinen seurakuntakeskuksella ja toinen
Laukkalan kirkon seurakuntasalissa.
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Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
 Perhekerhon kokoontumiset ajoittuivat koronarajoitusten vuoksi ajalle 7.1. – 13.3. ja 1.9. –
27.11.
 Ympäristökasvatusta toteutettiin tekemällä retki kotieläintilalle.
Tunnusluvut:

2018
Seurakuntakeskuksen
perhekerhoon osallistuneita
aikuisia / lapsia
124/215
Laukkalan perhekerho
28/56
aikuisia / lapsia

2019

2020

113/236
34/58

37/81
13/27

Varhaisnuorisotyö
Työalan toiminta-ajatus:
 Varhaisnuorisotyö on 7-14 –vuotiaiden lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä. Tavoitteena
on tukea lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta ja tarjota monipuolista toimintaa omassa
seurakunnassa ja Iisalmen rovastikunnassa.
Toiminta kertomusvuonna:
 Varhaisnuorten toimintaa ovat olleet salibandykerhot ja varhaisnuortenillat kirkonkylällä
viikoittain, katsomusvierailut sivukylien alakouluilla ja Rannankylän esikoululuokissa
kuukausittain sekä päivänavaukset Rannankylän koululla kuukausittain. Alakouluilla
järjestettiin myös kinkerit alkuvuodesta. Kymppisynttärit järjestettiin 20.11. kirkossa.
 Keväällä lähetettiin kouluille pääsiäistä käsittelevää materiaalia sähköpostitse jaettavaksi.
Ennen joulua toimitettiin kouluille materiaalit enkeli askartelua varten, sekä ohjeet ja lisenssi
”Kauneimmat joulu laulut” –karaoke versioon.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
 Kerhotoiminta ajoittui koronarajoitusten vuoksi ajalle 7.1. – 13.3. ja 1.9. – 27.11. Syksyllä
Varkki-ilta siirtyi iltapäivään ja lapsille tarjottiin välipalaa.
 Kouluvierailut päättyivät koronan vuoksi 13.3. ja koulujen kevät- ja joulukirkkoja ei
järjestetty.
 Kolmea varhaisnuortenleiriä ei toteutettu koronarajoitusten vuoksi.
 Ympäristönäkökohdat on otettu huomioon lasten ja nuorten kanssa jätteiden lajittelussa ja
roskaamiskeskusteluissa
Tunnusluvut:

2018
6-12 –vuotiaat:
366
6-12 –vuotiaat säännölliseen
toimintaan osallistuneet:
173
(2019 on lisätty kirkonkylän eskarit)
Leireille osallistuneet:
36

2019

2020

332

303

193

173
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Nuorisotyö
Työalan toiminta-ajatus:
 Nuorisotyö on rippikoulun käyneiden parissa tehtävää työtä. Tavoitteena on tukea nuorten
kristillistä kasvua ja järjestää heille mielekästä toimintaa omassa seurakunnassa,
rovastikunnassa ja valtakunnallisissa tapahtumissa.
Toiminta kertomusvuonna:
 Nuorten toiminnan painopiste on ollut ryhmänjohtajakoulutuksessa ja retkissä
rovastikunnallisiin tapahtumiin sekä yhteistyö koulujen kanssa, päivänavaukset ja vierailut
oppitunneilla. Lisäksi on verkostoyhteistyötä kunnan muiden toimijoitten kanssa.
 Piispantarkastukseen liittyvä keskustelutilaisuus pidettiin Pielaveden lukiolla 14.1.
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 Ennen joulua toimitettiin kaikille Puustellin luokille materiaalit enkeli –askartelua varten, sekä
ohjeet ja lisenssi ”Kauneimmat joululaulut” –karaoke versioon.
 Mustarastas –yhtyeen konsertti Pielaveden kirkossa 31.10.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Toiminta keskeytyi koronarajoitusten vuoksi maaliskuussa. Ryhmänjohtajakoulutuksesta jäi
toteutumatta kaksi koulutusiltaa, rippikoulun Tuomasmessu 22.3, Puustellin koulun jouluaiheiset
oppitunnit, Iisalmen rovastikunnan Isosti –päivä 10.12 Sonkajärvellä sekä koululaisten kevät- ja
joulukirkko.
Tunnusluvut:
13-15 –vuotiaat:
Ryhmänjohtajat, apuohjaajat
ja leirien yövahdit:
Retkille ja leireille osallistuneet

2018
167

2019
166

2020
168

10
15

10
10

8
8

Rippikoulutyö
Työalan toiminta-ajatus:
 Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään
kristittyinä.
Toiminta kertomusvuonna:
 Rippikoulu alkoi infohetkellä Puustellin koululla lokakuussa. Lauantaina 31.10.2020 oli
aloituspäivän konsertti kirkossa. Lauantaina 14.11.2020 (16.11.2019) pidettiin kaikille
ryhmille yhteinen opetuspäivä. 26.1.2020 oli rippikoulusunnuntai, helmikuussa 22.-23.2. oli
opetusviikonloppu.
Maaliskuusta lähtien koronapandemia rajoitukset estivät yhteen kokoontumiset. Maaliskuun ja
toukokuun jumalanpalvelukset sekä puuttuvat rippikoulukortin merkinnät korvattiin katsomalla
Pielaveden seurakunnan Youtube kanavalta jumalanpalveluksia ja tekemällä netin kautta
tehtäviä.
Pielavedellä rippikouluryhmiä oli kesäjaksolla 2. Koronapandemia rajoitusten takia päiväkoulu- ja
leirijakso siirtyivät kesäkuusta, heinä-elokuun aikaan.
Kesäjakson muualla käyvät rippikoululaiset kuuluivat ryhmään 3.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Rippikoulun ikäluokasta 54: 2 oli jo käynyt rippikoulun v.2019, 2 tulee v. 2021, 1 kävi
yksityisrippikoulun, 3 ei ollut seurakunnan jäseniä, 9 seurakunnan jäsentä eivät ilmoittautuneet
rippikouluun. Syitä olla tulematta rippikouluun kyseltiin ja oltiin yhteydessä koteihin.
Rippikouluryhmät osallistuivat Kirkkohallituksen WWF .n ja Nuorten Keskuksen yhteiseen
Vihreät riparit hankkeeseen.
Tunnusluvut:
Rippikouluikäluokka:
Rippikoulun käyneet ja
konfirmoidut:

2018
56

2019
54

2020
54

49

54

38

Diakoniatyö
Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. Autetaan niitä, joiden hätä on suurin ja
joita muut eivät auta niin fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen kuin hengellisenkin tukemisen kautta.
Vaikutetaan yhteiskunnallisesti ja huolehditaan että Sana ja sakramentit ovat kaikkien
seurakuntalaisten saatavilla. Tuetaan ihmistä vastuulliseen elämään.
Toiminta kertomusvuonna:
Ruoka-apua annettiin lahjoitettuna pakasteruokana ja EU-ruoka-apuna. Soppakirkossa jaettiin
valmiita lounaita. Omaishoitajat ja Laukkalan kerhot kokoontuivat rajoitusten puitteissa. Vuosi
oli haasteellinen koronatilanteen vuoksi.
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Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
1. Diakonisen etsivän työn aloittaminen
Aloitimme Hoksauta-kampanjan ja yhteydenottokortteja palautui 17 kappaletta.
2. Perustehtävän selkiyttäminen
Järjestimme Bikva-haastattelut, joiden avulla mietittiin diakoniatyön toteuttamista. Tehtävien
selkiyttäminen ei ole onnistunut, koska työssä oli vuoden aikana viisi eri työntekijää.
3. Diakoniatyön saavutettavuuden paraneminen.
Saavutettavuus ei ole parantunut merkittävästi, koska koronatilanne on pysäyttänyt toiminnan
melkein kokonaan. Olemme olleet mukana striimattavissa messuissa ja hartauksissa.
Tunnusluvut:
1. Asiakaskontaktit vastaanotolla, suunniteltu 100, toteutui 73. Pakasteruoka-apua saanut 326.
2. Avustukset, suunniteltu 120/7000€, toteutui 30/3250€. Määrärahoja on käytetty 6777€,
mutta asiakkaita ei ole merkitty Primeen.
3. Vapaaehtoisia, suunniteltu 30 toteutui.
4. EU-ruoka-apua suunniteltu jaettavaksi 2600kg/200 kassia, jaettiin 4496kg/722 kassia.
Kassien määrässä suuri muutos.
Muuta:

Saimme valtionavustusta 3697,91€. Tämä raha on käytettävä 30.6.2021 mennessä

Lähetystyö
Työalan toiminta-ajatus:
Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Jeesuksen antama lähetyskäsky määrittää
lähetystyölle sen tavoitteen ja pääsisällön: evankeliumi on vietävä kaikille ihmisille kaikkina
aikoina. Lähetystyötä toteutetaan sanoin ja teoin. Sen tulee niveltyä seurakunnan kaikkeen
toimintaan.
Toiminta kertomusvuonna:
Toiminta jatkui koronatilanteen sallimissa rajoissa ja seurakunnan muiden tilaisuuksien
yhteydessä. Luottamushenkilöille tilattiin Lähetyssanomien vuosikerta. Lähetyssihteeri vaihtui
kesken vuotta.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Lähetyskahvilaa ei pidetty kirkossa koronatilanteen takia. Lähetystyö oli esillä lähinnä
rippikoulutyössä ja jumalanpalveluksissa. 11.3. saimme vieraita OM:stä (Operaatio Mobilisaatio)
Terttu ja Risto Venäläinen kertoivat ”Bus 4 life” -toiminnasta.
Nimikkolähettejä muistettiin postein ja rukouksin. Markkaset vierailivat Pielavedellä 12.-13.9.
Lauantaina miehet kokoontuivat Jyrkin johdolla Kakkomäen kodalle. Naiset oli kutsuttu Elvin luo
Kukkosille Kirkkosaareen.
Munkki- ja simamyyjäiset pidettiin 30.4. aids-orpojen koulutuksen hyväksi (20 l simaa ja 346
munkkia).
Minnanpäiväkahvit ja lähetysmyyjäiset pidettiin 26.5. lähetyksen hyväksi ja Minnojen
muistamiseksi.
Suomen Lähetysseuran juhlat peruuntuivat koronan takia. Juhlille oli mahdollista osallistua
internetin kautta.
”Kävele naiselle ammatti” –tapahtuma järjestettiin jumalanpalveluksen jälkeen 6.9.
Tasauspuuroa jaettiin torilla 22.9. Kirkon ulkomaanavun työn hyväksi. Jiitukka-kampaamo oli
edelleen mukana keräyksessä. Rovastikunnan lähetysjuhlat olivat Sonkajärvellä 11.10.
Sonkajärvellä meiltä osallistuivat Arto ja Elvi Kukkonen. Joulunlapsi-keräykseen lähti 40
pakettia.
Israelilaisia tansseja tanssittiin kaksi kertaa Merja Pulkkisen johdolla. Pidimme joulumyyjäiset
pihalla 17.12. Tuottoa tuli lähetyksen hyväksi entiseen tapaan. Joulumyyjäisten tuotto meni
rovastikunnan kohteeseen Etiopiaan (Dessien orpokoti). Jouluseimi rakennettiin Pop Up –
ikkunaan yhdessä helluntaiseurakunnan kanssa. 25.11. kirkossa esitettiin ”Kidutettu Kristuksen
tähden” -elokuva. Marttyyrien ääni -järjestö järjesti elokuvaillan. Silmälasien ja postimerkkien
keräys toteutui.
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Adresseja, kortteja ja muita tuotteita myytiin edelleen.
Kauneimmat joululaulut tilaisuuksia järjestettiin 5 kertaa. 13.12. järjestettiin kolme eri
tilaisuutta, jotka striimattiin You-tube kanavalle katsottavaksi. Laukkalassa totetui kauneimmat
joululaulut 16.12. Myös Kirkkosaaren tapulilla laulettiin ja pidettiin jouluhartaus.
Tunnusluvut: Vapaaehtoinen varainkeruu ilman kolehteja suunniteltiin 2850€, toteutui 2994€.
Muuta:

Toimintavuosi oli lähetystyön vastuuryhmän toinen. Ryhmä kokootui neljä kertaa.

Muu seurakuntatyö
Toiminta-ajatus
Yksittäisen seurakunnat osallistuvat omalta osaltaan valtakunnallisten järjestöjen työhön mm.
avustusten ja yhteistyösopimusten kanssa. Seurakunnat voivat vastaavasti hyödyntää näiden
järjestöjen palveluita. Kirkon lähetystyön keskus on suositellut, että seurakunnat jakaisivat
lähetysjärjestöille myönnettävät määrärahat pääsääntöisesti seurakunnan saaman
vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa huomioiden mm. kannattajaryhmän
seurakunnallisen toimeliaisuuden ja lähetyskannatussopimukset. Pielaveden seurakunnalla on
nimikkolähettisopimukset Suomen Lähetysseuran kanssa. Nimikkolähettejämme ovat
Markkasten ja Kolkkien perheet.
Seurakuntaan tulee paljon avustuspyyntöjä. Osaan niistä voidaan vastata myöntämällä heille
kolehtipyhä.
Valtakunnallisten järjestöjen lisäksi seurakunta on avustanut Sulkavanjärven
rukoushuoneyhdistystä, kirkkokuoroa ja mieslaulajia.
Toiminta kertomusvuonna
Toiminta jatkui avustusten suhteen vielä entiseen tapaan.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
1.Avustusten jakaminen tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kesken.
Tavoite toteutui.
Tunnuslukuja
Myönnetyt avustukset
-Suomen Lähetysseura
-Suomen Pipliaseura
-Kirkon Ulkomaanapu
-Ev.lut Kansanlähetys
-muut

2017

2018

2019

2020

14000
4000
1000
1000
4670

14000
3000
1000
500
4670

14000
3000
1000
500
4670

14000
3000
1000
500
4670
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2.1.4 Sonkajärven seurakunta
Yleiskatsaus
Sonkajärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja, kutsua
ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.
Toiminnan yleistavoitteeksi vuodelle 2020 oli kirjattu: Sonkajärven seurakunta pyrkii
huolehtimaan, että evankeliumin ilosanoma, pyhät sakramentit, rippikouluopetus,
varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö sekä kirkolliset toimitukset seurakunnan jäsenten saatavissa
kaikissa oloissa. Tavoitteen maininta ”kaikissa oloissa” osoittautui kertomusvuotta ennakoivaksi
ja osuvaksi kielivalinnaksi.
Kertomusvuosi oli kokonaisuudessaan hyvin erilainen aikaisempiin verrattuna. Suurin muutos ja
haaste oli koronavirus (Covid-19) pandemia, joka vaikutti kaikkeen toimintaan niin
seurakunnassa kuin yhteiskunnassa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Kaikkea toimintaa
jouduttiin sopeuttamaan viranomaisten, terveydenhuollon ja kirkon ohjeistuksen mukaisesti.
Vuosi oli luopumista ja uuden oppimista monella tapaa. Koronaviruspandemian vaikutukset
koskettivat koko maailmaa ja yksittäisiä seurakuntia paikallisesti. Vuoden alusta vain n. kaksi ja
puoli kuukautta toimittiin normaalisti. Tämän jälkeen terveydenhuollon ja valtion viranomaisten
määräykset poikkeuslain ja kokoontumisrajoitusten muodossa muuttivat seurakuntatyötä
kokonaisuudessaan.
Sonkajärven seurakunnassa lisähaasteena oli edelleen jatkunut väliaikaisuus seurakunnan
kirkkoherran viran hoidossa. Seurakunnan kirkkoherran tehtävässä toimi Kimmo Kivelä
31.4.2020 saakka. Tämän jälkeen virkaa hoidettiin virkaa tekevillä kirkkoherroilla: Pastorit Atte
Hokkanen (1.5. – 11.10.2020) ja Anne Pulkka (12.10. – 31.12.2020) toimivat vt. kirkkoherroina.
Kirkkoherran tehtävien väliaikaisuus on liittynyt Ylä-Savon seurakuntayhtymän
kehittämisprosessiin ja mahdolliseen yhden seurakunnan perustamiseen yhtymän alueelle.
Vuoden 2020 aikana hanke saatiin päätökseen ja kehittäminen jatkuu yhteistyössä yhtymän
itsenäisten seurakuntien välillä. Kuopion tuomiokapituli julisti Sonkajärven seurakunnan
kirkkoherran viran haettavaksi ja kertomusvuoden päättyessä valintaprosessi on kesken.
Kertomusvuoden alkaessa seurakunnan jäsenmäärä oli 3 194 ja päättyessä 3 114, vähennystä
80 henkilöä. Seurakuntaan liittyi 6 (v. 2019 6) henkilöä ja erosi 19 (v 2019 43) henkilöä.
Kasteen
kautta seurakuntaan liittyi 16 (v 2019 13), kuolleita oli 58 (v 2019 56). Seurakuntaan muutti
106 ja seurakunnasta muutti 131 henkilöä.
Seurakunnan tilinpäätöksen (2. pääluokan) loppusumma oli 393 093€, joka alitti 24 204 €
budjetoidun 497 297€, joten budjetin toteutuma oli 94 %.
Kertomusvuonna Sonkajärven seurakunta täytti 100 vuotta. Juhlallisuudet oli sovittu joulukuulle,
mutta kokoontumisrajoitusten vuoksi juhlallisuudet jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen
turvallisempaan ajankohtaan.

Yleinen seurakuntatyö
(Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, aikuistyö ja muut
seurakuntatilaisuudet)
Toiminta-ajatus
Seurakunnan viikoittainen päätapahtuma on jumalanpalvelus, jossa Jumala palvelee meitä
sanan, sakramenttien, rukouksien, virsien sekä kristittyjen yhteyden välityksellä.
Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen elämään kristityn osaa
elämän arjessa. Kirkolliset toimitukset toimitetaan kirkkokäsikirjan antamien ohjeiden mukaisesti
kunnioittaen niitä henkilöitä, joiden elämää kirkollinen toimitus koskettaa.
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Painopisteet vuodelle 2020
1. Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden keskinäinen tutustuminen ja sitä kautta rakentavan
yhteistyön kehittäminen talous- ja henkilöstöresurssien pohjalta.
2. Jumalanpalveluselämän kokonaisvaltainen kehittäminen, tukeutuen Kuopion hiippakunnassa
meneillään olevan jumalanpalveluselämän uudistaminen –kehittämistyöhön. Seurakuntalaisten
innostaminen ja kouluttaminen jumalanpalvelustehtäviin.
3. Henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehtiminen vallitsevassa muutostilanteessa.
Toiminta kertomusvuonna
Painopisteiksi asetetut tavoitteet toteutuivat osittain. Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden
yhteistyö on ollut sujuvaa. Toimintaa on suunniteltu ja rakennettu yhteistyössä. Ylä-Savon
seurakuntayhtymän Veto 3 –hankkeen kehittämistoiminta aiheutti voimakkaita tunteita ja
mielipiteet kehittämistoimista jakoivat niin luottamushenkilöitä kuin henkilöstöäkin.
Jumalanpalveluselämän kokonaisvaltainen kehittäminen ei ole toteutunut suunnitellusti, joskin
jumalanpalvelusten joka sunnuntainen suoratoisto (striimaus) on otettu käyttöön ja siitä saatu
palaute on ollut positiivista. Seurakunta ilmoittautui v. 2019 pilottiseurakunnaksi
hiippakunnalliseen jumalanpalveluksen kehittämishankkeeseen. Hankkeen eteneminen kuitenkin
keskeytyi hiippakunnassa tapahtuneiden työntekijävaihdosten myötä. Seurakuntalaisten
innostaminen ja kouluttaminen jumalanpalvelustehtäviin ei sekään ole toteutunut.
Henkilökunnan työhyvinvoinnista on huolehdittu yhteistyössä työterveyshuollon ja yhtymän
kanssa. Säännölliset työntekijäkokoukset ovat tarjonneet mahdollisuuden yhteiseen
keskusteluun, jakamiseen ja suunnitteluun. Sisäilmaongelmaa niin Sonkajärven
seurakuntatalolla kuin Sukevan Hirsikankaan leirikeskuksessa ryhdyttiin tutkimaan
järjestelmällisesti ja työ on vielä kesken. Koronapandemian, veto 3 –hankkeen ja talouden
tiukentumisen haasteet sekä kirkkoherran vaihtuvuus ovat lisänneet työn kuormittavuutta ja
haastaneet työssä jaksamista. Työntekijät ovat venyneet ja toinen toistaan tukemalla jaksaneet
toimia työssään aktiivisesti ja innovatiivisesti.
Sonkajärven ja Sukevan kirkoissa jumalanpalveluksia pidettiin yhteensä 85 kertaa. Sukevan
kirkossa jumalanpalvelus pidettiin pääsääntöisesti joka toinen sunnuntai. Lisäksi kesällä
järjestettiin perinteeksi muodostunut jumalanpalvelus Ruukin Pajasaaressa. Muita ns.
maakirkkoja ei kokoontumisrajoitusten vuoksi järjestetty. Jumalanpalveluksiin osallistui
yhteensä 3 027 henkilöä ( 2019: 6574 hlöä), keskimäärin 36 henkilöä jumalanpalvelusta
kohden. Lukumäärissä näkyy koronapandemian vaikutus. Keväällä maaliskuusta toukokuun
loppuun jumalanpalvelukset pidettiin koronarajoitusten vuoksi ilman kirkossa läsnä olevaa
seurakuntaa. Sama käytäntö jouduttiin ottamaan käyttöön joulukuussa, jolloin joulun ajan
tapahtumista suuri osa jouduttiin perumaan tai toteuttamaan ilman läsnä olevaa seurakuntaa.
Tapahtumien sijaan valmistettiin videohartauksia tai vastaavia joulutervehdyksiä Youtube:n
kautta välitettyinä eri kohderyhmille. Striimattuja jumalanpalveluksia oli 42 kpl, osallistujia
keskimäärin 60 katsojaa/jumalanpalvelus.
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen ja toimintaa jouduttiin sopeuttamaan Covid 19 –pandemian
vuoksi. Toimintaa kehitettiin vastaamaan muuttunutta tilannetta. Työntekijät toimivat
innovatiivisesti palvellen seurakuntalaisia.

Viestintä
Seurakunta viestittää toiminnastaan ja tehtävästään erilaisten kanavien kautta yhteistyössä
YläSavon seurakuntayhtymän tiedotuksen kanssa. Toimintakertomusvuonna
sosiaalisenviestinnän kanavat nousivat viestinnän välineinä merkitykselliseen rooliin ja niiden
käytöstä opittiin paljon uutta menestyksellisesti. Paikallislehti Miilu säilytti paikkansa tärkeänä
viikoittaisen viestinnän osana yhdessä kotisivujen kanssa.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän viestintä tuotti Sonkajärven seurakunnalle seuraavia palveluja:
Yhteisviestintä eri kanavissa seurakuntien Yhteisvastuu-tapahtumista, paaston ja pääsiäisajan
tapahtumista, kesäajan tapahtumista, mikkelinpäivästä, pyhäinpäivästä sekä joulun ja
adventinajasta. Yhteisviestinnässä toteutettiin tiedotteita, somejulkaisuja, somemarkkinointia,
verkkobannerit, median kontaktointi, mainoksia. Yhteisvastuun ja joulunajan kokonaisuuksiin
toteutettiin mm. tapahtumien omat verkkosivut. Pääsiäisen ja joulun tapahtumista toteutettiin
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esitteet yhteistyönä Mainostoimisto Polku Ky:n kanssa. Jouluviestinnässä toteutettiin
viisiosainen adventtikalenteri ja joulutervehdys –kampanja YouTube –videoiden muodossa
yhteistyössä eri seurakuntien kanttoreiden kanssa.
Koronapandemiaan liittyvä sisäinen ja ulkoinen viestintä. Koronapandemian viestinnässä
aihealueita ovat olleet sisäinen viestintä, palveluiden viestintä, tapahtumaviestintä,
jumalanpalvelusten verkkolähetysten ja radiolähetysten viestintä, kirkolliset toimitukset,
diakoninen apu ja lahjoitukset, sidosryhmäviestintä. Viestintää on tehty tiedottein, mainoksin,
somekampanjoiden ja verkkosivuilla tapahtuvan viestinnän avulla.
Saavutettavuus –projektissa sivustot muokattiin kauttaaltaan saavutettaviksi. Henkilöstölle
järjestettiin Saavutettavuus –koulutukset verkkosivujen osalta sekä sosiaalisen median osalta.
Lukkari –julkaisujärjestelmän valtakunnallisen versiopäivityksestä aiheutuneet muutostyöt. (mm.
Lomakkeiden uudelleen luonti, kuvituksien korjaukset, linkkikuvien korjaukset, päätöksenteko –
osion siirto päänavigaatioon). Lukkarin uuden ylläpitonäkymän ohjeistus ja neuvonta
henkilöstölle. Projektiin liittyvä sisäinen ja ulkoinen viestintä aikatauluista, muutoksista ja
käyttökatkoista. Lukkari-verkkosivujen päätoimittajuus ja kehitys, henkilöstön opastus ja tuki
järjestelmän käytössä
Innofactor –rajapinnan käyttöönoton ja koulutuksen koordinointi.
Videoeditoinnin työpaja –koulutuksen koordinointi.
Veto 3 –hankkeen ulkoinen ja sisäinen viestintä.
YouTube –kanavien perustamisen ja ylläpidon tuki.
Materiaalituotantoa ja tukea tapahtumamainoksissa.
Sisäinen viestintä: viikkoinfon toimitus ja intranetin sisäisten uutisten julkaisu.
Seurakuntien yhteisen blogin ”Seurakunnan arjesta” ja ”Seurakunnassa vihertääympäristöblogin koordinointi ja julkaisu.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien facebook-, Instagram-, ja Twitter kanavien ylläpito
ja julkaisut seurakuntayhtymän ja seurakuntien uutisten ja tapahtumien julkaisut.
Viestintätuki Kirkkoherran viran sijaisuuksiin ja viranhakuun sekä Sonkajärven seurakunta 100 ja
kirkko 110 vuotta –aiheisiin liittyen.
Puffijuttuja ja tiedotteita Sonkajärven seurakunnasta ja sen tapahtumista sekä
seurakuntayhtymän yhteisistä asioista tuotettiin ja lähetettiin medioille yhteensä 58 kpl. Näistä
valtaosa myös julkaistiin eri medioissa (paikallislehdet, paikallisradio, medioiden
verkkojulkaisut).
Sonkajärven seurakunnan Lukkari –verkkosivujen kävijämäärä kasvoi 6 % vuodesta 2019.

Musiikkityö
Toiminta-ajatus:
Evankeliumin julistaminen musiikin keinoin. Jumalanpalvelusmusiikki muodostaa ytimen, johon
lähes kaikki musiikkityö nivoutuu. Musiikkityö tavoittaa kaikenikäiset yhteistyössä eri
työmuotojen kanssa. Seurakunnan musiikkityön peruspilareita ovat:
- kuorotoiminta: kirkko- ja mieskuoro
- virsi- ja jumalanpalveluskasvatus eri ikäryhmille
- muu kirkkomusiikki (yksinlaulu, urut, muut instrumentit, yhtyeet)
Painopisteet vuosille 2020-2022:
1. Kuorotoiminnan kehittäminen
2. Jumalanpalvelus ja sen edelleen kehittäminen, jotta se tavoittaisi kaikki ikäryhmät
3. Virsikirjan uuden lisävihon aktiivinen käyttö
Toiminta kertomusvuonna
Seurakunnan pitkäaikainen kanttori jäi eläkkeelle ja uusi kanttori aloitti syyskuun alusta.
Seurakunnassa toimi kirkkokuoro, mieskuoro ja syksystä alkaen myös Sukevan kuoro. Kuoroilla
oli harjoituksia yhteensä 47 kertaa ja esiintymisiä 21 kertaa. Harjoituksia pidettiin Sonkajärvellä
kerran viikossa ja Sukevalla kerran kahdessa viikossa. Kuorolaiset tekivät retket kaksiin
seuroihin ja kolmeen konserttiin. Kuorotoiminta alkoi syksyllä hyvin, mutta valitettavasti
keskeytyi joulukuussa koronarajoitusten vuoksi.
Seurakunta järjesti yhdeksän musiikkitilaisuutta, joissa kävi 176 kuulijaa (keskimäärin 20
kuulijaa/tilaisuus). Osa tilaisuuksista toteutettiin koronarajoitusten vuoksi pienellä ryhmällä
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suoratoistettuina tai etukäteen videokuvattuina YouTube-videopalveluun. Osa videoista jätettiin
sinne noin kahdeksi viikoksi katsottaviksi. Samalla tavalla toteutettiin myös useita hartauksia,
joissa kanttori oli mukana. Edellä mainittuihin lukuihin on laskettu vain paikalla olleet henkilöt,
todellisuudessa kuulijoita oli paljon enemmän. Esimerkiksi Kauneimmat Joululaulut –tilaisuudella
oli yhteensä noin tuhat katsojaa. Kaiken kaikkiaan koronaepidemia vaikutti merkittävästi
musiikkitilaisuuksien järjestämiseen ja kaikkeen muuhunkin seurakunnan musiikkitoimintaan.
Vierailuja kanttorilla oli kodeissa, kouluissa, kerhoissa ja laitoksissa yhteensä 22. Yhteistyötä
koulujen, päivähoidon ja kehitysvammaisten päivätoiminnan kanssa tehtiin myös siten, että he
vierailivat seurakunnan tiloissa heille kohdennetuissa tilaisuuksissa. Lisäksi kanttori piti kolme
kirpputorihartautta ja päivysti omalla vuorollaan SRK-helppi-päivystyksessä. Kanttori oli mukana
myös muun muassa kinkereillä, adventin avauksessa, seppeltenlaskutilaisuuksissa ja erilaisissa
tilaisuuksissa seurakuntatalolla.
Seurakunnan musiikkitoiminta keskittyi jumalanpalvelusmusiikkiin. Tavallisten messujen ja
sanajumalanpalvelusten lisäksi järjestettiin useita erityismessuja ja iltakirkkoja, joissa käytettiin
muun muassa Nuoren seurakunnan veisukirjaa, Lasten virsikirjaa ja Taizé-laulukirjaa. Virsikirjaa
ja sen lisävihkoa käytettiin monipuolisesti seurakunnan tilaisuuksissa. Myös kuorolaiset ja muut
vapaaehtoiset olivat aktiivisia. Kaiken kaikkiaan tavoitteet toteutuivat hyvin koronaepidemiasta
huolimatta.

Kasvatuksen työalat
Yleistä
Seurakunnan toimintaan vaikutti koronarajoitukset merkittävästi ja työn sisältöä ja
toimintatapoja jouduttiin muuttamaan ja rajoittamaan toimintaa. Toiminta lopetettiin viikolla 10
ja 19.3.2020 kasvatuksen työntekijät osallistuivat SrkHelp – toimintaan ja striimauksiin. Keväällä
aloitettiin, ja enenevästi syksyllä jatkettiin videotervehdyksien tekemistä. Pienryhmätoimintaa
rajoitettiin syksyllä, kerhot voitiin silti toteuttaa rajoituksien mukaisesti.
Sonkajärven seurakunnan kasvatuksessa pystyttiin kuitenkin pitämään yhteyksiä
seurakuntalaisiin ja järjestämään toiminnot hyvin tilanteeseen nähden. Rippikoulu- ja
varhaisnuorten leirien järjestämisessä onnistuttiin ja muutokset tehtiin hallitusti. Resursseja
siirrettiin muuhun seurakuntatyöhön, striimauksiin, henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja eriikäisten seurakuntalaisten tukemiseen. Kasvatuksessa käytettiin myös virtuaalikokoontumisia,
somea ja verkkoyhteyksiä höydyksi. Yhteistyö kunnan kanssa kasvoi kasvatuksessa etenkin
syksyn aikana ja koulujen kanssa etsimme uusia yhteistyön toimintatapoja verkon kautta ja
muussa kohtaamisessa. Seurakunnalla oli vahva asema koko Sonkajärven kasvatustyön
kentässä.
Erityisleirejä järjestettiin 2020 kolme Olvisäätiön tukemana. Ne liittyivät Voimaa
vanhemmuuteen –projektiin ja niitä toteutettiin Rautavaarana Metsäkartanon kanssa. Yli
työmuotojen tapahtuva yhteistyötä jatkettiin mahdollisuuksien mukaisesti. Kasvatukselle varatut
määrärahat riittivät hyvin toimintaan, tosin tuleville vuosille yhtymän uudet määrärahojen
jakoperusteet arveluttivat. Kasvatuksen työmuotojen vuoden 2020 budjetti oli 10 910 euroa
ylijäämäinen.

Varhaiskasvatus
Toiminta-ajatus Lapsi oppii tuntemaan Jeesuksen turvana ja ystävänä sekä Jumalan luojana.
Lapsi saa kokea pyhän läsnäoloa ja seurakunta koetaan tutuksi ja turvalliseksi. Yhteys perheisiin
on perusta toiminnan kehittämiselle. Yhteys varhaisnuorisotyöhön ja jumalanpalvelukseen
jatkuu tiiviinä. Koko perhe otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa
Toiminta kertomusvuonna
Vuoden alusta aloitti uusi työntekijä. Korona muutti toimintaa keväällä 2020 ja työntekijä oli
mukana srk:n Help palvelussa. Lisäksi hartauselämän toteuttamiseen työntekijä teki uuden
suunnitelman. Perhekerhot toimivat kerran viikossa Sonkajärvellä ja Sukevalla. Perheiden
liikuntakerho kokoontui maanantaisin helmikuuhun saakka ja syksyllä.
Päiväkerhoryhmiä toimi kevään aikana kaksi, ja syksyllä yksi. Ryhmissä oli 3-6-vuotiaita lapsia
sekä kotihoidosta, että perhepäivähoidosta.
Pikkulapsityössä onnittelukortteja lähetettiin 1-4-vuotiaille, lisäksi 1-vuotiaiden luona käytiin
onnittelukäynnillä, mikäli perhe niin halusi.
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Rutakon koulun esikoululaisten luona vierailtiin joka toinen viikko, Nallemuorin, Nallellan ja
Männikön päiväkodeissa keväällä joka toinen viikko ja syksyllä kerran kuussa.
Yhteistyötä nuorisotyön kanssa on ollut varhaisnuortenleirien, perheiltojen ja perheleirin
toteuttamisessa. Perhekirkkoja on ollut kolme ja muita tapahtumia on pidetty koronan takia vain
laskiaisena. Joulutervehdys tehtiin koteihin, päiväkoteihin ja perhepäivähoitajille verkon kautta
yhteistyöllä.
Painopisteet:
1. Kerhot ja viikkokokoontumiset, katsomuskasvatustuokiotperustoimintoina
2. Jumalanpalveluselämään kasvattaminen, hartauselämän tukeminen jamonipuolistaminen
3. Perheen tapahtumia, leirejä ja retkiä yhdessä nuorisotyön kanssa.
Tunnusluvut :
kerhojaryhmiä
tilaisuuksiin osallistujia
pyhäkouluja
tilaisuuksia

2020
7
447
3
7

2019
9
1405
5
12

2018
6
1803
6
12

Varhaisnuorisotyö
Toiminta-ajatus
Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on tukea varhaisnuoren hengellistä kasvua,
osallistumista seurakunnan toimintaan ja tukea sosiaalisten taitojen kehittymistä. Viikkotoiminta,
leirit, retket ja tapahtumat sekä koululaistyö ovat keskeisiä toimintamuotoja. Partiotyö on osa
seurakunnan varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä.
Toiminta kertomusvuonna
Viikkotoimintaa oli Sonkajärvellä ja Sukevalla. Uusia kerhoja tuli kaakaokerho ja partio toimi
Sukevalla kasvattaen osallistujamäärää. Korona vaikutti maalis-kesäkuun alun toimintaan. Kesäja syysleirit pidettiin rajoituksin (osallistujamäärä). Koulujen kanssa tehtiin erilaista yhteistyötä:
hartaudet verkossa, ulkona ja pienryhmissä. Tuntivierailuja pidettiin hallitusti syksyllä ja mm.
koulujen joulukirkot pidettiin uusilla toteutuksilla ulkona. Niistä kokemukset olivat hyvät.
Osallistujamäärät tippuivat, mutta kerhojen määrä ei tippunut ja Sukevalla aloitettiin uusi kerho
syksyllä. Leirien ja perhetapahtumien määrät tippuivat koronan takia. Rovastikuntaleiri
Hirsikankaalla peruttiin kaksi kertaa rajoituksien takia.
Painopisteet:
1. Säännöllinen viikkotoiminta ja koulutyössä OPS:n toteutus
2. Perhetapahtumia yhteistyössä srk:n eri työmuotojen kanssa.
3. Leirit ja retket sekä tapahtumat omassa seurakunnassa ja
rovastikunnassa.
Tunnusluvut:
toimintaryhmät (vhn, partio)
Leirit ja retket vrk
tapahtumiin osallistujat

2020
8
4
1489

2019
8
12
3189

2018
12
9
2707

Rippikoulutyö
Toiminta-ajatus
Kristinuskon perusteiden opettaminen, seurakuntaan tutustuminen ja yhteydet perheisiin.
Nuorten kristillisen kasvun tukeminen ja seurakuntayhteyden lujittaminen. Yhteys seurakunnan
nuorisotyöhön. Varttuneille nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuutehtäviä.
Toiminta kertomusvuonna
Rippikouluun ilmoittautuminen alkoi lokakuussa koulussa pidetyn esittelykäynnin jälkeen.
Ilmoittautuminen toteutettiin sähköisesti. Marraskuussa järjestettiin starttipäivä ja vanhempien
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infohetki. Helmikuussa kokoonnuttiin Yhteisvastuupäivää ja seurakuntapäivään. Helmikuun
loppuun mennessä pidettiin osa tutustumisiltoja ja jp-ryhmiä, kunnes viikolla 11 loppui käynnit.
Nuoriin ja vanhempiin pidettiin yhteyksiä ja laitettiin kaikkiaan 41 sähköpostia tai tekstaria.
Etäopetusta oli kerran ja keväällä opiskelupäiviä omina ryhminä kaksi. Nuoret tekivät verkossa
myös osan opiskelustaan. Rippikoululeirejä toteutettiin kaksi heinä-elokuussa ja 1. leirillä oli
kaksi päiväopetusta kesäkuussa. Kaikkiaan rippikoulun kävi 28 sonkajärveläistä ja yksi
ulkopaikkakuntalainen. Lisäksi kaksi kävi muualla rippikoulunsa. Rippikoulujen konfirmaatiot
toteutettiin eri tavoin. 1 leirillä oli henkilökohtainen konfirmaatio, kesto oli yhdeksän tuntia ja 2.
leiri normaalisti osallistumisrajoituksin 10 henkilöä nuorta kohden. Rippikoulut pidettiin
rajoituksin ja aika ja ryhmät toivat omat haasteensa. Isoset hoitivat työnsä erinomaisesti.
Vanhempien tilaisuuksista jouduimme kevätkaudella ja leirillä luopumaan.
Painopisteet:
1. Rippikoulun sisällön kehittäminen isojen ja työntekijöiden kanssa
2. Seurakuntajakson uudelleen työstäminen eri työmuotojen kanssa
3. Oman kirjan sisällön kehittäminen ja nuoret mukaan siihen
Tunnusluvut:
rippikoululaisten määrä oma srk
Tapahtumien määrä rpk:n aikana (uusi)
Tilaisuuksiin osallistujat

2020
30
4
214

2019
37
6
325

2018
42
6
295

Nuorisotyö
Toiminta-ajatus
Keskeistä on nuoren kristillisen kasvun tukeminen ja nuorten vastuun lisääminen.
Perustoimintaa ovat isostoiminta, nuortenillat, keskusteluillat, peli-illat, leirit, retket. Kunnan
nuorisotyön ja koulun kanssa toteutettava yhteystyö tärkeää. Nuorten tukeminen yhdessä
diakoniatyön kanssa.
Toiminta kertomusvuonna
Nuorten toiminta jatkui maaliskuulle normaalisti, korona-aika vaikeutti koulutuksien ja leirien
järjestämistä. Osin rajoitukset näkyivät syksynkin toiminnassa, joskin isostoiminta ja leirit voitiin
rajoitetusti järjestää.
Iso haaste oli myös vuonna 2020 nuorten elämänhallintaan liittyvät ongelmat. Koulun, kunnan
ja srk:n kanssa tehtiin etenkin syksyllä tässä paljon yhteistyötä.
Seurakunta on mukana yökahvilatoiminnassa, ja vuoroja on ollut 18 Sonkajärvellä ja Sukevalla.
Seurakunta osallistuu tukioppilaskoulutukseen. Erityisryhmä Mörkö vedettiin 2020 vuonna,
osana Mahis-projektin kautta. Mahisrahaa saimme lisää 1000 euroa, jota voi käyttää 2021
kesään asti. Voimaa vanhemmuuteen hankkeen kautta tuettiin perheitä ja isovanhempia ja
leirityö jatkuu. Mopo-projekti käynnistyi joulukuussa 2020.
Sonkajärvelle suunniteltu nuorten Rovastikuntapäivä peruttiin, järjestelyjä tehtiin vuosi. Ne
siirtyvät Sonkajärvelle vuoteen 2022. Hiippakuntapäivän 2021 järjestelyissä Sonkajärvi on
mukana. Painopisteen tavoitteiden saavuttamisessa ei aivan onnistuttu lähinnä koronan takia,
kun tilaisuuksia jouduttiin peruuttamaan tai vähentämään.
Painopisteet:
1. Isostoiminnan kehittäminen nuorten kanssa, nuorten oma vastuu
2. Kahvilaillat ja matalan kynnyksen tilaisuudet ja koulu- ja verkostotyö
3. Oman seurakunnan, rovastikunnan ja valtakunnan tapahtumiin
osallistuminen
Tunnusluvut:
nuoria toiminnassa (avoillat myös)
tilaisuuksissa nuoria
Kouluvierailuja (kaikki)
Leirit ja retket (nuoret)/osallistuja

2020
25
2641
44
3/42
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2019
32
4949
72
8/121

2018
28
3334
72
5/72
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Diakonia
Työalan toiminta-ajatus:
Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jonka tehtävänä on auttaa heitä, joilla
hätä on suurin tai joita ei muulla tavoin auteta. Diakonian tehtävät ovat ihmisen hädän
etsiminen ja lievittäminen, hädän syihin vaikuttaminen, palveluun kasvattaminen, opettaminen
ja ohjaaminen.
Toiminta kertomusvuonna:
Kertomusvuosi oli hyvin poikkeuksellinen johtuen maailmanlaajuisesta Covid-19 pandemiasta.
Diakoniatyön toiminta jouduttiin järjestelemään uudelleen nopealla aikataululla. Tapahtumat ja
ryhmät jouduttiin perumaan. Henkilökohtaiset kontaktit vaihtuivat puhelin- ja sähköposti
yhteyksiksi. Verkkokokousten määrä kasvoi huomattavasti ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa
tiivistyi. Syyskauden toiminta toteutui osittain rajoitukset huomioon ottaen. Toiminta on ollut
siis hyvin poikkeuksellista koko toimintavuoden.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
1. Etsivä vanhustyö
2. Retriitti- ja hengellisen ohjauksen työ
3. Vapaaehtoistyön kehittäminen
Tavoitteet eivät ole toteutuneet sellaisenaan johtuen poikkeuksellisesta vuodesta. Toiminta
jouduttiin muuttamaan Covid-19 tilanteeseen sopivaksi. Diakoniatyö yhdessä muiden työalojen
kanssa toteutti SrkHelppi toimintaa, joka kuljetti riskiryhmäläisille ruoka-ja apteekki asiointiapua
sekä antoi puhelimitse keskustelu apua. Viranhaltija kouluttautui myös verkkoauttamiseen ja on
toiminut säännöllisesti verkkoauttajan tehtävissä. Avustusten määrä kasvoi syyskaudella johtuen
lomautuksista ja jouluavustuksia jaettiin isompi määrä verrattuna aikaisempiin vuosiin.
Kertomusvuonna seurakunta solmi AIE-sopimuksen Sonkajärven mielenterveysyhdistyksen
kanssa ja Voimana toivo-hankkeen rahoituksen hakeminen käynnistyi. Rahoituksen varmistuttua
hankkeen suunnittelu käynnistyi. Kertomusvuonna diakoniatyö sai merkittäviä lahjoituksia
yhteistyökumppaneilta. Diakoniatyön vapaaehtoiset eivät pystyneet toimimaan ruoka-avussa
aikaisempien vuosien tapaan. Ruoka-apu toimikin osan vuodesta työntekijöiden voimin.

Tunnusluvut:
1.Asiakaskontaktit
eri asiakkaat
2.Avustukset
-EU-apu
-ruoka-apu
3.Ryhmät/kohdatut
henkilöt

2020
750/400

2019
653/363

2018
670/360

10 799€
311 pakettia
450 hlö
2179,44€/24 perh.
3/50

8734€
320 pakettia
596 hlö
1949,84€/22 perh.
10/160

9 215€
660 pakettia
918 hlö
2695,25/25 perh.
10/150

Lähetystyö
Toiminta-ajatus
Lähetystyö on kirkon perustyötä ja se perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn.
Sen mukaisesti kirkon tehtävä on julistaa evankeliumia kaikille kansoille. Samalla lähetystyö on
jokaiselle kristitylle annettu tehtävä. Seurakunnan työalana sen onnistuminen vaatii esirukousta
ja taloudellista panostusta, joiden lisäämiseen toiminnot tähtäävät.
Vuodelle 2020 oli asetettu seuraavat painopisteet:
1. Nimikkolähettien työn taloudellinen ja hengellinen tukeminen
2. Vapaaehtoistyön kehittäminen
3. Uusien lähetystapahtumien kehittäminen ja vakiinnuttaminen
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Toiminta kertomusvuonna:
Lähetystyön toimikunta kokoontui neljä kertaa vuoden 2020 aikana. Päätoimintamuoto oli
seurakunnan kirpputori Sonkajärvellä. Kirpputori oli avoinna maanantaista perjantaihin joka
viikko maaliskuuhun saakka. Maalis-toukokuussa Kirpputori oli suljettuna. Kesäkuusta vuoden
loppuun Kirpputori oli avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Lyhennetty aukiolo
johtui Korona-pandemian aiheuttamista rajoituksista.
Uuden, pintaremontoidun Kirpputorin kymmenvuotisjuhlia vietettiin marraskuussa. Kirpputorin
historiikkia alettiin valmistella ja osa siitä julkaistiin juhlallisuuksien yhteydessä.
Kirpputoritoiminta mahdollistui vapaaehtoisten voimin. Kerran kuukaudessa järjestettiin
vapaaehtoisille tapaaminen, joissa suunniteltiin ja sovittiin toiminnasta.
Kirpputori tarjoaa myös työpaikan kuntouttavassa työtoiminnassa olevalle henkilölle.
Sonkajärvellä järjestettiin rovastikunnallinen lähetyspyhä 11.10.2020 Rauha-teemalla
erityisjärjestelyin Koronapandemian vuoksi. Juhlaan osallistui 50 lähetysaktiivia rovastikunnan
eri seurakunnista.
Muita toimintamuotoja olivat nimikkolähettien vierailut, joissa toteutettiin lähetysarpajaiset.
Tunnusluvut

1. Tapahtumien määrä
2. Muut kuin hartaudet
3. Tapahtumiin osallistujat

2020
5
2
150

2019
20
4
460

2018
30
4
420

Asetettuja tavoitteita ei saavutettu kaikilta osin. Suurimpana vaikuttajana oli Korona-pandemia,
jonka vuoksi tilaisuuksia ja kokoontumisia jouduttiin rajoittamaan terveydenhuollon ja
valtakunnallisten määräysten johdosta. Nimikkolähettityötä on pystytty tukemaan suunnitellusti
talousarviovaroin ja Kirpputorituotolla. Vapaaehtoistyötä on kehitetty ja Kirpputorin toiminta ja
sen organisointi on mahdollistunut ja onnistunut ainoastaan vapaaehtoisten ansiosta. Uusia
tapahtumia ei ole kehitetty.
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2.1.5 Varpaisjärven seurakunta
Kirkkoherran puheenvuoro

Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden alussa 2016 ja lopussa 1979, vähennys oli - 37 jäsentä, 1,8 %. Seurakuntalaisia kuoli 48 henkilöä, kirkosta erosi 7 ja liittyi 4 henkilöä. Kasteessa liittyi
10 henkilöä. Muuttoliike oli + 4 henkilöä.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän VETO 3 -hankkeen ensisijainen tavoite jäsenseurakuntien yhteen
liittäminen yhdeksi seurakunnaksi ei toteutunut. Jäsenseurakunnat tekevät yhteistyötä
toimintapareina. Yhteistyö Lapinlahden seurakunnan kanssa on toiminut hyvin. Yhteiset
työntekijät ovat auttaneet kumpaakin seurakuntaa toiminnan ja talouden tasapainottamisessa.
Varpaisjärven seurakunta tekee saumatonta yhteistyötä kirkonkylän ja Paloisen koulujen
kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Koskenniemen seuratupayhdistys, Herättäjäyhdistys,
Rauhanyhdistys, Iisalmen rovastikunta ja Partion lippukunta Sutelan Hukat. Seurakunnan
ystävyysseurakuntia ovat Tampereen tuomiokirkkoseurakunta ja Sarszentlörincin seurakunta
Unkarissa.

Yleinen seurakuntatyö (Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset,
aikuistyö ja muut seurakuntatilaisuudet)
Toiminta-ajatus
Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä
toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi
osana kansankirkkoa.
Painopisteet vuodelle 2020
1.Virsikirjan uuden lisäosan tutuksi tekeminen seurakuntalaisille.
2.Rippikoulusuunnitelma 2017 nivominen osaksi jumalanpalveluselämää
3.Nuorten jumalanpalvelusten kehittäminen.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Maailman laajuiseksi levinnyt koronapandemia muutti vuoden 2020 jumalanpalveluselämän ja
kokonaisvaltaisesti seurakuntaelämän toimintatavat sekä ihmisten kohtaamiset. Kuitenkin
nykyinen tekniikka on mahdollistanut ihmisten lähestymisen etäyhteyksillä. Striimauksella
lähetetyt jumalanpalvelukset ovat osoittaneet positiivisella tavalla, miten paljon
jumalanpalveluksia seurataan livenä ja katsotaan jälkeenpäin. Katselukertoja on voinut olla
useita satoja.
Konfirmaatiomessu toteutettiin koronarajoitusten merkeissä la 25.7.21.
Koskenniemen seuratupayhdistys järjesti perinteiset juhannusseurat 20.6. ja Riitanseurat 7.7..
Rauhanyhdistys järjesti neljät seurat kirkossa. Seurakuntalaisia kohdattiin kirkollisten
toimitusten yhteydessä ja muissa tilanteissa koronaturvallisuus huomioon ottaen.
Tunnusluvut
pääjumalanpalvelukset
osallistujia
muut jp:t
osallistujia
ehtoollisenvietto
osallistujia
kasteet
osallistujia
hautaukset
osallistujia
avioliittoon vihkimiset
osallistujia
avioliittoon siunaamiset
osallistujia

tp 2020
48
1892
12
306
41
887
10
63
59
1585
5
272
-

ta 2019
64
4000
30
2000
62
2019
15
240
50
2165
7
274
4
48
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tp 2019
64
3591
29
1906
62
2049
12
250
48
2205
5
272
1
80

2018
64
3641
29
1936
12
49
3
155
1
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Tiedotus ja viestintä
Toiminta-ajatus
Seurakunnan viestinnän tehtävänä on kutsua ihmisiä mukaan seurakunnan toimintaan,
kohtaamaan Jumala ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Tavoitteena on
median eri välineitä hyväksi käyttäen päästä henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ihmisten
kanssa.
Toiminta kertomusvuonna
Vuoden painopisteenä oli tapahtumaviestintä ja sitä toteutettiin läpi vuoden.
Seurakuntien yhteistä sisäistä viestintää toteutettiin viikkoinfoa toimittamalla sekä intranettiä
päivittämällä ja hallinnoimalla. Lisäksi sisäistä ja ulkoista viestintätukea annettiin Keiteleen
yhdistymisen viestintään liittyen, Keiteleen, Rautavaaran, Vieremän seurakuntien liittymiseen
keskusrekisteriin, sekä nimen muutokseen liittyen. Viestintätukea annettiin myös
henkilöstöpäiviin, Veto 3 -hankkeeseen, sisäilmaviestintään, ympäristötyölle, sekä
kesätyöpaikkojen viestintään liittyen.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
1. Seurakuntien tapahtumaviestinnän vahvistaminen/TOTEUTUNUT
2. Muutosviestinnän tukeminen Veto 3 –hankkeessa/ TOTEUTUNUT
Verkkosivujen kävijämäärät 2020
Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja Varpaisjärven seurakunnan verkkosivujen kävijämäärät ovat
nousseen koronaepidemian aikana huomattavasti striimattujen seurakuntatapahtumien vuoksi.
Yhä useampi kävijä käyttää sivustoa mobiililaitteella. Sivustoon saavutaan useimmiten
hakukoneen avulla.

Musiikkityö
Toiminta-ajatus
Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää,
musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaa toteuttaen samalla musiikin kautta tehtävää
hengellistä julistustyötä. Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotyö,
rippikoulutyö, musiikkikasvatustyö kouluissa ja kerhoissa, musiikkipiirityö, seurat ja kinkerit,
sekä konserttien järjestäminen.
Toiminta kertomusvuonna
Vuoden 2020 musiikkityön toiminta, kuten koko yhteiskunnan, muuttui koronapandemian vuoksi
hyvin erilaiseksi kuin etukäteen oli suunniteltu. Konsertteja ja isoja tapahtumia (kuten
maaliskuulle suunniteltu ja harjoiteltu kirkkonäytelmä ”Yksitoista lyhtyä”) ei voitu järjestää.
Kuluneena vuonna keskityttiin striimauksen opetteluun ja nettilähetysten tekemiseen.
Jumalanpalveluksia ja hartauksia, sekä pieniä musiikkivideoita lähetettiin seurakunnan oman
YouTube-kanavan kautta katsottavaksi. Kesäaikana pandemiatilanne oli hieman parempi ja
uskalsimme tuolloin tarjota muutaman tilaisuuden kokoontua paikan päälle musiikin pariin
(suvivirsi soi!, pelimanniveisuut ja sellokonsertti). Muuten vuosi kului jumalanpalvelusten
ympärille suunnitellun musiikin harjoittamisessa ja toteuttamisessa.
Alkuvuoden aikana ehdimme aikuisten kuoron kanssa viedä Savolaista Messua sekä Iisalmeen,
että Kuopioon Puijon kirkkoon, mutta muuten kuorotoiminta oli maaliskuusta lähtien aina
syyskuulle asti keskeytettynä. Kirkkokuoron (Kivikirkonkuoro) toiminta käynnistettiin syksyllä
uudestaan ja osallistuimme 16 laulajan voimin muutamiin jumalanpalveluksiin syksyn aikana.
Myös lasten ja nuorten musiikkitoiminta käynnistettiin jälleen syksyllä. Joulun alla koronan
vuoksi yleisötapahtumat rajoitettiin hyvin pienelle joukolle ja kovasti suositut tapahtumat
”Kauneimmat joululaulut” ja muuta jouluiset musiikkitapahtumat toteutettiin pelkästään netin
välityksellä katsottaviksi. Nettilähetysten suosio oli koko vuoden ajan erinomaista ja käytäntöä
päätettiin jatkaa myös tulevaisuudessa.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Musiikkityön painopisteiksi vuodelle 2020 kirjattiin seuraavat asiat:
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1. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen
Toimintakertomusvuonna vietettiin lähes yksinomaan ”tavallisia” jumalanpalveluksia, joita oli
muokattu koronapandemian vuoksi lyhyemmiksi tai niistä oli jätetty ehtoollinen kokonaan pois.
Erityismessuista toteutuivat kuitenkin gospelmessu, esälaulumessu, kansanlaulukirkko (ei
ehtoollista) ja joululaulumessu. Striimauksen opettelu ja toteuttaminen loivat epävarmuudenkin
keskellä kohtuulliset edellytykset viettää yhdessä seurakuntalaisten kanssa jumalanpalveluksia
koko pandemian värittämän vuoden ajan, välillä pelkästään netin välityksellä, välillä
pienemmällä kokoontumismäärällä myös paikan päälle väkeä kutsuen.
2. Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen
Lapsikuoron tilalle perustettiin Musiikkipaja -nimellä toimiva kerho ja se kokosi syksyn aikana
alakouluikäisiä lapsia hienosti kirkkoon musisoimaan. Pajalaisten kanssa toteutettiin myös
jouluvideotervehdys yhdessä varhaiskasvatustyön kanssa sekä Lasten kauneimmat joululaulut.
3. Orkesteri/bänditoiminnan kehittäminen
Tavoite toteutui loppuvuoden aikana, kun lapsikuoron väki halusi erkaantua kuorosta ja tilalle
perustettiin nuorten musiikkiryhmä ”KiviSet”. Bändi harjoittelee viikoittain kirkossa ja kokoaa
alakoulun ylimpien luokkien, sekä yläkoulun oppilaita musisoimaan yhdessä.
Tämän lisäksi toteutimme jo aikuistuneiden seurakuntanuorten kanssa ”Nuorten veisuilta”projektin, jossa soittamassa olivat entiset srk-nuoret. Toimintaa on tarkoitus jatkaa
projektiluontoisena myös tulevaisuudessa.
Tunnusluvut
1. Musiikkitilaisuudet

ta2020
10

2. Musiikkitilaisuuksissa kävijät

1000

3. Kuorot ja ryhmät

5

2020
2019
14 yht.
20
(joista 7 nettitapahtumia)
435
2212
(lisäksi 5687 katselukertaa
nettilähetysten äärellä)
3
4

2018
26
1775
5

Päiväkerhotyö
Toiminta-ajatus:
Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja
kehityksen tukeminen.
Toiminta kertomusvuonna:
Päiväkerhot kokoontuivat seurakunnan omissa kerhotiloissa. Kerhoryhmiä oli yhteensä kolme.
Paloisten kerhoryhmä kokoontui kerran viikossa Paloisten koulun tiloissa. Kevätkausi päättyi
17.3. koronan vuoksi. Lapsiin ja perheisiin pidettiin yhteyttä puhelimitse ja postin kautta
lähetettiin kirjeet ja askartelupaketteja. Kesällä kokoavaa ryhmätoimintaa ei järjestetty.
Syyskaudella säännöllinen viikkotoiminta jatkui normaalisti. Perhekirkkoja järjestettiin keväällä
ja syksyllä. Isompia tapahtumia, juhlia ja retkiä ei järjestetty. Pääsiäis- ja jouluhartaus
toteutettiin youtuben kautta, joka palveli myös muita varhaiskasvatuksen ryhmiä. Kunnan
varhaiskasvatusta tuettiin lahjoittamalla ryhmiin hengellisiä kirjoja. Kouluun lähtevät siunattiin
koulutielle syksyllä.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Kristinuskon perusasioiden opetus pidetiin keskeisimpänä painopisteenä. Hiljentymistä ja alttarin
äärelle kokoontumista harjoiteltiin. Raamatun kertomuksia tehtiin tutuksi lapsille ja perheille
monin eri tavoin; havainnollistaen, leikkien ja laulaen. Lasten ja perheiden jumalanpalveluksia
pyrittiin suunnittelemaan lapsi ja perhelähtöisesti. Kesätoiminnan kehittäminen jäi käytännössä
toteutumatta, koska toimintaa ei järjestetty. Ympäristökasvatusta toteutettiin mm. teemapäivien
muodossa, askartelumateriaalien käytössä, tekemällä retkiä lähiympäristöön. Jätteiden lajittelu
oli osana kerhon arkea.
Tunnusluvut:
Päiväkerholaisten lkm
Kerhoryhmien lkm
Henkilökunnan lkm

2020
27
3
0,5

2019
30
3
0,5
59

2018
33
4
1/0,5

2017
35
4
1
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Perhekerhotyö
Työalan toiminta-ajatus:
Kotien ja perheiden kristillisen kasvatustyön tukeminen ja seurakuntayhteyden vahvistaminen.
Toiminta kertomusvuonna:
Perhekerho kokoontui joka toinen viikko seurakunnan omissa kerhotiloissa. Kokoontumiskerrat
pitivät sisällään mm. alkuhartauden, kahvihetken, kädentaitoja, laulutuokion, vapaata leikkiä ja
seurustelua. Perhekerho oli maksuton.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Arjen kristillisyyttä pyrittiin vahvistamaan perhekerhossa rukouksien ja laulujen myötä ja
kertomuksiin tutustuen. Uusia perheitä saatiin mukaan toimintaan. Perheiltä tuli toiveita ja
ideoita tapahtumien ja retkien järjestämisen osalta.
Tunnusluvut:
Aikuiset
Lapset
Perhekerhojen määrä
Henkilökunnan määrä

2020
6
13
13
0,5

2019
7
15
15
0,5

2018
7
20
25
1/0,5

2017
10
20
32
1

Varhaisnuorisotyö
Työalan toiminta-ajatus:
Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on tarjota 7-13-vuotiaille lapsille ja nuorille mielekästä,
ikätason mukaista toimintaa, jossa korostuvat läsnäolo ja hengellisen kasvun mahdollisuus.
Seurakunnan varhaisnuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on
50%.
Toiminta kertomusvuonna:
Kertomusvuoden alussa toimi yksi kerhonohjaajien vetämä kerhoryhmä: Toimintatorstai 2krt/kk.
Maassa vallitsevan poikkeustilan vuoksi kerhot jouduttiin perumaan kevätkaudelta. Syyskaudella
kerho jatkui.
Kouluyhteistyötä toteutettiin seuraavasti: Alakoulun aamunavauksia toteutettiin alkuvuodesta
1krt/kk ja Paloisten koululla 1krt/kk. Poikkeustilan käynnistyessä koulu sulki ovensa ja kaikki
vierailut kouluilla kiellettiin. Aamunavauksia pidettiin seurakunnan Youtube-tilillä noin kerran
kuukaudessa.
Kesällä varhaisnuorille suunniteltu leiri jouduttiin perumaan. Myös syksyn Yö kirkossa-leiri
jouduttiin perumaan samasta syystä.
Korona-pandemian aikana alettiin keskittyä some-työhön, jonka pohjalta perustettiin
Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntien nuorisotyön Instagram-kanava. Kanavalla
järjestettiin kilpailuja, hartauksia ja muuta viikko-ohjelmaa. Varhaisnuorille järjestettiin myös
etänä piirustuskilpailu, joka sai näkyvyyttä paikallislehden kautta.
Ympäristönäkökulmat huomioitiin varhaisnuorisotyössä ympäristökasvatuksen ja kierrätyksen
puitteissa.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Painopisteinä olivat Toimintatorstai- harrastekerhot 2krt/kk, kesäleiri sekä kouluyhteistyö
aamunavausten ja koulukirkkojen muodossa. Korona-pandemian vaikutuksesta tavoitteet eivät
toteutuneet odotetusti.
Tunnusluvut:
1.Retket+leirit (osallistujat)
2. Aamunavaukset (kaikki työalat)

2017
11+27
29
60

2018
20+25
33

2019
18+22
18

2020
0+0
8
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3. Kerhot kevät/syksy
 ryhmät
 osallistujat

2/1
23/26

1/1
26/17

1/1
18/21

1/1
10/10

Rippikoulutyö
Työalan toiminta-ajatus:
Rippikoulutyön tavoitteena on toteuttaa rippikouluja vuosittain kokonaiskirkon antamien
ohjeiden mukaisesti. Toiminta-ajatuksena on, että rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa
kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä (RKS 2017). Kunkin rippikoulun
monimuotoisen opetuksen laajuus on 80 tuntia (aikuisrippikoulu 20 tuntia).
Toiminta kertomusvuonna:
Kevätkaudella rippikouluryhmälle toteutettiin messu ja opetussisältö liturgisista väreistä,
kirkkovuodesta ja musiikista. Lisäksi tehtiin retki valtakunnalliseen rippikoulupyhän messuun
Lapinlahden kirkkoon. Diakonia-ilta järjestettiin seurakuntatalolla. Valtakunnallisen poikkeustilan
vuoksi kevään muut rippikoulukokoontumiset peruttiin ja korvattiin etätehtävillä sekä
striimattuina jumalanpalveluksina. Ennen leiriä järjestettiin huoltajille leiri-info. Kesän
rippikoululeiri pidettiin Sukevalla Hirsikankaan leirikeskuksessa su 12.7.- la 18.7.2020. Kaksi
rippikoululaista kävi rippileirin etänä. Kaikki rippikoulun käyneet konfirmoitiin. Yksi
rippikoululainen kävi intensiivijakson ja konfirmoitiin Lapinlahden seurakunnan
päiväkouluryhmän mukana.
Syyskaudella aloittavia rippikouluryhmiä oli yksi. Järjestettiin riparistartti, jossa annettiin infoa
huoltajille. Rippikoululaiset saivat myös ehtoollisopetuksen ja tutustuivat virsikirjan sekä messun
kulkuun. Muita kokoontumisia olivat Pyhäinpäivän iltakirkko ja nuoren seurakunnan Veisukirja
2020-lauluilta. Syyskaudella rippikoululaiset eivät osallistuneet yhdessä ehtoolliselle.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Painopisteinä olivat uuden rippikoulusuunnitelman (RKS 2017) vakiinnuttaminen,
rippikoululaisen kasvaminen ja oppiminen osana yhteisöä sekä nuorilähtöinen toiminnan
suunnittelu, arviointi ja toteutus.
Rippikoululaisilta tiedusteltiin mieluisimpia tapoja oppia, rippikoulun tavoitteita sekä
mielenkiintoisimpia sisältöteemoja. Intensiivijakson suunnittelussa huomioitiin nämä seikat.
Tavoitteiden toteutumista arvioitiin intensiivijakson aikana keskustelun kautta, päiväkirjan
muodossa sekä intensiivijakson lopulla arviointilomakkeiden muodossa. Rippikoululaisten
toiveita kuultiin ja osallisuutta lisättiin mukautuvasti pitkin rippikouluvuotta. Olkoonkin, että
poikkeustilan etätehtävät kuormittivat nuoria ja vähensivät henkilökohtaisia kontakteja. Syksyllä
uuden ryhmän aloittaessa myös alkuvaiheen ryhmäytykseen panostettiin enemmän.
Tunnusluvut:
2018 kevät

2019 kevät

2020 kevät

2020 syksy

Syntymävuosi

2003

2004

2004

2005

1. Rippikoululeirejä

1

1

1

1

2. Konfirmoituja

25

27

27

27

3. Muualla käyneet + PK*

2

2+1

3+1

2+1

4. Aikuisrippikoululaisia

1

0

0

0

5. Erityisrippikoulun
0
0
0
0
käyneitä
*PK=päiväkoulu
Ympäristönäkökulmat huomioitiin rippikoulutyössä ympäristökasvatuksen ja kierrätyksen
puitteissa.
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Nuorisotyö
Työalan toiminta-ajatus:
Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tavoittaa nuoria heidän arkipäiväisissä
toimintaympäristöissään ja tarjota mahdollisuus kristilliseen kasvuun. Nuorisotyön tavoitteena
on kutsua nuoria toimimaan seurakunnassa kirkon aktiivina jäseninä ja tarjoamaan heille heidän
mieltymyksiään vastaavia tehtäviä seurakunnassa. Seurakunnan nuorisotyötä toteutetaan
yhteistyössä Lapinlahden kunnan nuorisotyön sekä Lapinlahden seurakunnan kanssa.
Varpaisjärven seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka
virkasuhde Varpaisjärven seurakunnassa on 50%. Sama työntekijä vastaa myös Lapinlahden
seurakunnan isos- ja kerhonohjaajakoulutuksesta. Nuorisotyö painottuu suurilta osin isos- ja
kerhonohjaajakoulutukseen.
Toiminta kertomusvuonna:
Kevätkauden puolivälissä koulupäivystys-toiminta, aamunavaukset ja koulukirkot jäivät Koronapandemian vuoksi tauolle. Myös rovastikunnallinen Viron matka ja Aseman Lapset Ry:n Wautotoiminta peruttiin keväältä. Poikkeustilan aikana nuorisotyölle luotiin Varpaisjärven ja
Lapinlahden seurakuntien yhteinen nuorisotyön Instagram-kanava, jossa toteutettiin viikkoohjelmaa. Ohjelma sisälsi mm. livehetkiä, kisailuja, hartaushetkiä ja ”Vinkki Vitonen”. Kanavassa
mainostettiin myös striimattuja Youtube-jumalanpalveluksia. Some-nuorisotyötä toteuttamaan
kutsuttiin myös nuoria ja muita työntekijöitä.
Kunnan kanssa kokeiltiin Streamin kautta toteutettuja virtuaalisia nuorteniltoja, jotka kuitenkin
lopetettiin vähäisen kävijämäärän vuoksi.
Kevään ISKO-koulutusleiri peruttiin -koulutus toteutettiin loppuun Teamsin kautta
etäkokoontumisina. ISKO-projektit jouduttiin mukauttamaan etäkouluun sopivaksi keksimällä
uudenlaisia tehtäviä. Isoset siunattiin tehtäviinsä kesäkuussa.
Syyskaudella toiminta alkoi osittain normaalisti: kunnan nuorisotila käynnisti toimintansa, mutta
kouluyhteistyö oli yhä tauolla –lukuunottamatta 7-luokkalaisten ryhmäytyspäivää Älänteellä.
Kouluille tarjottiin striimattuja Youtube- aamunavauksia luokissa katsottavaksi kerran
kuukaudessa. Nuorisotyönohjaaja vieraili perjantai-yökahviloissa 1krt/kk.
Syksyllä aloittaville uusille isosille järjestettiin aloitusilta Varpaisjärven seurakuntatalolla. ISKO1leiri toteutettiin Hirsikankaalla. Isoset osallistuivat Nuorten seurakunnan veisukirja 2020lauluiltaan. Loppuvuodesta kokoontumisrajoitusten kiristyttyä jouduttiin perumaan
kerhonohjaajien virkistys-/koulutuspäivä sekä ISOSTI-päivä. Kerhonohjaajia muistettiin lahjalla.
Ympäristönäkökulmat huomioitiin nuorisotyössä ympäristökasvatuksen ja kierrätyksen
puitteissa.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
Painopisteinä olivat isos- ja kerhonohjaajakoulutus-uudistuksen vakiinnuttaminen,
kerhonohjaajatoiminnan koordinointi sekä nuorten tavoittaminen heidän arkipäiväisissä
toimintaympäristöissään, kuten välituntipäivystys ja yökahvilatoiminta. Tavoitteisiin
pääsemiseen pyrittiin, mutta siitä teki erityisen haastavaa keväällä vallinnut maanlaajuinen
poikkeustila sekä jatkuva epävarmuudessa ja muutoksessa eläminen.
Tunnusluvut:
2018

2019

2020

1. Valmistuneita isosia kevät

11

8

5

2. Koulutuksen aloittaneita syksy

9

16

13

3. Aamunavaukset
(kaikki työalat kevät + syksy)
4. Nuortenillat (kevät/syksy)

24

23

8

4/3

3/5

1/4

5. Kerhotoiminta
ohjaajien lkm kevät/syksy

5/4

4/4

4/4

62

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Varpaisjärven seurakunta

Toimintakertomus 2020

Diakoniatyö
Työalan toiminta-ajatus:
Työttömyys, päihdeongelmat ja syrjäytyminen Varpaisjärvellä näkyivät edelleen seurakunnan
diakoniatyössä. Sekä henkistä että materiaalista apua, kuten ruoka- ja raha-avustuksia jaettiin
niitä tarvitseville. Niin henkisen kuin ruoka-avun tarve lisääntyi koronaepidemian aikana.
Diakoni soitti huhti-toukokuussa yli 70-vuotiaille seurakuntalaisille kyselläkseen kuulumisia ja
avuntarvetta.
Senioriystävien kerho muutti nimensä Läsnäolon keskiviikoksi. Koronarajoitusten takia pystyttiin
kokoontumaan vain kaksi kertaa. Äänilehden (Matti ja Liisa) luku jatkui koko ajan normaalisti.
Kehitysvammaisten leiri järjestettiin 25. - 27.8. Hirsikankaan leirikeskuksessa. Eu-ruokaa jaettiin
kahtena päivänä ja lisäksi tarvitsijoiden mukaan. Käynnistelimme syksyllä omaishoitajien
ryhmää, mutta yhtään osallistujaa ei tullut. Saimme seuraavat lahjoitukset: LC Varpaisjärvi 500
€, Ylä- Savon Osuuspankki 1000€, Pelastakaa lapset/Iisalmi 210 € ja Varpaisjärven apteekki 405
€ jaettavaksi lahjakortteina, joita jaettiin vuoden aikana. Hakijoita on ollut vähän, joten
lahjakortteja jäi jaettavaksi jouluavustuksiin. Jouluavustuksiin ei tarvittu käyttää diakoniatyön
talousarviomäärärahoja.

Lähetystyö
Toiminta-ajatus
Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18 – 20). Tavoitteena on
pitää seurakuntalaiset tietoisina asemastaan ja tehtävästään opetuslapsina, innostaa
lähetystyöhön ja hankkia varoja nimikkolähetin ja nimikkokohteen työn tukemiseen.
Toiminta kertomusvuonna:
Koronavuosi rajoitti toimintaa aika lailla. Alku vuodesta vielä saatiin järjestettyä rovastikunnan
yksi lähetyspäivä Keiteleellä ja syksyllä Lähetysjuhla Sonkajärvellä. Retket peruuntuivat myös.
Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlat peruttiin ja vuosikokous toteutettiin 22.8. päivä osin etänä.
Samoin Oulun hiippakunnan Lähetysjuhla Kemistä.
Seurakunnan nimikkolähetit Hanna Martikainen ja Kimmo Tapanainen olivat kotimaassa
maaliskuusta lokakuun alkuun. Suomen Lähetysseurasta ilmoitettiin, että Kimmon sopimus
päättyy vuoteen 2020, mutta Hannan sopimus jatkuu.
Toimintasuunnitelman tilaisuudet; syys-elomyyjäiset ja mykyrokkamyyjäiset jouduttiin perumaa.
Kolehtitulot jäivät vähäisiksi. Rovastikunnan postimerkkien keräyskilpailussa Varpaisjärven
seurakunta voitti.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Toimintavuoden 2020 painopisteiksi oli asetettu oman nimikkolähetin tukeminen ja yhteydenpito
nimikkolähetteihinin.
Tavoitteet toteutuivat. Nimikkolähetin työtä tuettiin taloudellisesti.
Tunnusluvut

Muuta

Lähetysjärjestöjen kanssa
solmitut sopimukset:
Kannatustavoite (€):

ta2020

2020

2019

1
6000

1
6000

1
6000

2018
1
6000

Seurakuntamme osallistui rovastikunnallisen kohteen Dessien orpolapsityön tukemiseen
Etiopiassa.

Seurakuntaneuvosto
Toiminta-ajatus
Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella
on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakuntien kiinteistöjen,
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talouteen, hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään
yhteisessä kirkkoneuvostossa.
Painopisteet vuodelle 2020
1. Luottamushenkilöiden päätös tulevasta seurakunnan hallinto- ja toimintamallista
2. Yhteydenpito henkilökuntaan
Tunnusluvut

1. Kokouksia
2. Vastuuryhmiä

tilinp.
2018
5
4

ta
2019
5
4

ta
2020
5
4

tp
2020
7
4

Vuosi 2020 oli Varpaisjärven seurakunnan kymmenes toimintavuosi osana Ylä-Savon
seurakuntayhtymää. Seurakunnan toimintaa johtaa seurakuntaneuvosto, joka kokoontui
seitsemän kertaa toimintavuoden aikana ja käsiteltyjä pykäliä 71, joista yksi, ettei VETO-3
hankkeen yhden seurakunnan toimintamallin mukaiseen
seurakuntamuutokseen haluta
lähteä mukaan. Taloushallinnosta, kiinteistöistä ja muusta omaisuudesta sekä keskusrekisteristä
huolehti seurakuntayhtymä. Seurakuntaneuvoston lisäksi Varpaisjärven seurakunnassa toimii
neljä vastuuryhmää: lähetys, kasvatus, diakonia ja musiikki.
Varpaisjärven seurakunnan vuoden 2020 toimintakertomuksen sisältöön, sen puutteellisuuteen
ovat vaikuttaneet henkilökunnan vaihdokset ja pitkät poissaolot toimintavuoden aikana ja
toimintakertomuksen laadinta-aikana.
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2.2 Yleishallinto
2.2.1 Seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkovaltuusto
Toiminta-ajatus
Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa,
kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakunnan tehtävän
toteuttamiseksi.
Toiminta kertomusvuonna
Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui v. 2020 viisi kertaa ja käsiteltäviä asioita kertyi 57 kpl.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoitteena vuodelle 2020 on, että valtuustoseminaareja pidetään 1-2 vuoden aikana,
seminaarissa päätetään seurakuntayhtymän toiminnan painopisteistä seuraavalle vuodelle.
Painopisteenä on tarkastella yhdessä henkilöstön kanssa Veto 3 –hankkeessa edelleen
seurakuntayhtymän rakenteita, henkilöstöresursseja, seurakuntien välistä yhteistyötä ja
vastuunjakoa taloustilanteen heikentyessä.  Hanke saatiin päätökseen ja suunniteltu yhden
yhteisen seurakunnan malli ei toteutunut. Suunnitelma ei ole toteutunut, koska sitä kannattivat
vain kolme seurakuntaneuvostoa kuudesta. Nyt selvitetään seurakuntaparineuvotteluissa
seurakuntien vapaamuotoista yhteistyötä. Valtuustoseminaareja ei koronapandemian vuoksi
järjestetty v. 2020. Kevään ja alkukesän 2020 yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset pidettiin
lainsäädännön niin salliessa etäkokouksina.

Tilintarkastus ja valvonta
Toiminta-ajatus
Tilintarkastuksen tehtävänä on seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastus ja valvonta
kirkkovaltuuston vahvistaman taloussäännön mukaisesti hyvän kirjanpitotavan edellyttämässä
laajuudessa. Toimistopäällikkö hoitaa seurakuntayhtymän sisäistä tarkastusta.
Toiminta kertomusvuonna ja tavoitteiden toteutuminen
Painopisteet vuodelle 2020 olivat seuraavat:
1. Seurakuntayhtymän toiminnan ja taloudellisuuden tarkastaminen, tarkastuspäiviä arvioidaan
tarvittavan 15 vuosittain.
2. Henkilöstön tukeminen ja opastaminen toiminnan suunnittelussa.
3. Seurakuntayhtymän tehtäväalueisiin ja eri seurakuntiin tutustuminen.
Tilintarkastajat suunnitelman mukaan avustivat ja opastivat henkilöstöä laskentatoimeen
liittyvissä tehtävissä sekä tarkistaneet seurakunnan talouden ja toiminnan tuloksellisuutta ja
taloudellisuutta.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Toiminta-ajatus
Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa sekä
talouden ja omaisuuden hoitamista kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä
säädetyllä tavalla yhteisen kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmien asettamien
tavoitteiden mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa siitä, Ylä-Savon seurakuntayhtymää
hoidetaan seurakuntien toimintaa palvelevasti ja taloudellisesti sekä noudattaen laadittua
strategiaa.
Toiminta kertomusvuonna
Vuonna 2020 kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin 11 ja käsiteltäviä asioita kertyi 167 kpl.
Tavoitteiden toteutuminen
1. Huolehditaan yhteisen kirkkovaltuuston asettamien toimintatavoitteiden mukaisen toiminnan
järjestämisestä ja aktiivisesta seurannasta.
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2. Taloussäännön mukaisesti tarkastellaan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista yhden
kerran kesken vuoden.
3. Jalkautetaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien yhteistä
strategiaa ohjaamaan kaikkea toimintaa.
Asetetut tavoitteet saavutettiin vuoden aikana.

Seurakuntaneuvostot
Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnissa toimivat
seurakuntaneuvostot.
Toiminta-ajatus
Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa
seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen,
hautatoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä
kirkkoneuvostossa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa
toimintaan.

Taloushallinto
Toiminta-ajatus
Taloushallinto tuottaa yhdessä Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) kanssa seurakuntayhtymän
talous- ja henkilöstöhallintopalvelut seurakuntien perustehtävää tukevalla tavalla. Kipa tarjoaa
järjestelmät maksuliikenteen, kirjanpidon, henkilöstöhallinnon ja muun laskentatoimen
hoitamiseen. Lisäksi käytössämme on Talgrafin Accuna-verkkosovellus sujuvoittamaan
raportointia ja talousarviosuunnittelua.
Taloushallinto vastaa hallintojohtajan johdolla seurakuntayhtymän yleishallinnosta mm.
valmistelemalla yhteisessä kirkkoneuvostossa ja valtuustossa käsiteltävät asiat sekä hoitamalla
päätösten täytäntöönpanot.
Taloushallintoon sisältyy monistamon (Iisalmi) kustannukset kustannuspaikalla 1001050123.
Toiminta kertomusvuonna
Seurakuntayhtymän toimiston taloushallinnon työntekijät ovat vastanneet toiminta-ajatuksessa
todetuista seurakuntayhtymän taloushallinnon tehtävistä ja olleet tärkeässä ohjausroolissa
Kirkon palvelukeskuksen toimintojen käytössä.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:
1. Kipan toimintojen sujuva käyttäminen käytössä olevien järjestelmien mahdollistamin keinoin.

Kipan järjestelmien käyttö on ollut pääsääntöisesti sujuvaa ja taloushallinnon työntekijät ovat
ongelmatilanteissa tarjonneet opastusta. Haasteena on edelleen ohjelmistojen ajoittainen
hitaus ja joistakin ohjelmistopäivityksistä aiheutuneet odottamattomat muutokset. Lisäksi
palvelupyyntö- ja maksuliikennejärjestelmien vaihtumisesta vähemmän käyttäjäystävällisiksi
aiheutui loppuvuodesta haasteita.
Keiteleen seurakunnan liittymisen 1.1.2021 vaatimat muutokset taloushallintoon valmisteltiin
hyvin Kipan vetämässä projektissa, joka käynnistettiin jo kesällä.
2. Taloushallinnon ja sen palvelujen sujuva, tehokas ja ajallaan tapahtuva hoitaminen
taloussääntöä ja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen.

Taloushallintoa on hoidettu sujuvasti muuttuneessa toimintaympäristössä.
Tunnusluvut

Tunnuslukuja ei ole asetettu talousarvion yhteydessä.
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Muuta
Talousarvion toteutumisprosentti on 90,9 prosenttia ja kun toimintatuotoista vähennetään
muihin toimintatuottohin kirjatun Iisalmen Työterveysaseman yrityskaupasta saadun osakkeiden
myyntivoiton osuus 12 399 euroa, on toteutumisprosentti 94,3 prosenttia.

Palvelutoimisto ja keskusrekisteri
Toiminta-ajatus:
Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien jäsenrekisterin ja viranomaistehtävien
hoitaminen KL 16 luvun ja KJ 16 luvun määräysten mukaisesti. Kirkkohallitus vastaa
jäsenrekisterin yleisestä toimivuudesta, tietohallinnosta ja turvallisuudesta, rekisteritoimintojen
yhtenäisyydestä ja sähköisestä arkistoinnista.
Tavoitteiden toteutuminen
1. Hauta- ja aluekeskusrekisteri palvelut on hoidettu laadukkaasti ja hyvin
2. Ylä-Savon aluekeskusrekisteri hoitaa kahdeksan seurakunnan kirkonkirjojen pidon.
Digitointihanke on saatu päätökseen. Aluekeskusrekisterissämme on aloitettu Kirdi
virkatodistusten tekeminen marraskuussa 2020. Siltä osin voidaan palvella asiakkaita entistä
paremmin, koska heidän on mahdollisuus saada sukuselvitys yhdestä paikasta. Vainajan
viimeinen seurakunta tekee tällä hetkellä päähenkilön koko elinkaaresta sukuselvityksen
valtakunnallisen digiaineiston pohjalta. Palvelusihteereillä on oltava hyväksytty teoria- sekä
näyttökoe tehtynä, jotta todistuksia voidaan tehdä.
3. Aluekeskusrekisterissä työt organisoitu siten, että tehokas työskentely turvattu (kierrättäminen).
Koronapandemia pakotti myös aluekeskusrekisterin sekä hautatoimiston työntekijöitä
etätyöhön. Etätyötä on suositeltu työvoiman turvaamiseksi.

Ympäristötyö
Toiminta-ajatus:
Kristilliseen uskoon kuuluu olennaisena osana luomakunnan kunnioittaminen ja kiitollisuus
Luojan lahjoista. Ylä-Savon seurakuntayhtymä sitoutuu tämän vakaumuksen pohjalta
varjelemaan luomakuntaa ja työskentelemään elinvoimaisen elinympäristön säilyttämiseksi sekä
turvatun tulevaisuuden takaamiseksi. Tähän pyritään suosimalla kestäviä, ympäristöystävällisiä
toimintamalleja ja ratkaisuja kaikissa toimintamuodoissa.
Tavoitteiden toteutuminen
Ylä-Savon seurakuntayhtymällä on ollut Kirkon ympäristödiplomi nyt toista diplomikautta ja
olemme sen puolivälissä. Ympäristötyötä tekevät kaikki seurakunnat ja kaikki työalat, yhdessä
ja erikseen. Viime auditoinnissa saimme työstämme tuplamäärän pisteitä tarvittavaan nähden.
Jokainen työala on myös velvoitettu raportoimaan tekemästään ympäristötyöstä
vuosikertomuksensa yhteydessä, ja sen vuoksi seuraavassa onkin kuvattu vain
ympäristötyöryhmän ja hautatoimen suorittamaa ympäristötyötä viime vuodelta.
Koronapandemia jätti ja edelleenkin jättää pysyvät jälkensä tapaan toimia. Sillä on jopa ollut
positiivisia vaikutuksia ympäristötyötä ajatellen. Oman hiilijalanjälkemme suhteen sillä on
varmasti ollut positiivinen vaikutus. Energian kulutus on todennäköisesti saattanut hieman
laskea tilojen käytön vähentymisen johdosta. Päästöt ovat pudonneet lisääntyneen
etäkokoustamisen sekä etätyön myötä. Teams-palaverit ovat jatkossakin varmasti
käyttökelpoisia. Koko kirkon yhteinen tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2030 on iso haaste
kirkolle itselleen ja kaikille seurakunnille, myös Ylä-Savon seurakuntayhtymässä.
Ympäristödiplomi velvoittaa, että ympäristötyö otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa.

Muu yleishallinto
Toiminta-ajatus
Tehtäväalueella hoidetaan koko seurakuntayhtymän ja seurakuntien palvelevaa toimintaa.
Tehtäväalueelle kirjataan mm. Kotimaa-lehtien tilauslaskut yhteisen kirkkovaltuuston ja –
neuvoston jäsenille sekä seurakuntien järjestämiin tilaisuuksiin osallistuvien vapaaehtoisen
tapaturmavakuutuksen ja vastuuvakuutuksen kulut. Lisäksi Pohjois-Savon IT-alueen Iitan
jäsenmaksut sisältyvät tälle tehtäväalueelle koskien koko seurakuntayhtymää.
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Tiedotus- ja viestintä
Työalan toiminta-ajatus
Viestintäpalveluiden tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän palvelualueiden viestinnästä sekä
tukea ja kehittää siihen kuuluvien seurakuntien viestintää yhdessä seurakuntien kanssa.
Toiminta kertomusvuonna
Vuoden painopisteenä oli viestintäpalveluiden tehtävien uudelleenorganisointi, mutta Veto 3 –
hankkeen päätös ei johtanut seurakuntien yhdentymiseen, jolloin myöskään
uudelleenorganisointi ei toteutunut. Veto 3 –hankkeelle annettiin viestintätukea tavoitteiden
mukaan, mutta varsinaista muutosviestintää hankkeesta ei päätöksistä johtuen seurannut.
Keiteleen seurakunnan muutosviestintä ja projektit viestinnän yhtenäistämiseksi toteutuivat
tavoitteiden mukaisesti.
Viestintäpalvelut toteutti vuoden aikana poikkeuksellisen monta projektia päivittäisen työn
ohessa: koronapandemian viestintä, saavutettavuus-direktiivin tuomat päivitys ja
koulutustehtävät, Lukkari-julkaisujärjestelmän valtakunnallinen versiopäivitys, uuden osaaikaisen työntekijän koulutus, Veto 3 –hankkeen viestintätehtävät,
somemarkkinointikampanjoiden käyttöönotto sekä Keiteleen seurakunnan liittymisen viestintä ja
Keiteleen uusien verkkosivujen luominen.
Koronapandemian sisäistä ja ulkoista viestintää tehtiin pandemian alkamisesta saakka läpi
vuoden. Viestinnässä aihealueita olivat sisäinen viestintä, palveluiden viestintä,
tapahtumaviestintä, jumalanpalvelusten verkkolähetysten ja radiolähetysten viestintä, kirkolliset
toimitukset, diakoninen apu ja lahjoitukset sekä sidosryhmäviestintä. Viestintää toteutettiin
yhteisviestintänä ja seurakuntakohtaisesti.
Saavutettavuus –projektissa muokattiin kuusi verkkosivustoa saavutettaviksi ja henkilöstölle
järjestettiin seurakunnittain Saavutettavuus –koulutukset verkkosivujen sekä sosiaalisen median
osalta. Saavutettavuuden seuranta ja kouluttaminen ovat pysyvä uusi osa viestinnän tehtäviä.
Lukkari –julkaisujärjestelmän versiopäivitys muutti ylläpitonäkymää, toimintoja ja sivuston
ulkoasua. Projektissa luotiin kuuden sivuston lomakkeet uudelleen, korjattiin kuvituksia,
ohjeistettiin ja neuvottiin henkilöstöä uuden ylläpitonäkymän osalta.
Vuoden aikana viestintäpalvelut myös järjesti ja koordinoi ulkopuolisen kouluttajan pitämän
videoeditoinnin työpajan, Innofactor –rajapinnan käyttöönoton ja koulutukset ja antoivat tukea
seurakunnille YouTube –kanavien perustamiseen ja ylläpitoon.
Seurakuntien yhteistä viestintää eri kanavissa toteutettiin suunnitellusti seurakuntien
Yhteisvastuu-tapahtumista, paaston ja pääsiäisajan tapahtumista, kesäajan tapahtumista,
mikkelinpäivästä, pyhäinpäivästä sekä joulun ja adventinajasta ja kesätyöpaikkahakuun liittyen.
Yhteisviestinnässä toteutettiin tiedotteita, somejulkaisuja, somemarkkinointia, verkkobannerit,
median kontaktointia ja mainoksia. Yhteisvastuun ja joulunajan kokonaisuuksiin toteutettiin
mm. tapahtumien omat verkkosivut. Pääsiäisen ja joulun tapahtumista toteutettiin esitteet
yhteistyönä Mainostoimisto Polku Ky:n kanssa. Jouluviestinnässä toteutettiin viisiosainen
adventtikalenteri ja joulutervehdys –kampanja YouTube –videoiden muodossa. Seurakuntien
yhteistä blogia ”Seurakunnan arjesta” päivitettiin ja koordinointiin yhteistyössä Iisalmen
Sanomien kanssa ja julkaisu ja koordinointitukea annettiin Ympäristötyön blogille
”Seurakunnassa vihertää”. Viestinnän perehdytyksiä, Lukkari-koulusta, konsultointia, ja
puhelinopastusta annettiin läpi vuoden.
Seurakuntien yhteistä sisäistä viestintää toteutettiin viikkoinfoa toimittamalla sekä intranettiä
päivittämällä ja hallinnoimalla. Viestintäkohteina olivat mm. koronapandemian vaikutukset
seurakuntien toimintaan, Keiteleen seurakunnan liittyminen seurakuntayhtymään v. 2021 alusta
lukien, Veto 3 -hanke, Pielaveden ja Keiteleen seurakunnan yhdistyminen v. 2022 alusta lukien,
henkilöstöpäivät ja sisäilmaviestintä.
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Iisalmen seurakunnalle annettiin yhteisen viestinnän lisäksi viestintätukea mm.
kriisiviestintätilanteessa kahden nuoren hukkumistapaukseen liittyen, uuden kirkkoherran
virassa aloittamiseen, Piispan sauvatapahtumaan, Kustaa Aadolfin kirkon 240 juhlamessuun,
Seurakuntaviikkoon, Lucia –tapahtumaan, ja suurimpiin tapahtumiin liittyen. Viestintätoimia
olivat mm. mainokset, lehti-ilmoitukset, puffit, someviestintä, somemarkkinointi, erilliset
verkkosivut, infonäytön julkaisut ja painotuotteet.
Lapinlahden seurakunnalle annettiin yhteisen viestinnän lisäksi viestintätukea mm.
Yhteyspäiviin, Alapitkän kirkon uuden alttaritaulun lahjoitukseen, pääsiäisnäytelmään
(peruuntui) ja Lapinlahden sekä Alapitkän kirkon juhlavuoteen liittyen.
Pielaveden seurakunnalle annettiin yhteisen viestinnän lisäksi viestintätukea
Piispantarkastukseen ja Nilakan seurakunnan perustamiseen liittyen.
Sonkajärven seurakunnalle annettiin yhteisen viestinnän lisäksi viestintätukea kirkkoherran
viran sijaisuuksiin ja viranhakuun sekä Sonkajärven seurakunta 100 ja kirkko 110 vuotta –
aiheisiin liittyen.
Varpaisjärven seurakunnalle annettiin yhteisen viestinnän lisäksi viestintätukea seurakunnan
110 vuotisjuhlaan, päiväkerhoilmoittautumisiin, yhteisvastuu tapahtumiin.
Paikallismedioille kirjoitettuja puffijuttuja ja tiedotteita tuotettiin ja toimitettiin medialle vuoden
aikana 109 kpl. Suurin osa tiedotteista oli suunniteltuja mutta koronapandemia nosti
kokonaismäärää selvästi.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
1. Viestintäpalveluiden tehtävien uudelleen organisointi/Ei toteutunut
2. Muutosviestinnän tukeminen Veto 3 –hankkeessa/Ei toteutunut
3. Keiteleen seurakunnan liittymisen muutosviestintä ja projektit viestinnän yhtenäistämiseksi./
/TOTEUTUNUT
Tunnusluvut
Tavoite vuodelle 2020
Yhteisen Facebook-sivuston
tykkääjät 2900 kpl

Toteutunut vuonna 2020
Tykkääjät vuoden lopussa
3243 kpl

Tulos
Tavoite ylitettiin

Työhyvinvointi
Toiminta-ajatus
Yhteistyötoimikunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtäviin kuuluu työsuojeluasioiden lisäksi
muitakin yhteistoiminnan piiriin kuuluvia asioita. Toimikunta päättää tai antaa lausuntonsa
esimerkiksi virkistystoiminnan järjestämisestä henkilökunnalle, työkykyä ylläpitävän ja työssä
jaksamista edistävän toiminnan periaatteista, työsuojelun toimintaohjelmasta sekä
seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Erityisesti toimikunnalle kuuluu
henkilöstöä ja työoloja koskevien suunnitelmien käsittely.
Toiminta kertomusvuonna
Yhteistyötoimikunta piti kokouksiaan vuoden 2020 aikana yhteensä kuusi ja käsiteltäviä asioita
oli yhteensä 49. Yhteistyötoimikuntaan kuuluivat seuraavat jäsenet: hallintojohtaja Katariina
Bergbacka (pj.), Arto Penttinen (yhteisen kirkkoneuvoston pj.), Kari Haikarainen (Jukon
pääluottamusmies), Mauri Heiskanen (Kirkon alat ry:n pääluottamusmies), Hannu Keränen
(työsuojeluvaltuutettu), Riitta Koivistoinen (Jytyn pääluottamusmies ja sihteeri), Sami Kokkonen
(työsuojeluvaltuutettu) ja Birgitta Ruotsalainen (työterveyshoitaja, Iisalmi Mehiläinen).
Yhteistyötoimikunta v. 2020 mm. antoi lausunnon työterveyshuollon korvaushakemukseen
vuodelta 2019 ja henkilöstön koulutussuunnitelmasta vuodelle 2021.
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Vuoden 2020 aikana annettiin lausunto Veto 3 –hankkeeseen liittyvästä ehdotuksesta yhdestä
yhteisestä seurakunnasta. Hankkeen ohjausryhmässä toimi henkilökunnan edustajana Jukon
pääluottamusmies ja yhteistyötoimikunnan jäsen kanttori Kari Haikarainen.
Merkittiin tiedoksi sisäilmatyöryhmän tilannekatsaukset eri kiinteistöjen sisäilmatilanteista.
Tavoitteiden toteutuminen
1. Yhteistyötoimikunta varmistaa työhyvinvoinnin toteutumista  Periaatetta pyrittiin
toteuttamaan vuoden aikana.
2. Järjestetään koko henkilökunnalle kaksi yhteistä henkilöstöpäivää vuosittain. Päivissä
teemoina on ajankohtaisten asioiden lisäksi jokin tarkempaa perehtymistä vaativa teema.
Päiviä suunnittelee ryhmä, johon kuuluvat työsuojelupäällikkö, molemmat
työsuojeluvaltuutetut, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja vastaava tiedottaja. 
Henkilöstöpäivät järjestettiin poikkeuksellisella tavalla koronapandemian vuoksi – keväällä
henkilöstöpäivä peruttiin kokonaan ja syksyllä henkilöstöpäivä pidettiin etätapahtumana.
3. Terveystarkastuksissa kartoitetaan kuntotestausten tarve, ja kaikkia koskevista
säännönmukaisista testauksista luovutaan. Kiinnitetään erityistä huomiota varhaisen tuen
malliin.  Tarkastukset toteutettiin suunnitelman mukaan.
4. Yhteistyötoimikunta antaa lausuntoja ja tekee aloitteita työyhteisön tilaa koskevista
hankkeista. Erityisenä kohteena ovat sisäilmaongelmien ratkaiseminen yhtymän eri
kiinteistöissä, asioita valmistelee edelleen sisäilmatyöryhmä.  V. 2020 toimi edelleen
moniammatillinen sisäilmatyöryhmä, jossa käsiteltiin eri kiinteistöjen sisätilaongelmia ja
niihin liittyviä korjauksia. Ryhmään kuuluivat työterveyslääkäri ja –hoitaja, hallintojohtaja,
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kiinteistöpäällikkö, yksi työsuojeluvaltuutettu,
sisäilma-asiantuntija ja tekninen asiantuntija sekä kulloisenkin seurakunnan kirkkoherra.
5. Yhteistyötoimikunta osallistuu aktiivisesti vuosina 2018-2019 aloitetun Veto 3 –
kehittämishankkeen työskentelyyn. Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhtymään kuuluvien
seurakuntien ja yhtymän palveluita. Hankkeen lähtökohtana on niukkenevat voimavarat.
Seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien perustehtävät pitäisi tulevaisuudessa
pystyä hoitamaan nykyistä vähäisemmillä resursseilla. Hanke kohdentuu rakenteisiin,
henkilöstöresursseihin, seurakuntien väliseen työalojen väliseen yhteistyöhön ja
vastuunjakoon sekä henkilöstön osaamiseen ja osaamisen hyödyntämiseen. Tätä
kehittämistyötä tehdään yhdessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. 
Yhteistyötoimikunta antoi lausuntonsa hankkeesta ja siitä esitetystä yhden yhteisen
seurakunnan mallista. Suunnitelma ei ole toteutunut, koska sitä kannattivat vain kolme
seurakuntaneuvostoa kuudesta. Nyt selvitetään seurakuntapari-neuvotteluissa seurakuntien
vapaamuotoista yhteistyötä.

2.3. Hautaustoimi
Toiminta-ajatus:
Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistamien
hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta sekä hautaustoimintaan
liittyvistä palveluista kirkkolain, kirkkojärjestyksen, hautaustoimen ohjesäännön ja muiden
säännösten ja päätösten mukaan.
Tavoitteiden toteutuminen
1. Asiakaspalvelu (ulkoiset ja sisäiset asiakkaat) on hautatoimessa saatu hoidettua hyvin,
vaikka vuosi kokonaisuutena onkin monella tavoin ollut erittäin haasteellinen.
Koronapandemia on luonut kaikkeen tekemiseen omat haasteensa. Henkilöstön toimintakyky
on siltä osin saatu turvattua, toisaalta hautausmaatyöalalla on ollut
henkilöstöresurssivajausta pitkistä virkavapauksista johtuen. Haudankaivutyö on jouduttu
toistaiseksi ulkoistamaan urakoitsijalle myös Iisalmen hautausmailla. Yhteistyö haudankaivuurakoitsijoiden kanssa, samoin kuin myös muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, on
sujunut hyvin ja se on ollut rakentavaa.
Hautausmaakartta-aineistoa on saatu kansiomateriaalina kaikkiin seurakuntiin,
ilmoitustaulukarttapohjat ovat toistaiseksi kehittelyasteella – samoin nettikartta-aineisto.
Korona-pandemiaviestintä on priorisoitu etusijalle.
70

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Yleishallinto, hautaustoimi ja kiinteistötoimi

Toimintakertomus 2020

2. Iisalmen Sankariniemen hautausmaata on kunnostettu poistamalla alueelta vanhoja kantoja,
uudelleen nurmetuksella sekä hiekkakäytävän perusparannuksella. Kukkaistutuksissa
olemme kiinnittäneet huomiota sekä ruukkuistutusten näyttävyyteen ja toisaalta
kestävyyteen. Perennoiden väliin olemme lisänneet sipulikukkia.
3. Hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely on edennyt suunnitellusti Pielaveden Laukkalan
hautausmaalla ja aloitettu vastaavasti Pielaveden Kirkon ja Lehtolammin hautausmailla.
4. Ympäristötyössä on edetty osin pandemian asettamissa rajoissa, korona on lisännyt mm.
etätyötä ja etäkokouksia ja muutoinkin todennäköisesti vaikuttanut jopa positiivisesti yhtymän
hiilijalanjälkeen. Ympäristökasvatusta on tehty mm. ympäristöblogien muodossa,
Lähetyskirpun
tekemä
laajamittainen
ympäristötyö
ansaitsee
erityismaininnan.
Hautausmaiden sekajätemäärät alenevat tasaisesti. Seurakuntayhtymän hiilineutraalius 2030
on iso ja kaikkien yhteistä ponnistelua vaativa tavoite.

2.4. Hautainhoitorahasto
Toiminta-ajatus:
Hautainhoitorahastoon maksetuilla varoilla hoidetaan yhtymälle annetut hautojen hoidot
sääntöjen ja sopimusehtojen mukaan. Kirkkolain tulkinta verovarojen käytöstä edellyttää, ettei
verovaroja käytetä yksittäisten hautojen hoitoon. Hautainhoitorahaston säännön on vahvistanut
yhteinen kirkkovaltuusto.
Tavoitteiden toteutuminen:
Hautojenhoitoa tarjottiin ja hoidettiin aikaisempien vuosien tapaan. Kukkahoitoon sisältyy kukat,
mullan vaihtaminen, lannoitus ja kiven pesun tarpeen mukaan. Kesän 2020 kukat toimitti
Heimosen puutarha Vartialasta.
Talousarvion toteumavertailu
2018
Toimintatuotot, arvio
250.000
Toimintatuotot, tot.
254.245
Toimintakulut, arvio
252.649
Toimintakulut, tot.
219.902
Toimintakate +/34.343
Toimintatuotot/jäsen
1,10
Talousarvon toimintatuotot toteuma 108 %

2019
2020
250.000
250.000
268.124
270.627
252.649
256.049
294.908
263.458
-26.784
7.169
-0,88
0,23
toimintamenot toteuma 103 %

2.5 Kiinteistötoimi
Toiminta-ajatus
Seurakuntayhtymän kiinteistötoimi huolehtii seurakuntien eri työalojen toiminnassa tarvittavista
rakennuksista, huoneistoista ja maa-alueista. Kiinteistöistä pidetään huolta korjaussuunnitelman
mukaisesti. Kiinteistötoimi vastaa myös maa- ja metsäalueiden hoidosta.
Toiminta kertomusvuonna
Painopisteet vuodelle 2020 olivat seuraavat:
1. Tilojen käyttöä edelleen tehostetaan ja tarpeettomat vähällä käytöllä olevat tilat myydään,
vuokratilojen käyttöä vähennetään.  Vuoden 2020 aikana tiloista ei luovuttu. Iisalmen
Mansikkaniemellä sijaitsevalle metsämökille tulee uudet tilat vuonna 2022 valmistuvaan
Mansikkaniemen kouluun. Tiloista tehtiin sopimus Iisalmen kaupungin kanssa.
2. Toteutetaan hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja myydään kiinteistöjä, jotka eivät ole
seurakunnille tarpeellisia. Kaavanmuutos Kirkonsalmelle Rantalan alueelle Iisalmeen
mahdollistaa alueen rakentaminen. Myös Mansikkaniemen asemakaavoitus on vireillä, kaavan
valmistumisen jälkeen tarkastellaan Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen säilyttämistä
seurakuntayhtymän omistuksessa.  Iisalmen Mansikkaniemen asemakaavasta on tullut
lainvoimainen. Rantalan Pappilan asemakaavan valitusten käsittely on kesken. Jatkossa
palataan Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen sekä Rantalan Pappiloiden omistamista koskeviin
kysymyksiin. Iisalmesta myytiin 2 kpl asuintalotontteja Vanhan kirkkotien varresta.
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3. Varmistetaan seurakuntayhtymän omistamien talousmetsien tuotto.  Metsänhoitotyöt ja
hakkuut toteutettiin metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Vuodelle 2021 suunniteltiin
metsäteiden perusparannusta, tuhkalannoitusta sekä kunnostusojitusta, jotka parantavat
puuston kasvua ja korjuuolosuhteita. Metsänhoitotöiden toteutuksessa huomioidaan
luontoarvot.
4. Parannetaan kiinteistöjen energiataloutta ja toteutetaan suunniteltuja lämmitysjärjestelmien
muutoksia. Huolehditaan siitä, että käytössä olevat kiinteistöt ovat terveitä ja turvallisia ja
mahdollisiin sisäilmaongelmiin puututaan.  Kiinteistöjen energiankulutuksen osalta on otettu
käyttöön reaaliaikainen sovellus sähkö- ja lämmitysenergiankulutuksen seurantaan. Pielaveden
kirkon sisäilmatutkimukset käynnistettiin ja Varpaisjärven seurakuntatalolle etsitään korvaavia
tiloja.
5. Laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelmat kiinteistöille, jotka säilytetään. 
Kiinteistöstrategialuonnos laadittu, käsittely ja hyväksyminen vuodelle 2021. Rakennukset jaettu
neljään kategoriaan ja säilytettäville laaditaan PTS-suunnitelmat kun strategia hyväksytty.
Puun myyntitulot olivat v. 2020 yhteensä 359 790 euroa, kun talousarviossa oli ennakoitu niiden
olevan 300 000 euroa (v. 2019 tulot olivat 275 698 euroa). Puun myyntitulot olivat 59 790 yli
arvioidun.
-

Suurimmat investoinnit v. 2020 olivat seuraavat:
Pielaveden kirkon vesikaton maalaus, sadevesijärjestelmän uusinta ja saattolämmityksen
asennus 122 731 euroa, johon saatiin Kirkkohallituksen avustusta 122 731 euroa, netto 0 euroa
Iisaaren leirikeskukseen uudet laiturit, saunan korjaus, ym. aikaisempien töiden
loppuunsaattamista 66 586 euroa
Iisalmen seurakuntatalon salien lattiapinnoitteiden uusinta, sisäilmakorjauksia sekä ulkopuolisen
salaojituksen parantaminen 98 726 euroa.
Lippuniemen seurakuntakodilla vesikattokorjaus ja saattolämmitysten asennus 26 490 euroa.
Vahnan kappelin julkisivun kunnostustyöt 52 460 euroa
Käyttötalouspuolella suurimpia yksittäisiä kunnossapitotoimenpiteitä olivat Pielaveden
nuortentalon julkisivun huoltomaalaus, Sonkajärven seurakuntatalon keittiön kylmiön uusinta,
Iisalmessa Kangaslammen kappelin huoltorakennuksen katon uusinta ja Iisaaren leirikeskuksen
vesistökaapelin uusinta ja pääsulakekoon suurentaminen, Alapitkän kirkon vesikattovuodon
korjaus, Pielaveden kirkon ruumiskylmiön kylmäkoneiden uusinta, Lapinlahden seurakuntatalon
II-kerroksen jäähdytyksen toteutus. Ennakoimattomia kiinteistömenoja lisäsivät
sisäilmaongelmien selvittelyyn tarvittavat tutkimukset ja asiantuntijatyö.
Yhteensä kiinteistötoimen käyttötalouden käyttökate oli seuraava:
toimintatulot
toimintakulut
toimintakate

ta2020
535 350
-2 004 780
-1 469 430

toteutuma2020
586 036
-2 010 132
-1 424 096

erotus
-50 686
5 352
-45 334

Ateria- ja leirikeskuspalvelut
Toiminta-ajatus
Seurakuntien seurakuntatalot ja leirikeskukset tarjoavat hyvät tilat sisäisten ja ulkoisten
asiakkaiden tilaisuuksia varten. Seurakuntayhtymän seurakunnissa pitopalvelutoiminta on
ulkoistettu Sonkajärven Sukevan leirikeskusta lukuun ottamatta ja kokonaan 1.1.2020 lukien.
Toiminta kertomusvuonna ja tavoitteiden toteutuminen
1. Pyritään järjestämään seurakuntayhtymän seurakuntien leirit jäljellä olevissa omissa
leirikeskuksissa Hirsikangas, Iisaari ja Väärni.
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Keväällä 2020 alkaneen koronapandemian vuoksi seurakuntien toiminnot jouduttiin pääosin
ajamaan alas ja tavanomaisia leirejä ei voitu pitää suunnitellusti. Loppukesästä ja syksyllä
pidettiin osa leireistä Hirsikankaalla lyhennettyinä.
Väärnin leirikeskusta ei enää käytetä leiritoiminnassa.
Tuomirannan leiritupa on vuokrattu iisalmelaisten yhdistysten käyttöön nimellisellä vuokralla.
Tilaa hallinnoi Vanuli ry.
2. Kiinnitetään leirikeskuksissa huomiota ympäristöasioihin mm. jätteiden lajittelulla.

Jätteiden lajitteluun on kiinnitetty huomiota ja lajittelu toimii hyvän ohjeistuksen ansiosta
sujuvasti.
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12-2020
Toteuma
2020

Talousarvio
2020

TA muutos Ylitys/alitus Toteuma-% Tilinpäätös
2020
2019

0,00

0

0

0

0%

90

201 558,50

166 870

0

-34 688

121 %

161 232

Hautaustoimi
Seurakuntatyön maksut
Hautaustoimeen liittyvät maksut

300,66

3 100

0

2 799

10 %

158

Maksutuotot

Muut maksutuotot

201 859,16

169 970

0

-31 889

119 %

161 480

Vuokratuotot

14 647,67

5 750

0

-8 898

255 %

32 201

2 600,00

2 100

0

-500

124 %

400

Tuet ja avustukset

4 631,62

0

0

-4 632

0%

0

TOIMINTATUOTOT

Muut toimintatuotot

223 738,45

177 820

0

-45 918

126 %

194 081

Palkat ja palkkiot

-234 262,08

-237 060

0

-2 798

99 %

-208 013

Henkilösivukulut

-55 732,11

-58 490

0

-2 758

95 %

-49 362

22 179,33

0

0

-22 179

0%

5 281

Henkilöstökulut

-267 814,86

-295 550

0

-27 735

91 %

-252 095

Palvelujen ostot

-300 099,74

-207 060

0

93 040

145 %

-267 154

Henkilöstökulujen oikaisuerät

Vuokrakulut

-2 897,42

-630

0

2 267

460 %

-2 434

-80 680,75

-69 530

0

11 151

116 %

-81 600

-80 680,75

-69 530

0

11 151

116 %

-81 600

-3 398,25

-1 710

0

1 688

199 %

-2 873

TOIMINTAKULUT

-654 891,02

-574 480

0

80 411

114 %

-606 156

TOIMINTAKATE ULKOISET

-431 152,57

-396 660

0

34 493

109 %

-412 075

Vuokrakulut - sisäiset

-86 686,00

0

0

86 686

0%

-86 117

TOIMINTAKATE SISÄISET

-86 686,00

0

0

86 686

0%

-86 117

TOIMINTAKATE

-517 838,57

-396 660

0

121 179

131 %

-498 191

VUOSIKATE

-517 838,57

-396 660

0

121 179

131 %

-498 191

Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut

Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset

-39 907,03

-43 396

0

-3 489

92 %

-41 425

-39 907,03

-43 396

0

-3 489

92 %

-41 425

Sisäiset vyörytyserät

-189 315,97

0

0

189 316

0%

-172 523

TILIKAUDEN TULOS

-747 061,57

-440 056

0

307 006

170 %

-712 139

YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

-747 061,57

-440 056

0

307 006

170 %

-712 139

7 303,68

4 000

0

-3 304

183 %

15 057

12 107,24

10 160

0

-1 947

119 %

14 804

849,61

37 000

0

36 150

2%

2 261

Kiinteistötoimi
Myyntituotot
Hautaustoimeen liittyvät maksut
Muut maksutuotot
Maksutuotot

12 956,85

47 160

0

34 203

27 %

17 064

Vuokratuotot

184 996,26

184 190

0

-806

100 %

209 188

Metsätalouden tuotot

359 790,47

300 000

0

-59 790

120 %

275 699

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

0,00

0

0

0

0%

7

Tuet ja avustukset

0,00

0

0

0

0%

7 203

20 988,74

0

0

-20 989

0%

10 427

TOIMINTATUOTOT

Muut toimintatuotot

586 036,00

535 350

0

-50 686

109 %

534 645

Palkat ja palkkiot

-563 615,46

-592 879

0

-29 264

95 %

-605 581

Henkilösivukulut

-128 337,87

-146 281

0

-17 943

88 %

-141 748

Henkilöstökulujen oikaisuerät
Henkilöstökulut

6 308,51

0

0

-6 309

0%

8 946

-685 644,82

-739 160

0

-53 515

93 %

-738 383
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12-2020
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Toteuma
2020

Talousarvio
2020

TA muutos Ylitys/alitus Toteuma-% Tilinpäätös
2020
2019

-540 163,00

-496 140

0

44 023

109 %

-676 932

-39 777,49

-34 600

0

5 177

115 %

-39 863

-612 603,24

-601 210

0

11 393

102 %

-673 541

-612 603,24

-601 210

0

11 393

102 %

-673 541

Annetut avustukset

-606,00

0

0

606

0%

0

Muut toimintakulut

-131 337,64

-133 670

0

-2 332

98 %

-117 879

TOIMINTAKULUT

-2 010 132,19

-2 004 780

0

5 352

100 % -2 246 598

TOIMINTAKATE ULKOISET

-1 424 096,19

-1 469 430

0

-45 334

97 % -1 711 953

Sisäiset tuotot

2 164 070,91

0

0 -2 164 071

0 % 2 308 778

TOIMINTAKATE SISÄISET

2 164 070,91

0

0 -2 164 071

739 974,72

-1 469 430

0 -2 209 405

-50 %

TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset

0 % 2 308 778
596 826

739 974,72

-1 469 430

0 -2 209 405

-50 %

596 826

-436 810,62

-405 191

0

31 620

108 %

-410 894

-436 810,62

-405 191

0

31 620

108 %

-410 894

Sisäiset vyörytyserät

-55 297,09

0

0

55 297

0%

-58 922

TILIKAUDEN TULOS

247 867,01

-1 874 621

0 -2 122 488

-13 %

127 009

0

0

100 %

24 804

0 -2 122 488

-15 %

151 813

Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

24 804,33

24 804

272 671,34

-1 849 817

100 521,62

2 000

0

-98 522

5 026 %

2 979

13 113,15

43 570

0

30 457

30 %

34 981

Iisalmi
Myyntituotot
Seurakuntatyön maksut
Muut maksutuotot
Maksutuotot
Vuokratuotot

695,98

2 350

0

1 654

30 %

4 302

13 809,13

45 920

0

32 111

30 %

39 283

6 383,56

0

0

-6 384

0%

6 317

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

21 732,46

166 501

0

144 769

13 %

167 471

Tuet ja avustukset

97 094,22

0

0

-97 094

0%

10 430

343,00

0

0

-343

0%

987

112 %

227 469

Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT

239 883,99

214 421

0

-25 463

Palkat ja palkkiot

-1 065 987,68

-1 109 125

0

-43 137

96 % -1 087 498

Henkilösivukulut

-247 709,94

-272 914

0

-25 204

91 %

-229 689

0%

18 453

Henkilöstökulujen oikaisuerät
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Ostot tilikauden aikana

13 847,80

0

0

-13 848

-1 299 849,82

-1 382 039

0

-82 189

-204 922,13

-277 410

0

-72 488

74 %

-281 783

-60 226,44

-59 180

0

1 046

102 %

-60 663

94 % -1 298 734

-115 232,89

-108 679

0

6 554

106 %

-105 867

-115 232,89

-108 679

0

6 554

106 %

-105 867

Annetut avustukset

-146 244,67

-147 372

0

-1 127

99 %

-176 497

Muut toimintakulut

-2 443,04

-2 900

0

-457

84 %

-2 922

TOIMINTAKULUT

-1 828 918,99

-1 977 580

0

-148 661

92 % -1 926 466

TOIMINTAKATE ULKOISET

-1 589 035,00

-1 763 159

0

-174 124

90 % -1 698 997

Vuokrakulut - sisäiset

-696 361,43

0

0

696 361

0%

-754 376

TOIMINTAKATE SISÄISET

-696 361,43

0

0

696 361

0%

-754 376

-2 285 396,43

-1 763 159

0

522 237

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

TOIMINTAKATE

130 % -2 453 373
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12-2020
VUOSIKATE
Sisäiset vyörytyserät

Toteuma
2020

Talousarvio
2020

-2 285 396,43

-1 763 159

TA muutos Ylitys/alitus Toteuma-% Tilinpäätös
2020
2019
0

522 237

0

607 389

130 % -2 453 373

-607 389,12

0

TILIKAUDEN TULOS

-2 892 785,55

-1 763 159

0 1 129 626

164 % -3 084 955

0%

-631 583

YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

-2 892 785,55

-1 763 159

0 1 129 626

164 % -3 084 955

19 777,63

1 000

7 147,82
426,45

Lapinlahti
Myyntituotot
Seurakuntatyön maksut
Muut maksutuotot

0

-18 778

1 978 %

63

11 500

0

4 352

62 %

12 673

600

0

174

71 %

1 336

Maksutuotot

7 574,27

12 100

0

4 526

63 %

14 008

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

6 629,57

15 400

0

8 770

43 %

36 456

Tuet ja avustukset

2 000,00

0

0

-2 000

0%

2 142

TOIMINTATUOTOT

35 981,47

28 500

0

-7 481

126 %

52 669

Palkat ja palkkiot

-319 128,15

-339 450

0

-20 322

94 %

-324 680

Henkilösivukulut

-75 488,64

-83 111

0

-7 622

91 %

-76 913

-201,32

0

0

201

0%

0

-394 818,11

-422 561

0

-27 743

93 %

-401 594

-60 863,87

-81 701

0

-20 837

74 %

-73 359

Henkilöstökulujen oikaisuerät
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-2 272,09

-2 000

0

272

114 %

-2 131

-43 776,36

-46 473

0

-2 697

94 %

-45 779

-43 776,36

-46 473

0

-2 697

94 %

-45 779

Annetut avustukset

-53 842,88

-41 200

0

12 643

131 %

-55 685

Muut toimintakulut

-1 256,79

-6 750

0

-5 493

19 %

-1 099

TOIMINTAKULUT

-556 830,10

-600 685

0

-43 855

93 %

-579 647

TOIMINTAKATE ULKOISET

-520 848,63

-572 185

0

-51 336

91 %

-526 978

Vuokrakulut - sisäiset

-341 364,73

0

0

341 365

0%

-430 444

TOIMINTAKATE SISÄISET

-341 364,73

0

0

341 365

0%

-430 444

TOIMINTAKATE

-862 213,36

-572 185

0

290 028

151 %

-957 422

VUOSIKATE

-862 213,36

-572 185

0

290 028

151 %

-957 422

-222 451,02

0

0

222 451

0%

-241 848

TILIKAUDEN TULOS

-1 084 664,38

-572 185

0

512 479

190 % -1 199 270

YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

-1 084 664,38

-572 185

0

512 479

190 % -1 199 270

2 008,70

1 150

0

-859

175 %

1 149

1 694,80

6 290

0

4 595

27 %

4 916

487,90

750

0

262

65 %

1 729

Maksutuotot

2 182,70

7 040

0

4 857

31 %

6 645

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

7 471,12

8 429

0

958

89 %

11 046

37 784,42

40 000

0

2 216

94 %

37 224

290,00

0

0

-290

0%

10

Sisäiset vyörytyserät

Pielavesi
Myyntituotot
Seurakuntatyön maksut
Muut maksutuotot

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT

49 736,94

56 619

0

6 882

88 %

56 074

Palkat ja palkkiot

-287 100,48

-299 590

0

-12 490

96 %

-281 802

Henkilösivukulut

-67 448,41

-73 474

0

-6 025

92 %

-66 436

-33,06

0

0

33

0%

1 095

Henkilöstökulujen oikaisuerät
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12-2020
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Annetut avustukset
Muut toimintakulut

Toteuma
2020

Talousarvio
2020

TA muutos Ylitys/alitus Toteuma-% Tilinpäätös
2020
2019

-354 581,95

-373 064

0

-18 482

-31 642,88

-46 730

0

-2 911,11

-1 960

0

95 %

-347 143

-15 087

68 %

-50 482

951

149 %

-2 487

-29 660,97

-34 416

0

-4 755

86 %

-31 042

-29 660,97

-34 416

0

-4 755

86 %

-31 042

-33 956,12

-33 808

0

148

100 %

-34 949

-473,23

-2 900

0

-2 427

16 %

-724

TOIMINTAKULUT

-453 226,26

-492 878

0

-39 651

92 %

-466 827

TOIMINTAKATE ULKOISET

-403 489,32

-436 259

0

-32 769

92 %

-410 753

Vuokrakulut - sisäiset

-342 566,80

0

0

342 567

0%

-359 554

TOIMINTAKATE SISÄISET

-342 566,80

0

0

342 567

0%

-359 554

TOIMINTAKATE

-746 056,12

-436 259

0

309 797

171 %

-770 307

VUOSIKATE

-746 056,12

-436 259

0

309 797

171 %

-770 307

Sisäiset vyörytyserät

-199 012,99

0

0

199 013

0%

-199 759

TILIKAUDEN TULOS

-945 069,11

-436 259

0

508 810

217 %

-970 067

YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

-945 069,11

-436 259

0

508 810

217 %

-970 067

6 639,89

33 250

0

26 610

20 %

31 750

Rovastikunta
Korvaukset
Seurakuntatyön maksut

0,00

0

0

0

0%

4 699

8 707,31

0

0

-8 707

0%

2 081

Maksutuotot

8 707,31

0

0

-8 707

0%

6 780

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

Muut maksutuotot

5 594,16

0

0

-5 594

0%

1 624

Tuet ja avustukset

0,00

0

0

0

0%

7 000

TOIMINTATUOTOT

20 941,36

33 250

0

12 309

63 %

47 154

Palkat ja palkkiot

0,00

0

0

0

0%

-1 350

Henkilösivukulut

0,00

0

0

0

0%

-186

0,00

0

0

0

0%

-1 536

-7 139,69

-32 250

0

-25 110

22 %

-19 481

-1 562,07

-1 000

0

562

156 %

-7 228

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1 562,07

-1 000

0

562

156 %

-7 228

Annetut avustukset

-4 779,57

0

0

4 780

0%

-5 667

Muut toimintakulut

-7 460,03

0

0

7 460

0%

-13 243

Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Ostot tilikauden aikana

TOIMINTAKULUT

-20 941,36

-33 250

0

-12 309

63 %

-47 154

TOIMINTAKATE ULKOISET

0,00

0

0

0

0%

0

TOIMINTAKATE

0,00

0

0

0

0%

0

VUOSIKATE

0,00

0

0

0

0%

0

Sisäiset vyörytyserät

0,00

0

0

0

0%

-131

TILIKAUDEN TULOS

0,00

0

0

0

0%

-131

YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

0,00

0

0

0

0%

-131

7 474,70

200

0

-7 275

3 737 %

0

3 396,05

7 350

0

3 954

46 %

8 308

Sonkajärvi
Myyntituotot
Seurakuntatyön maksut
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12-2020
Muut maksutuotot

Toteuma
2020

Talousarvio
2020

TA muutos Ylitys/alitus Toteuma-% Tilinpäätös
2020
2019

614,35

380

0

-234

162 %

2 026

Maksutuotot

4 010,40

7 730

0

3 720

52 %

10 333

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

6 540,00

25 100

0

18 560

26 %

19 689

Tuet ja avustukset

951,18

0

0

-951

0%

0

TOIMINTATUOTOT

18 976,28

33 030

0

14 054

57 %

30 023

Palkat ja palkkiot

-251 096,69

-251 890

0

-793

100 %

-240 338

Henkilösivukulut

-60 839,43

-64 495

0

-3 656

94 %

-58 203

2 304,27

0

0

-2 304

0%

2 172

-309 631,85

-316 385

0

-6 753

98 %

-296 369

-38 357,48

-57 497

0

-19 140

67 %

-50 389

Henkilöstökulujen oikaisuerät
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Annetut avustukset
Muut toimintakulut

-9 849,86

-10 420

0

-570

95 %

-10 334

-21 941,66

-34 055

0

-12 113

64 %

-26 601

-21 941,66

-34 055

0

-12 113

64 %

-26 601

-30 122,22

-31 700

0

-1 578

95 %

-28 913

-2 166,23

-270

0

1 896

802 %

-959

TOIMINTAKULUT

-412 069,30

-450 327

0

-38 258

92 %

-413 565

TOIMINTAKATE ULKOISET

-393 093,02

-417 297

0

-24 204

94 %

-383 542

Vuokrakulut - sisäiset

-404 948,82

0

0

404 949

0%

-370 420

TOIMINTAKATE SISÄISET

-404 948,82

0

0

404 949

0%

-370 420

TOIMINTAKATE

-798 041,84

-417 297

0

380 745

191 %

-753 962

VUOSIKATE

-798 041,84

-417 297

0

380 745

191 %

-753 962

Sisäiset vyörytyserät

-198 403,90

0

0

198 404

0%

-185 899

TILIKAUDEN TULOS

-996 445,74

-417 297

0

579 149

239 %

-939 861

YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

-996 445,74

-417 297

0

579 149

239 %

-939 861

470,00

100

0

-370

470 %

272

2 850,00

7 600

0

4 750

38 %

4 628

Varpaisjärvi
Myyntituotot
Seurakuntatyön maksut

158,85

0

0

-159

0%

280

Maksutuotot

Muut maksutuotot

3 008,85

7 600

0

4 591

40 %

4 908

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

2 719,12

7 600

0

4 881

36 %

9 520

Tuet ja avustukset

3 200,01

100

0

-3 100

3 200 %

0

TOIMINTATUOTOT

9 397,98

15 400

0

6 002

61 %

14 700

Palkat ja palkkiot

-169 194,68

-167 920

0

1 275

101 %

-162 322

Henkilösivukulut

-40 970,15

-40 999

0

-29

100 %

-38 549

Henkilöstökulujen oikaisuerät
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Annetut avustukset
Muut toimintakulut

1 010,98

0

0

-1 011

0%

680

-209 153,85

-208 919

0

235

100 %

-200 190

-26 936,75

-47 210

0

-20 273

57 %

-43 606

-2 208,32

-1 540

0

668

143 %

-2 620

-25 798,70

-23 298

0

2 501

111 %

-33 542

-25 798,70

-23 298

0

2 501

111 %

-33 542

-13 605,97

-13 100

0

506

104 %

-12 774

-459,08

-550

0

-91

83 %

-135

TOIMINTAKULUT

-278 162,67

-294 617

0

-16 454

94 %

-292 866

TOIMINTAKATE ULKOISET

-268 764,69

-279 217

0

-10 452

96 %

-278 166
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12-2020
Toteuma
2020

Talousarvio
2020

TA muutos Ylitys/alitus Toteuma-% Tilinpäätös
2020
2019

Vuokrakulut - sisäiset

-170 764,19

0

0

170 764

0%

-173 519

TOIMINTAKATE SISÄISET

-170 764,19

0

0

170 764

0%

-173 519

TOIMINTAKATE

-439 528,88

-279 217

0

160 312

157 %

-451 685

VUOSIKATE

-439 528,88

-279 217

0

160 312

157 %

-451 685

Sisäiset vyörytyserät

-113 170,15

0

0

113 170

0%

-113 714

TILIKAUDEN TULOS

-552 699,03

-279 217

0

273 482

198 %

-565 399

YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

-552 699,03

-279 217

0

273 482

198 %

-565 399

28 041,00

18 600

0

-9 441

151 %

0

56 275,33

53 000

0

-3 275

106 %

47 723

Yleishallinto
Korvaukset
Virkatodistustuotot
Muut maksutuotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

18 976,53

11 300

0

-7 677

168 %

33 858

75 251,86

64 300

0

-10 952

117 %

81 581

30,00

0

0

-30

0%

30

21 960,00

43 100

0

21 140

51 %

43 104

12 656,37

0

0

-12 656

0%

22 063

TOIMINTATUOTOT

137 939,23

126 000

0

-11 939

109 %

146 778

Palkat ja palkkiot

-507 672,50

-483 060

-13 224

11 388

102 %

-505 830

Henkilösivukulut

-119 912,18

-116 471

0

3 441

103 %

-118 754

6 008,59

0

0

-6 009

0%

22 608

Henkilöstökulut

Henkilöstökulujen oikaisuerät

-621 576,09

-599 531

-13 224

8 821

101 %

-601 976

Palvelujen ostot

-416 729,38

-399 970

-18 150

-1 391

100 %

-443 227

Vuokrakulut
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Annetut avustukset
Muut toimintakulut

-6 807,53

-4 060

0

2 748

168 %

-4 289

-26 347,38

-32 150

0

-5 803

82 %

-35 244

-26 347,38

-32 150

0

-5 803

82 %

-35 244

0,00

-500

0

-500

0%

0

0%

-353

-17,74

0

0

18

-1 071 478,12

-1 036 211

-31 374

3 893

TOIMINTAKATE ULKOISET

-933 538,89

-910 211

-31 374

-8 046

99 %

-938 311

Vuokrakulut - sisäiset

-121 378,94

0

0

121 379

0%

-134 348

0%

-134 348

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE SISÄISET
TOIMINTAKATE
Korkokulut

-121 378,94

0

0

121 379

-1 054 917,83

-910 211

-31 374

113 332

100 % -1 085 089

112 % -1 072 659

0,00

0

0

0

0%

-13

0,00

0

0

0

0%

-13

-1 054 917,83

-910 211

-31 374

113 332

885 962,60

0

0

-885 963

0%

912 721

TILIKAUDEN TULOS

-168 955,23

-910 211

-31 374

-772 630

18 %

-159 950

YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

-168 955,23

-910 211

-31 374

-772 630

18 %

-159 950

Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Sisäiset vyörytyserät

112 % -1 072 672

Tuloslaskelmaosa
toteumavertailu tiliryhmätaso
TP edellinen
vuosi 2019
Toimintatuotot

TA kuluva
2020

TA muutokset Toteuma
2020
2020

-3 623 169,69 -1 220 390,00

Yli-ali

T-%

-3 487 372,65 2 266 982,65

Korvaukset

-31 750,00

-51 850,00

-34 680,89

Myyntituotot

-19 520,21

-8 450,00

-137 556,33

129 106,33 1 627,9

Maksutuotot

-345 756,29

-361 820,00

-329 360,53

-32 459,47

91,0

Vuokratuotot

-244 064,46

-189 940,00

-206 057,49

16 117,49

108,5

Metsätalouden tuotot

-275 698,63

-300 000,00

-359 790,47

59 790,47

119,9

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

-256 611,55

-223 030,00

-51 356,47

-171 673,53

23,0

Tuet ja avustukset

-107 502,91

-85 300,00

-165 589,83

80 289,83

194,1

Muut toimintatuotot

-33 487,30

-38 909,73

38 909,73

0,0

Sisäiset tuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

-2 308 778,34

-2 164 070,91 2 164 070,91

0,0

31 374,00 9 451 720,30 -1 955 537,66

126,1

4 138 019,28 4 337 209,64

13 224,00 4 143 071,35

207 362,29

95,2

3 417 413,80 3 480 974,00

13 224,00 3 398 057,72

96 140,28

97,2

796 438,73

59 796,91

93,0

-51 425,10

51 425,10

0,0

779 841,36

Henkilöstökulujen oikaisuerät

-59 235,88

Vuokrakulut

66,9

9 983 943,97 7 464 808,64

Henkilösivukulut

Palvelujen ostot

-17 169,11

285,8

856 235,64

1 906 412,71 1 645 968,00
124 820,85

18 150,00 1 627 184,26

36 933,74

97,8

126 950,26

-12 560,26

111,0

2 164 070,91 -2 164 070,91

0,0

114 390,00

Sisäiset vuokrakulut

2 308 778,34

Aineet ja tarvikkeet

1 040 444,08

950 811,00

957 604,02

-6 793,02

100,7

1 040 444,08

950 811,00

957 604,02

-6 793,02

100,7

Annetut avustukset

325 282,81

267 680,00

283 827,47

-16 147,47

106,0

Muut toimintakulut

140 185,90

148 750,00

149 012,03

-262,03

100,2

TOIMINTAKATE

6 360 774,28 6 244 418,64

31 374,00 5 964 347,65

311 444,99

95,0

Kirkollisverotulot

-6 589 870,27 -6 465 000,00

-6 517 256,50

52 256,50

100,8

Ostot tilikauden aikana

Valtionrahoitus

-762 384,00

-754 000,00

-764 112,00

10 112,00

101,3

Verotuskulut

105 697,48

106 000,00

109 696,68

-3 696,68

103,5

Kirkon rahastomaksut

585 960,00

588 600,00

589 380,96

-780,96

100,1

-24 046,00

24 046,00

0,0

Toiminta-avustukset
Rahoitustuotot- ja kulut

-68 599,10

-30 000,00

-6 216,65

-23 783,35

20,7

Korkotuotot

-37 516,31

-20 000,00

-4,30

-19 995,70

0,0

Muut rahoitustuotot

-27 264,79

-10 000,00

-6 212,35

-3 787,65

62,1

-648 205,86

369 598,50

232,7

Arvonalentumisten palautukset sijoituksista

-3 846,45

Korkokulut

28,45

VUOSIKATE

-368 421,61

-309 981,36

452 319,38

448 587,00

476 717,65

-28 130,65

106,3

452 319,38

448 587,00

476 717,65

-28 130,65

106,3

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot

31 374,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Tuotot

-278 229,47

-274 029,19

274 029,19

0,0

Kulut

331 664,79

299 221,19

-299 221,19

0,0

Siirrot rahastosta/rahastoon

-53 435,32

-25 192,00

25 192,00

0,0

-171 488,21

341 467,85

-100,9

-24 804,33

0,33

100,0

-196 292,54

341 468,18

-135,2

TILIKAUDEN TULOS
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

83 897,77

138 605,64

-24 804,33

-24 804,00

59 093,44

113 801,64

31 374,00

31 374,00

Verotulojen erittely
TA kuluva
2020

Pääkirjatili
500000

Kirkollisverotulo

Kirkollisverotulot
511000

Valtionrahoitus

Valtionrahoitus
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

TA muutokset
2020

Toteuma
2020

Yli-ali

T-%

-6 465 000,00

-6 517 256,50

52 256,50 100,8

-6 465 000,00

-6 517 256,50

52 256,50 100,8

-754 000,00

-764 112,00

10 112,00 101,3

-754 000,00

-764 112,00

10 112,00 101,3

-7 219 000,00

-7 281 368,50

62 368,50 100,9

-7 219 000,00

-7 281 368,50

62 368,50 100,9

-7 219 000,00

-7 281 368,50

62 368,50 100,9

Investointiosa
toteumavertailu

Tulosyksikkö

Tilaus

Kustannusarvio

1004030436

Huoltorak. L-lahti

2003092

Lapinlahden hautausmaan
huoltorakennus

1004030436

Huoltorak. L-lahti

2003671

Lapinlahden hautausmaan
huoltorakennus

1004030436

Huoltorak. L-lahti

Tulos

1005010502

Auto ja vene

2005848

1005010502

Auto ja vene

Tulos

1005020521

PR kirkko

2004462

1005020521

PR kirkko

Tulos

1005020522

KA kirkko

2007141

1005020522

KA kirkko

Tulos

1005020523

L-lahden kirkko

2006313

Lapinlahden kko, alttaritauluharjoitelma

1005020523

L-lahden kirkko

2008215

Lapinlahden kirkko 2021 korjaukset

1005020523

L-lahden kirkko

Tulos

1005020524

Alapitkän kirkko

2005852

1005020524

Alapitkän kirkko

Tulos

1005020525

Sonkajärven kirkko

2003578

1005020525

Sonkajärven kirkko

Tulos

1005020526

Pielaveden kirkko

2005054

Flyygeli Pielaveden kirkkkoon

1005020526

Pielaveden kirkko

2005850

Pielaveden kirkko - tulot

1005020526

Pielaveden kirkko

2005850

Pielaveden kirkko

1005020526

Pielaveden kirkko

2007492

P-veden kirkon julkisivu

1005020526

Pielaveden kirkko

Tulos

1005020527

Laukkalan kirkko

2004463

1005020527

Laukkalan kirkko

Tulos

1005020528

Varpaisjärven kirkko

2008211

1005020528

Varpaisjärven kirkko

Tulos

1005020529

Sukevan kirkko

2005851

1005020529

Sukevan kirkko

Tulos

1005040505

Vanha kappeli

2007143

Pakettiauto

PR-kirkon julkisivun kunnostus ja ikkuno

Kustaa Aadolfin kirkko

50 000

Ed. vuosien
käyttö

TA kuluva2020

Sonkajärven kirkko

Laukkalan kirkon seinien korj. ja vesika

Varpaisjärven kirkko

Toteuma 2020

Yli/ali

0
112 186

50 000

112 186

36 000

37 920

36 000

37 920

245 000

297 363

245 000

297 363

0
0

Sähköurut

Talousarvio
muutosten jälkeen

18 000

18 000

5 649,44

12 351

18 000

18 000

5 649,44

12 351

3 000
0
0

3 000

10 000

14 995

10 000

14 995

70 000

108 533

70 000

108 533

25 000

24 870
-122 732,00 122 732

10 000

5 110

180 000

180 000

35 000

29 980

180 000

180 000

110 000

5 966

110 000

5 966

0

122 731,87

57 268

510,88

-511

510,75 179 489

0
0

Sukevan kirkko

Vanha kappeli

60 000

4 072

65 000

65 000

471,20

64 529

60 000

4 072

65 000

65 000

471,20

64 529

32 500

32 500

52 460,77

-19 961

0

Investointiosa
toteumavertailu

Tulosyksikkö

Tilaus

Kustannusarvio

1005040505

Vanha kappeli

Tulos

1005060531

Iisalmen srk-tatalo

2005849

Iisalmen seurakuntatalo

1005060531

Iisalmen srk-tatalo

2007140

Iisalmen srk-talo, salit ja salaojat

1005060531

Iisalmen srk-tatalo

Tulos

1005060532

Lippuniemi

2007142

Lippuniemi 2020

0

1005060532

Lippuniemi

2008214

Lippuniemi sadevesikourut+sisätilat

0

1005060532

Lippuniemi

Tulos

1005060534

Lapinlahden srk-talo

2008213

1005060534

Lapinlahden srk-talo

Tulos

1005060535

Sonkajärven srk-talo

2003582

1005060535

Sonkajärven srk-talo

Tulos

1005080552

Iisaari

2003953

Iisaari majoitustilat

1005080552

Iisaari

2005057

Iisaari ekologiset toimet

1005080552

Iisaari

2005105

Iisaari Olvin rahoittamat työt

1005080552

Iisaari

2007139

Iisaari, sauna, varasto ja laiturit

1005080552

Iisaari

Tulos

1005080557

Sukevan leirikeskus

2008216

1005080557

Sukevan leirikeskus

Tulos

1005100591

Metsätalous

2007324

Arola RN:o 8:17 (762-415-8-17)

1005100591

Metsätalous

2008212

P-veden metsäautotie

1005100591

Metsätalous

Tulos

Kokonaistulos

Ero investointien toteumavertailun ja
rahoituslaskelman investointien välillä (6250,00 €)
johtuu käyttöomaisuuskirjauksista tilin 166400
kautta.

Ed. vuosien
käyttö

TA kuluva2020

0
74 300

52 818

0
Lapinlahden srk-talo 2021 korjaukset

Toteuma 2020

Yli/ali

32 500

32 500

52 460,77

-19 961

57 200

57 200

98 726,94

-41 527

57 200

57 200

98 726,94

-41 527

30 000

30 000

26 490,57

3 509

30 000

30 000

26 490,57

3 509

70 000

70 000

66 586,54

3 413

70 000

70 000

66 586,54

3 413

52 818

0
74 300

Talousarvio
muutosten jälkeen

0
0

Sonkajärven seurakuntatalo

30 000

33 323

30 000

33 323

40 000

394 055
92 562
0

0
40 000

Hirsikangas

486 617

0
0
121 200,00 -121 200
0
0
760 300

121 200,00 -121 200
1 186 773

452 700

452 700

372 096,21

80 603

Rahoitusosa toteumavertailu

TP edellinen vuosi TA kuluva
2019
2020

TA muutokset TA Yhteensä Toteuma
2020
2020
2020

Yli-ali

T-%

Tulorahoitus

-336 586,51 -309 981,36

31 374,00

-278 607,36 -622 599,90 343 992,54 223

Vuosikate

-368 421,61 -309 981,36

31 374,00

-278 607,36 -648 205,86 369 598,50 233

Tulorahoituksen korjauserät

25 605,96 -25 605,96

0

259 047,48 452 700,00

452 700,00 350 100,21 102 599,79

77

Investointimenot

505 643,46 452 700,00

452 700,00 501 078,21 -48 378,21 111

Pysyvien vastaavien myyntitulot

-34 073,98

Investoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin

31 835,10

-212 522,00

Varsinaisen toiminnan ja investointien
nettorahavirta

-77 539,03 142 718,64

Muut maksuvalmiuden muutokset

187 199,76

Toimeksiantojen varojen ja pääomien
muutokset

-28 246,00

31 374,00

28 246,00

0

-122 732,00 122 732,00

0

174 092,64 -272 499,69 446 592,33 -157
-111 781,87 111 781,87

0

-44 148,23

1 012,27

-1 012,27

0

55 857,70

2 494,16

-2 494,16

0

175 490,29

-115 288,30 115 288,30

0

Rahoitustoiminnan nettorahavirta

187 199,76

-111 781,87 111 781,87

0

Rahavarojen muutos

109 660,73 142 718,64

Rahavarojen muutos (tase)

109 660,73

Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten
velkojen muutos

31 374,00

174 092,64 -384 281,56 558 374,20 -221
-384 281,56 384 281,56

0

4. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
Tase ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelma ja tunnusluvut
1.1. - 31.12.2020
Toimintatuotot

1.1. - 31.12.2019

1 323 301,74

1 314 391,35

Korvaukset

34 680,89

31 750,00

Myyntituotot

137 556,33

19 520,21

Maksutuotot

329 360,53

345 756,29

Vuokratuotot

206 057,49

244 064,46

Metsätalouden tuotot

359 790,47

275 698,63

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

51 356,47

256 611,55

Tuet ja avustukset

165 589,83

107 502,91

Muut toimintatuotot

38 909,73

33 487,30

-7 287 649,39

-7 675 165,63

-4 143 071,35

-4 138 019,28

-3 398 057,72

-3 417 413,80

-796 438,73

-779 841,36

51 425,10

59 235,88

-1 627 184,26

-1 906 412,71

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilökulujen oikaisuerät
Palvelujen ostot
Vuokrakulut

-126 950,26

-124 820,85

Aineet ja tarvikkeet

-957 604,02

-1 040 444,08

-957 604,02

-1 040 444,08

-283 827,47

-325 282,81

Ostot tilikauden aikana
Annetut avustukset

-149 012,03

-140 185,90

TOIMINTAKATE

Muut toimintakulut

-5 964 347,65

-6 360 774,28

Kirkollisverotulot

6 517 256,50

6 589 870,27

764 112,00

762 384,00

Verotuskulut

-109 696,68

-105 697,48

Kirkon rahastomaksut

-589 380,96

-585 960,00

Valtionrahoitus

Toiminta-avustukset
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot

24 046,00
6 216,65

68 599,10

4,30

37 516,31

6 212,35

27 264,79

Arvonalentumisten palautukset sijoituksista

3 846,45

Korkokulut
VUOSIKATE

-28,45
648 205,86

368 421,61

-476 717,65

-452 319,38

-476 717,65

-452 319,38

Tuotot

274 029,19

278 229,47

Kulut

-299 221,19

-331 664,79

25 192,00

53 435,32

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot

Siirrot rahastosta/rahastoon
TILIKAUDEN TULOS

171 488,21

-83 897,77

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)

24 804,33

24 804,33

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)

196 292,54

-59 093,44

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

2020

2019

18,16

17,13

135,97

81,45

21,77

12,12

Rahoituslaskelma ja tunnusluvut
1.1. -31.12.2020 1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus

622 599,90

336 586,51

Vuosikate

648 205,86

368 421,61

Tulorahoituksen korjauserät

-25 605,96

-31 835,10

-350 100,21

-259 047,48

-501 078,21

-505 643,46

28 246,00

34 073,98

Investoinnit
Investointimenot
Pysyvien vastaavien myyntitulot

122 732,00

212 522,00

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta

Rahoitusosuudet investointimenoihin

272 499,69

77 539,03

Muut maksuvalmiuden muutokset

111 781,87

-187 199,76

-1 012,27

44 148,23

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Lyhytaikaisten saamisten muutos

-2 494,16

-55 857,70

115 288,30

-175 490,29

Rahoitustoiminnan nettorahavirta

111 781,87

-187 199,76

Rahavarojen muutos

384 281,56

-109 660,73

Rahavarojen muutos (tase)

384 281,56

-109 660,73

2020

2019

Investointien tulorahoitusprosentti %

171,33

125,69

Rahavarojen riittävyys. pv

199,91

177,68

0,00

0,00

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos

Lainanhoitokate

Tase ja tunnusluvut
31.12.2020

31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT

13 072 499,94

13 173 511,42

Aineelliset hyödykkeet

12 247 102,11

12 354 363,59

Maa- ja vesialueet

3 003 640,46

2 884 201,72

621 139,01

661 924,82

8 293 789,53

8 441 091,34

VASTAAVAA

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet

196 062,39

219 687,83

Koneet ja kalusto

50 951,61

67 460,25

Muut aineelliset hyödykkeet

64 849,36

64 849,36

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

16 669,75

15 148,27

825 397,83

819 147,83

825 397,83

819 147,83

1 254 934,94

1 313 236,44

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

638 337,57

655 056,51

Muut toimeksiantojen varat

616 597,37

658 179,93

4 745 847,69

4 359 071,97

97 105,76

94 611,60

97 105,76

94 611,60

Myyntisaamiset

7 192,73

23 309,55

Muut saamiset

22 483,47

35 037,63

Siirtosaamiset

67 429,56

36 264,42

2 266 582,29

2 266 582,29

Osakkeet ja osuudet

1 166 582,29

1 166 582,29

Muut arvopaperit

1 100 000,00

1 100 000,00

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
TOIMEKSIANTOJEN VARAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 382 159,64

1 997 878,08

19 073 282,57

18 845 819,83

-16 028 889,33

-15 832 596,79

-13 498 814,24

-13 498 814,24

-2 333 782,55

-2 392 875,99

-196 292,54

59 093,44

-249 527,35

-274 331,68

-249 527,35

-274 331,68

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

-1 445 372,60

-1 504 686,37

Lahjoitusrahastojen pääomat

-828 844,46

-846 506,44

Muut toimeksiantojen pääomat

-616 528,14

-658 179,93

-1 349 493,29

-1 234 204,99

-8 830,26

-2 580,26

-8 830,26

-2 580,26

-1 340 663,03

-1 231 624,73

Ostovelat

-378 519,58

-302 501,00

Muut velat

-181 605,39

-206 629,66

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma

Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

-780 538,06

-722 494,07

-19 073 282,57

-18 845 819,83

2020
Omavaraisuusaste, %

2019
92,34

92,88

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen

114,07

102,80

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

15,64

14,24

0,00

0,00

Lainakanta, euroa/jäsen

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN
TULOKSEN
KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA
KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto
tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen
käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi
toimenpiteiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja
tilintarkastuskertomuksen sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet
yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi.
Poistoeroa puretaan 24 804,33 euroa.
Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen
poistoeron, varausten ja rahastojen muutoksia. Tuloksen käsittely on
ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaehtoisiin varauksiin,
rahastoon tai tilikauden ylijäämä –tilille. Kirkkoneuvosto ottaa
esityksessään kantaa kaikkiin tilikauden tuloksen jälkeen esitettäviin
eriin, myös varausten tai rahaston vähennykseen.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätös on
196 292,54 euroa ylijäämäinen.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle
kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2020 ylijäämä 196 292,54
euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille.

Tilinpäätöslaskelmat
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

Tuloslaskelma
1.1. - 31.12.2020

1.1. - 31.12.2019

1 323 301,74

1 314 391,35

Korvaukset

34 680,89

31 750,00

Myyntituotot

137 556,33

19 520,21

Maksutuotot

329 360,53

345 756,29

Vuokratuotot

206 057,49

244 064,46

Metsätalouden tuotot

359 790,47

275 698,63

Toimintatuotot

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

51 356,47

256 611,55

Tuet ja avustukset

165 589,83

107 502,91

Muut toimintatuotot

38 909,73

33 487,30

-7 287 649,39

-7 675 165,63

-4 143 071,35

-4 138 019,28

-3 398 057,72

-3 417 413,80

-796 438,73

-779 841,36

51 425,10

59 235,88

-1 627 184,26

-1 906 412,71

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilökulujen oikaisuerät
Palvelujen ostot
Vuokrakulut

-126 950,26

-124 820,85

Aineet ja tarvikkeet

-957 604,02

-1 040 444,08

-957 604,02

-1 040 444,08

-283 827,47

-325 282,81

Ostot tilikauden aikana
Annetut avustukset

-149 012,03

-140 185,90

TOIMINTAKATE

Muut toimintakulut

-5 964 347,65

-6 360 774,28

Kirkollisverotulot

6 517 256,50

6 589 870,27

764 112,00

762 384,00

Verotuskulut

-109 696,68

-105 697,48

Kirkon rahastomaksut

-589 380,96

-585 960,00

Valtionrahoitus

Toiminta-avustukset
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot

24 046,00
6 216,65

68 599,10

4,30

37 516,31

6 212,35

27 264,79

Arvonalentumisten palautukset sijoituksista

3 846,45

Korkokulut
VUOSIKATE

-28,45
648 205,86

368 421,61

-476 717,65

-452 319,38

-476 717,65

-452 319,38

Tuotot

274 029,19

278 229,47

Kulut

-299 221,19

-331 664,79

25 192,00

53 435,32

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot

Siirrot rahastosta/rahastoon
TILIKAUDEN TULOS

171 488,21

-83 897,77

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)

24 804,33

24 804,33

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)

196 292,54

-59 093,44

Tase
31.12.2020

31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT

13 072 499,94

13 173 511,42

Aineelliset hyödykkeet

12 247 102,11

12 354 363,59

Maa- ja vesialueet

3 003 640,46

2 884 201,72

621 139,01

661 924,82

8 293 789,53

8 441 091,34

VASTAAVAA

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet

196 062,39

219 687,83

Koneet ja kalusto

50 951,61

67 460,25

Muut aineelliset hyödykkeet

64 849,36

64 849,36

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

16 669,75

15 148,27

825 397,83

819 147,83

825 397,83

819 147,83

1 254 934,94

1 313 236,44

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

638 337,57

655 056,51

Muut toimeksiantojen varat

616 597,37

658 179,93

4 745 847,69

4 359 071,97

97 105,76

94 611,60

97 105,76

94 611,60

Myyntisaamiset

7 192,73

23 309,55

Muut saamiset

22 483,47

35 037,63

Siirtosaamiset

67 429,56

36 264,42

2 266 582,29

2 266 582,29

Osakkeet ja osuudet

1 166 582,29

1 166 582,29

Muut arvopaperit

1 100 000,00

1 100 000,00

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
TOIMEKSIANTOJEN VARAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 382 159,64

1 997 878,08

19 073 282,57

18 845 819,83

-16 028 889,33

-15 832 596,79

-13 498 814,24

-13 498 814,24

-2 333 782,55

-2 392 875,99

-196 292,54

59 093,44

-249 527,35

-274 331,68

-249 527,35

-274 331,68

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

-1 445 372,60

-1 504 686,37

Lahjoitusrahastojen pääomat

-828 844,46

-846 506,44

Muut toimeksiantojen pääomat

-616 528,14

-658 179,93

-1 349 493,29

-1 234 204,99

-8 830,26

-2 580,26

-8 830,26

-2 580,26

-1 340 663,03

-1 231 624,73

Ostovelat

-378 519,58

-302 501,00

Muut velat

-181 605,39

-206 629,66

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma

Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

-780 538,06

-722 494,07

-19 073 282,57

-18 845 819,83

Rahoituslaskelma
1.1. -31.12.2020

1.1. - 31.12.2019

Tulorahoitus

622 599,90

336 586,51

Vuosikate

648 205,86

368 421,61

Tulorahoituksen korjauserät

-25 605,96

-31 835,10

-350 100,21

-259 047,48

-501 078,21

-505 643,46

28 246,00

34 073,98

Investoinnit
Investointimenot
Pysyvien vastaavien myyntitulot

122 732,00

212 522,00

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta

Rahoitusosuudet investointimenoihin

272 499,69

77 539,03

Muut maksuvalmiuden muutokset

111 781,87

-187 199,76

-1 012,27

44 148,23

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Lyhytaikaisten saamisten muutos

-2 494,16

-55 857,70

115 288,30

-175 490,29

Rahoitustoiminnan nettorahavirta

111 781,87

-187 199,76

Rahavarojen muutos

384 281,56

-109 660,73

Rahavarojen muutos (tase)

384 281,56

-109 660,73

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos

1.1 - 31. 12.2020
Rahavarojen muutos

1.1 - 31. 12.2019

384 281,56

-109 660,73

Rahavarat kauden lopussa

4 648 741,93

4 264 460,37

Rahavarat kauden alussa

4 264 460,37

4 374 121,10

Tilinpäätöksen liitetiedot
Tilinpäätöksen laatimista koskevia liitetietoja
Tuloslaskelman liitetiedot
Taseen liitetiedot
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskeva liitetiedot
Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat
A ja E Teräksinen rahaston tilinpäätöslaskelmat
Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä
Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Tilinpäätöksen 2020 liitetiedot
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1. Pysyviin vastaaviin merkityt aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden välittömät
hankintamenot poistetaan ennalta laaditun ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän
suunnitelman mukaan. Poistoista ja poistosuunnitelmasta on erilliset liitteet. Pysyvien
vastaavien aktivointiraja oli rakentamisessa 30.000 euroa ja irtaimen osalla 10.000 euroa.
2. Vaihtuvien vastaavien saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan
todennäköiseen arvoonsa. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa
tai tätä alhaisempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon.
3. Maksuperusteiset kirjaukset on vähäisiä liiketapahtumia koskevia kirjauksia lukuun
ottamatta tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoksi ja
kuluksi.
4. Verotulot on kirjattu kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti tilitysten suoritusajankohdan
mukaan maksuperusteisesti tammi - joulukuussa.
5. Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen
lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2020. Velkaan on laskettu työntekijöiden
ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha-, säästövapaat ja työaikapankin talletukset niiltä
työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2020 mennessä eikä
lopputiliä ole vielä laskettu.
6. Vuonna 2020 tuli voimaan Kirkkohallituksen tilikarttamuutos, joten luvut eivät ole kaikilta
osin vertailukelpoisia v. 2019 lukujen kanssa.
Tuloslaskelman liitetiedot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

2020

2019

3 398 057,72

3 417 413,80

Eläkekulut

694 126,56

694 321,19

Muut henkilösivukulut

102 312,17

85 520,17

Saadut henkilöstökorvaukset

+51 158,11

+53 743,87

+ 266,99

+5 492,01

Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)
Aktivoidut palkat, eläke- ja
henkilösivukulut

0,00
4 143 071,35

4 138 019,28

Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut

91 355,04

119 342,65

Koulutuskulut ja koulutusmatka,
majoitus- ja ravitsemiskulut

13 806,41

40 793,58

102 197,36

88 360,54

3 750,00

6 958,30

211 108,81

255 455,07

Yhteensä

Työterveyshuolto
Työssä jaksaminen (liikunta- ja
kulttuurisetelit)
Yhteensä

Liitteissä on erillinen henkilöstötilinpäätös.
Seurakunnan vakuutukset on otettu IF Vahinkovakuutus Oy:stä ja Lähitapiolasta.
Seurakunnalla on seuraavat vakuutukset:
Omaisuusvakuutukset
Toimintavakuutukset
Palkattomassa työssä olevien tapaturmavakuutus
Henkilökunnan vakuutukset
Julkisyhteisöjen vastuuvakuutus
Taseen liitetiedot
Ylä-Savon seurakuntayhtymän metsäpinta-alasta on Metso-ohjelmassa 59,3 hehtaaria.
Siirtosaamiset

2020
67 429,56

2019
36 264,42

Omanpääoman erittely

2020

2019

Peruspääoma
Ed.tilikausien ylijäämä
Tilikauden Yli/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

13 498 814,24
2 333 782,55
196 292,54
16 028 889,33

13 498 814,24
2 392 875,99
-59 093,44
15 832 596,79

Arvopaperit

Hankintameno
2 266 582,29

Markkina-arvo
2 436 117,31

Siirtovelat
josta lomapalkkavelan osuus on

780 538,06
713 960,06

Vastuusitoumukset

2020

2019

Leasingvastuut
Vuoden 2021 osuus on

63 281,37
31 015,56

53 210,16
24 792,87 (v.2020)

Kirkon eläkevastuuvajaus
Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti kirkon eläkelain mukaan määräytyvistä
eläkesitoumuksista, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti.
Eläkevastuuta voidaan kuitenkin arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakuntayhtymän
palkkasummaan.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta on
21,5 milj. euroa.
Koko kirkon eläkevastuu on 4.894,7 milj. euroa, josta rahastoituna on 1.762,3 milj. euroa.

Taseen liitetieto

Pysyvien vastaavien erittely
Arvo 31.12.2019

Maa- ja vesialueet
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Osakkeet ja osuudet
Yhteensä

2 884 201,72
661 924,82
8 441 091,34
219 687,83
67 460,25
64 849,36
15 148,27
819 147,83
13 173 511,42

Lisäys

121 200,00
0,00
366 996,82
0,00
0,00
0,00
6 631,39
6 250,00
501 078,21

Siirtokirjaus

0,00
0,00
5 109,91
0,00
0,00
0,00
-5 109,91
0,00
0,00

Myynti

Poisto/myynti

-1 761,26
-878,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 640,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Invest.tuki

0,00
0,00
-122 732,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-122 732,00

Arvonkor.

Vuoden poistot

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-39 907,03
-396 676,54
-23 625,44
-16 508,64
0,00
0,00
0,00
-476 717,65

Arvo 31.12.2020

3 003 640,46
621 139,01
8 293 789,53
196 062,39
50 951,61
64 849,36
16 669,75
825 397,83
13 072 499,94
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Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Poistosuunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden uudishankkeiden poistoperusteet
Ryhmän nimi

Poistomenetelmä

Liite nro: _____
Poistoperuste kk/%

Kiinteä omaisuus
Arvo- ja taide-esineet

Ei tehdä poistoja

0

Asuinrakennukset

Jäännösarvopoisto

4

Hallinto- ja laitosrakennukset

Tasapoisto

480

Hautausmaiden huoltorakennukset

Tasapoisto

240

Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet

Tasapoisto

240

Hautausmaiden maa- ja vesialueet

Ei tehdä poistoja

Huolto- ja talousrakennukset

Tasapoisto

240

Kappelit

Tasapoisto

600

Kirkot

Tasapoisto

840

Leiri- ja kurssikeskukset

Tasapoisto

360

Leiri- ja kurssikeskukset/vuokrattavat

Jäännösarvopoisto

4

Liikerakennukset

Jäännösarvopoisto

7

Maa- ja vesialueet

Ei tehdä poistoja

0

Maa- ja vesirakenteet

Tasapoisto

Metsät

Ei tehdä poistoja

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

Tasapoisto

180

Muut rakennukset ja rakennelmat

Tasapoisto

240

Seurakuntatalot

Tasapoisto

480

Siunauskappelit

Tasapoisto

840

Urut

Tasapoisto

360

Astiasto ja keittiövarusteet

Tasapoisto

48

Asunto-osakkeet

Ei tehdä poistoja

Atk-laitteisto

Tasapoisto

48

Atk-ohjelmistot

Tasapoisto

48

Avaimet

Ei tehdä poistoja

EA-, pelastus- ja turvavälineet

Tasapoisto

48

Hautausmaiden koneet ja kalusto

Tasapoisto

48

Kalusteet

Tasapoisto

60

Kirjallisuus

Tasapoisto

48

Kuljetusvälineet

Tasapoisto

84

Muut arvopaperit

Ei tehdä poistoja

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

Tasapoisto

60

Muut koneet ja laitteet

Tasapoisto

60

Muut osakkeet ja osuudet

Ei tehdä poistoja

0

Osakkeet ja obligaatiot

Ei tehdä poistoja

0

Osuudet

Ei tehdä poistoja

0

0

240
0

Irtaimisto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Optimi-omaisuuden- ja riskienhallintaohjelma
o:\optimi\opdatask.accdb

0

0

0

Poistosuunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden uudishankkeiden poistoperusteet 1/2
Kirjanpito: Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma

Ryhmän nimi

Poistomenetelmä

Poistoperuste kk/%

Peli- ja leikkivälineet

Tasapoisto

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet

Ei tehdä poistoja

Soittimet ja varusteet

Tasapoisto

48

Tekstiilit

Tasapoisto

48

Toimistokoneet ja -välineet

Tasapoisto

48

Vaihto-omaisuus

Ei tehdä poistoja

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Optimi-omaisuuden- ja riskienhallintaohjelma
o:\optimi\opdatask.accdb

48
0

0

Poistosuunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden uudishankkeiden poistoperusteet 2/2
Kirjanpito: Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma

Hautainhoitorahasto
Tuloslaskelma
1.1. - 31.12.2020

1.1. - 31.12.2019

Toimintatuotot

270 627,19

268 124,10

Maksutuotot

269 219,19

259 867,50

Vuokratuotot

8,00

13,00

1 400,00

8 243,60

-263 458,11

-295 231,31

-215 295,84

-236 775,59

Palkat ja palkkiot

-174 234,21

-190 731,05

Henkilösivukulut

-41 061,63

-46 044,54

Tuet ja avustukset
Toimintakulut
Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

-10 966,47

-6 181,59

Vuokrakulut

-14 615,67

-32 144,25

Aineet ja tarvikkeet

-22 580,13

-20 129,88

-22 580,13

-20 129,88

TOIMINTAKATE

7 169,08

-27 107,21

VUOSIKATE

7 169,08

-27 107,21

TILIKAUDEN TULOS

7 169,08

-27 107,21

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)

7 169,08

-27 107,21

Ostot tilikauden aikana

Taselaskelma
31.12.2020

31.12.2019

VASTAAVAA
VAIHTUVAT VASTAAVAT

469 297,91

477 626,39

Rahoitusarvopaperit

349 652,14

349 652,14

Muut arvopaperit

349 652,14

349 652,14

119 645,77

127 974,25

469 297,91

477 626,39

-82 010,37

-74 841,29

-1 643,87

-1 643,87

-73 197,42

-100 304,63

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

-7 169,08

27 107,21

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

-67 253,71

-71 955,88

Lahjoitusrahastojen pääomat

-67 253,71

-71 955,88

-320 033,83

-330 829,22

-182 110,62

-177 432,63

-182 110,62

-177 432,63

-137 923,21

-153 396,59

-260,40

0,00

Muut velat

-18 084,94

-34 937,63

Siirtovelat

-7 511,77

-7 484,30

Saadut ennakot

-112 066,10

-110 974,66

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

-469 297,91

-477 626,39

Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Ainaishoitosopimusten pääomat
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat

Hautainhoitorahasto
Rahoituslaskelma
1.1. -31.12.2020

1.1. - 31.12.2019

Tulorahoitus

7 169,08

-27 107,21

Vuosikate

7 169,08

-27 107,21

7 169,08

-27 107,21

-15 497,56

35 439,55

-4 702,17

-6 163,67

-10 795,39

41 603,22

-15 497,56

35 439,55

Rahavarojen muutos

-8 328,48

8 332,34

Rahavarojen muutos (tase)

-8 328,48

8 332,34

1.1 - 31. 12.2020

1.1 - 31. 12.2019

-8 328,48

8 332,34

Rahavarat kauden lopussa

469 297,91

477 626,39

Rahavarat kauden alussa

477 626,39

469 294,05

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

Rahavarojen muutos

Tilinpäätöksen 2020 liitetiedot hautainhoitorahasto
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1. Vaihtuvien vastaavien saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen
arvoonsa. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alhaisempaan
tilinpäätöspäivän markkina-arvoon.
2. Maksuperusteiset kirjaukset on vähäisiä liiketapahtumia koskevia kirjauksia lukuun ottamatta
tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoksi ja kuluksi.
Tuloslaskelman liitetiedot
2020

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Saadut henkilöstökorvaukset
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut
Yhteensä

2019

174 234,21
35 727,22
5 334,41
0,00
0,00
0,00
215 295,84

190 731,05
40 514,74
5 529,80
0,00
0,00
0,00
236 775,59

129,01
0,00

400,16

0,00
0,00

0,00

129,01

400,16

Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja
ravitsemiskulut
Työterveyshuolto
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut +
liikunta- ja kulttuurisetelit)
Yhteensä

0,00

0,00

Taseen liitetiedot
Omanpääoman erittely

2020

Ainaishoitosop.pääoma
Ed.tilikausien ylijäämä
Tilikauden Ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

1 643,87
73 197,42
7 169,08
82 010,37

Siirtovelat
josta lomapalkkajaksotus

2019
1 643,87
100 304,63
-27 107,21
74 841,29

7 511,77
7 511,77

Haudanhoitovastuut ja siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskenta
Hoidettavia sopimushautoja
Ainaishoidot
Lahjoitusvarahaudat
Kesähoidot

1207
16
29
949
2201

Hautainhoitorahaston kulut vuositasolla
Laskennallinen meno yhtä hautaa kohti on noin
Menot jaettuna hoidettavien hautojen määrällä.
Määräaikaisten hoitovuosien määrä 31.12.2020 yhteensä
Hoitovastuut 4577 sopimusvuotta x 119,70
Taseen loppusumma

263 458,11 €
119,70 €

Hautainhoitorahaston on alikatteinen

78 568,99 €

4577 sopimusta
547 866,90 €
469 297,91 €

A ja E Teräksisen rahasto
Tuloslaskelma

2020

2019

-35 584,42
-35 584,42

-175,00
-36 223,78
-36 398,78
-105,00

Hallintokulut

-178,66

-139,70

Toimintakate

-35 763,08

-36 433,48

2 845,94
2 845,94

5 555,37
4 550,00
10 105,37

-32 917,14

-26 328,11

Toimintakulut
Luottamushenkilöpalkkiot
Diakonia viran palkkaukseen
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut

Osingot ja osuuspääomien korot
Muut rahoitustuotot
Rahoitustuotot yht.
Tilikauden tulos

A ja E Teräksisen rahasto
Tase

2020

2019

Vastaavaa
Rahoitusarvopaperit
1720 Osuudet
1721 Osakkeet Nordea Ab
1722 Osakkeet Kesko Oyj
1726 Op-Rohkea rahasto
Yht.

100,00
16 489,53
8 871,30
37 001,34
62 462,17

100,00
16 489,53
8 871,30
37 001,34
62 462,17

Rahat ja pankkisaamiset
1900 OP
Yht.

84 837,29
84 837,29

118 091,37
118 091,37

147 299,46

180 553,54

393 528,39
-315 635,72
-32 917,14
44 975,53

393 528,39
-286 461,67
-26 328,11
80 738,61

48 966,30
53 357,63
102 323,93

48 966,30
50 848,63
99 814,93

147 299,46

180 553,54

Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
Oma pääoma
2000 Peruspääoma
2080 Ed.tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden tulos

Toimeksiantojen pääomat
2220 Avustusrahasto
2221 Teräksisen hh-hoitojen pääoma

Vastattavaa yhteensä

A ja E Teräksinen rahasto

2020

2019

Tulorahoitus
Vuosikate
Tulorahoitus

35 763,08
35 763,08

26 328,11
26 328,11

Investoinnit
Vars.toim. ja inv.kassavirta

35 763,08

26 328,11

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiant.var.ja po:n muut
Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu

2 509,00
0,00

1 271,00
0,00

Rah.toiminnan nettokassavirta

2 509,00

1 271,00

33 254,08
-33 254,08

27 599,11
-27 599,11

RAHOITUSLASKELMA
VARS.TOIM. JA INV. KASSAVIRTA

Rah.toiminnan kassavirta
Antolainojen muutokset
Lainakannan muutokset

KASSAVAROJEN MUUTOS
KASSAVAROJEN MUUTOS

Tilinpäätöksen 2020 liitetiedot A ja E Teräksisen rahasto
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1. Vaihtuvien vastaavien saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan
todennäköiseen arvoonsa. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa
tai tätä alhaisempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon.
2. Maksuperusteiset kirjaukset on vähäisiä liiketapahtumia koskevia kirjauksia lukuun
ottamatta tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoksi ja
kuluksi.
Taseen liitetiedot
Oman pääoman erittely

2020

2019

Peruspääoma
Ed.tilikausien alijäämä
Tilikauden alijäämä

393 528,39
-315 635,72
-32 917,14

393 528,39
-286 461,67
-26 328,11

Oma pääoma yhteensä

44 975,53

80 738,61

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä tililtä on siirretty haudanhoitojen pääomatilille 2 845,94
euroa. Se on v. 2019 sukuhautojen hoidon pääomaa vastaava osuus korko- ja osinkotuloista.

Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma
Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.
Seurakuntayhtymässä tehdyt muistiotositteet säilytetään paperisina tositteina.

Nro sarja Tositelajit
Kassa- ja muistiotositteet
1
AB
1
K1
1
K2
1
K3
1
K4
1
PK
1
SA
1
SE
1
SK
1
SN
1
SR
1
SZ
1
TO
1
T1
1
ZA
1
ZM
1
ZY

Automaattikirjaus
Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
Kirjanpitoliittymä
Verkkomaksut
Palvelukassat
Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
Sisäiset erät (vyörytys)
Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
Kolehdit muistiotosite
Sijoituskirjanpidon muistiotosite
Peruutustosite / muistio
Tiliote
Maksuliikenneohjelman tiliöinti
Tilin avaussaldo
M2 Kirjanpitoliittymä
Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut
14
AV
18
DA
18
DG
14
DP
18
DR
18
DV
14
DZ
18
M1
18
M2
18
M3
14
MV
9
RV
18
ZD

Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
Asiakastosite
Asiakkaat – hyvitys
Perintätoimiston suoritukset
Asiakkaat – lasku
Viivästyskorkolasku
Asiakkaat – maksukirjaus
Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
Maksuvapautuksen kuittaustositteet
Laskun siirto
Luottotappio

Ostolaskut
19
19
19
15
19

Toimittajatosite
Toimittajat – hyvitys
Toimittajat – lasku
Toimittajat – maksu
Matkalaskut ostoreskontra

KA
KG
KR
KZ
TM

Käyttöomaisuus
1
AA
3
AF
1
AI
1
AM
1
AZ

Käyttöomaisuus kirjaus
Poistokirjaukset
Investointituet käyttöomaisuus
Käyttöomaisuuden myynti
Purku käyttöomaisuuteen

Palkat
1
1

P1
PV

Palkat
Lomapalkkavaraus

Nro sarja
1
3

Käytetyt tositenumerot
1000000
1007962
3000000
3000023

9
14
15
18
19

90000000
14000000
15000000
18000000
19000000

90000360
14001619
15006889
18001351
19007423

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Allekirjoitukset:
Iisalmessa__________ päivänä maaliskuuta 2021
YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ
Yhteinen kirkkoneuvosto
___________________

_________________

___________________

_________________

___________________

_________________

___________________

_________________

___________________

_________________

___________________

_________________

___________________

_________________

___________________

_________________

___________________

_________________

Tilintarkastusmerkintä:
Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu kertomus.
Iisalmessa_______________________ 2021
____________________

____________________

Liitteet

Ylä-Savon seurakuntayhtymän toimintakertomuksen v. 2020
Luottamushenkilöt
Yhteinen kirkkovaltuusto:
Haverinen Raimo
Hämäläinen Emmi
Juutinen Tiina
Jääskeläinen Jaakko
Kajanus Jorma
Kallio Johanna
Kantola Tuomo
Kauppinen Sanna
Kellberg Lilja
Kettunen Minna
Kinnunen Mikko
Kokkonen Ulla
Korhonen Irma
Kurtelius Eila
Kyyrö-Harju Pia
Laajalahti Pertti
Lahtinen Tuomo
Lappalainen Juha-Pekka
Lehtola Eero
Leppänen Paavo
Martikainen Ossi
Muilu Sirkku
Mönkkönen Minna
Notko Matti
Nousiainen Eliina
Oikarinen Olavi
Partanen Kati
Pirkkalainen Tarja
Rautiainen Jouni
Roivainen Tarja
Ruotsalainen Aino
Ryhänen Esko
Sallinen Martti
Savolainen Riitta
Siilin-Huttunen Aila
Siirola Elina
Tikkanen Jarmo
Turkki Osmo
Väänänen Auli
Yrjänä Sakari
Åhman Kati

Yhteinen kirkkoneuvosto:
Penttinen Arto, pj.
Juutinen Tiina, varapj
Haverien Raimo
Jääskeläinen Jaakko
Lahtinen Tuomo
Muilu Sirkku
Roivainen Tarja
Sallinen Martti
Siilin-Huttunen Aila
Turkki Osmo
Yrjänä Sakari

Iisalmen seurakuntaneuvosto:
Hämäläinen Emmi
Jääskeläinen Jaakko
Kajanus Jorma
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän toimintakertomuksen v. 2020
Katainen Raimo
Korhonen Kaarina
Laajalahti Pertti
Muilu Sirkku
Roivainen Tarja
Ryhänen Esko
Sallinen Martti
Siirola Elina
Timonen Ari
Turkki Osmo
Åhman Kati

Lapinlahden seurakuntaneuvosto:
Haverinen Raimo
Kettunen Minna
Koistinen Anna-Liisa
Kyyrö-Harju Pia
Lahtinen Tuomo
Lehtola Eero
Niiranen Anne
Nissinen Olavi
Rannio Anna
Sonninen Jorma
Viitaniemi Katri

Pielaveden seurakuntaneuvosto:
Janatuinen Pekka
Leppänen Paavo
Niskanen Aune
Nousiainen Eliina
Pietikäinen Minna
Rautiainen Jouni
Rytkönen Tuula
Väänänen Auli
Väänänen Mari
Yrjänä Sakari

Sonkajärven seurakuntaneuvosto:
Kantola Tuomo
Karjalainen Hannele
Kurtelius Eila
Luukkonen Eino
Pirkkalainen Tarja
Savolainen Riitta
Siilin-Huttunen Aila
Tauriainen Esa
Tommila Riitta
Tuovinen Merja

Varpaisjärven seurakuntaneuvosto:
Dunder Mervi
Hartikainen Päivi
Hirvonen Pave
Hyvärinen Irma
Hämäläinen Mirja
Juutinen Tiina
Korhonen Irma
Ruotsalainen Aino
Tikkanen Jarmo
Turunen Ari

Liite 1

Virat ja toimet
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Seurakuntayhtymä

Iisalmen seurakunta

Nimike
Bergbacka Katariina
Heiskanen Mauri
Heiskanen Seija
Holappa Maarit
Huttunen Hannu
Ikäläinen Kirsi
Immonen Kalle
Itkonen Marja
Jänis Tuula
Kaasinen Riitta
Kainulainen Jarmo
Koivistoinen Riitta
Kokkonen Sami
Koponen Pirkko
Kumpulainen Sirkka
Laakkonen Kirsi
Launonen Pirkko
Leppänen Matti
Niiranen Merja
Niskanen Minna
Ojanperä Maria
Pasanen Tero
Pekkarinen Arja
Pursiainen Seija
Roivainen Jussi
Ropponen Marko
Räihä Raili
Rönkkö Jarno
avoin
Saarelainen Anssi
Sipola Ritva
avoin
Toivanen Arja
Uotinen Liisa
Viertorinne Tarja
Virkkunen Tiina
Vornanen Lea

hallintojohtaja
seurakuntamestari
seurakuntaemäntä
vs. palvelusihteeri
seurakuntamestari
seurakuntaemäntä
hautausmaan työntekijä
palkanlaskija
seurakuntaemäntä, (30h/vko)
palvelupäällikkö
kiinteistötyöntekijä, työloma
palvelusihteeri
seurakuntamestari
palvelusihteeri
siivooja-vahtim.
palvelusihteeri, virkavapaa
laskentapäällikkö
seurakuntamestari
seurakuntamestari
siivoustyönohjaaja
tiedottaja
kiinteistönhoitaja
laitoshuoltaja
laitoshuoltaja, (33 h/vko)
erityisammattimies, työloma
talouspäällikkö
seurakuntamestari
kiinteistöpäällikkö
suntio-haut.maanhoitaja
viestintäsihteeri, (22 h/vko)
laitoshuoltaja
emäntä
palvelusihteeri
palvelusihteeri
seurakuntasihteeri
toimistosihteeri
palvelusihteeri

Ahomaa Kati
Autio Raija
Auvinen Riitta
Backman Anu
Haikarainen Kari
Halonen Anne Maria
Heikkinen Heli
Holmakari Mervi
Jauhiainen Pia
Kallanne Tomi
Kauhanen Riitta
Keinänen Aaro
Kiimalainen Janne
Kiimalainen Janne
Koivusalo Seija
Komulainen Sanna
Krogerus Satu
Kärnä Joona

seurakuntapastori
diakonissa
seurakuntapastori, virkavapaa
seurakuntapastori
b-kanttori
kirpputorityöntekijä
seurakuntapastori, virkavapaa
lastenohjaaja
lastenohjaaja
vs. seurakuntapastori
lapsityönohjaaja, työloma
lastenohjaaja
lastenohjaaja, työloma
lapsityönohjaaja, sijainen
seurakuntapastori
Kirkkoherra
nuorisotyönohjaaja
määräaikainen kanttorin virka

Virat ja toimet
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Lappalainen Jaana
Mustonen Ritva
Naakka Anu
Olanterä Pirkko
Ollikainen Katja
Reinikainen Tanja
Nousiainen Jari
Sippola Kai
Surma-aho Kari
Surma-aho Kari
Tirri Kirsi
Turkki Kristiina
Vartiainen Hannele
Vartiainen Hannele
avoin
Virpi Hannu
Vuorijärvi Jouni

Lapinlahden seurakunta

Hassinen Ville
Heide Heini
Hämäläinen Heli
Jäntti Lauri
Kauppinen Saara
Silvast Meiju
Stedt Senja
Ryhänen Jaana
Väätäinen Vuokko

Pielaveden seurakunta

Jokela Timo
Kiukkonen Jaana
Kiukkonen Jyrki
Penttinen Arto
Sahlberg Minna
Mäkinen Tuija
Tissari Minna
Toivanen Minna
Pyykönen Ilmari

Sonkajärven seurakunta

Borgman Marjukka
Miettinen Taija
Keränen Hannu
Ollikainen Katja
Kyyriäinen Aku
Pulkka Anne
Ruotsalainen Pauliina

Varpaisjärven seurakunta

avoin
Silvast Meiju
Stedt Senja
Toivanen Minna
Tolvanen Anna-Kaisa
Vainikainen Timo

lastenohjaaja
erityistyön diakoni
diakonian viranhaltija
vs. seurakuntapastori, virkavapaa
vs. nuorisotyönohjaaja
vt. joht. diakonian viranhaltija
nuorisotyönohjaaja, virkavapaa
vs. nuorisotyönohjaaja, virkavapaa
nuorisotyönohjaaja, virkavapaa
projektipäällikkö, määräaikainen
lähetyssihteeri
kappalainen
lastenohjaaja, työloma
vt. johtava lapsityönohjaaja
b-kanttori
a-kanttori
johtava nuorisotyönohjaaja
seurakuntapastori
b-kanttori
diakonian viranhaltija
kirkkoherra
nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja, 50 %
vastaava lastenohjaaja, 50 %
lastenohjaaja
diakonian viranhaltija
kappalainen
nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja
kirkkoherra
diakonian viranhaltija, virkavapaa
vs. diakonian viranhaltija
kanttori
diakonissa, virkavapaa
vs. diakonissa
vt. seurakuntapastori
b-kanttori
nuorisotyönohjaaja
lastenohjaaja, työloma
lastenohjaajan sijainen
vt. kirkkoherra
diakonian viranhaltija
diakoni
nuorisotyönohjaaja, 50 %
vastaava lastenohjaaja, 50%
vs. diakoni
c-kanttori
kirkkoherra

Henkilöstötilinpäätös 2020
Seurakuntien henkilöstön on eri yhteyksissä todettu olevan seurakuntatyönantajan tärkein voimavara. Henkilöstön arvo käy konkreettisesti ilmi seurakuntien tilinpäätöksistä, joiden käyttötalouden kuluista noin 54 % on henkilöstökuluja. Seurakuntia on toiminnan ja talouden suunnittelua koskevissa ohjeissa kannustettu ottamaan huomioon myös henkilöstönsä. Lähtökohtana on
ollut, että kultakin kalenterivuodelta laadittavaan toimintakertomukseen sisältyisi henkilökuntaa
ja sen kehitystä koskevaa selostusta.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätöksessä on ilmoitettu tiedot 31.12. tilanteen
mukaisesti. Henkilöstössä on mukana siihen kuuluvien seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstö.

Henkilöstön määrä
Ylä-Savon seurakuntayhtymän palveluksessa oli henkilökuntaa 31.12.2020 yhteensä 82 henkilöä. Vuotta aiemmin henkilöstömäärä oli myös 88. Tässä henkilöstötilinpäätöstilastoinnissa saman viran/työsuhteen hoitajat on laskettu vain yhteen kertaan, eli jos varsinainen viranhaltija
on esim. opintovapaalla, häntä ei ole laskettu työntekijälistauksen mukaan, vaan ainoastaan
hänen sijaisensa. Naisia oli yhteensä 57 ja miehiä 25. Kokonaismäärässä ei ole laskettu kesä- ja
kausityöntekijöitä. Tarkempi erittely henkilöstöstä ilmenee seuraavasta taulukosta.

Kokoaikaiset
Osa-aikaiset

2020
78
4

%
95,1
4,9

2019
84
4

%
95,5
4,5

2018
83
10

%
89,2
10,8

Vakinaiset
Ei-vakinaiset

66
16

80,5
19,5

74
14

84,1
15,9

87
6

93,5
6,5

Virkasuhteiset
Työsopimussuhteiset

62
20

75,6
24,4

66
22

75,0
25,0

77
16

82,8
17,2

Yhteensä

82

100

88

100

93 100

Henkilöstön rakenne
Ylä-Savon seurakuntayhtymän palveluksessa olevan henkilöstön rakenne tehtäväryhmittäin on
seuraavan kaavion mukainen. Seurakuntatyössä työntekijöitä on eniten eli 49 ja seuraavaksi
eniten kiinteistö- ja kirkonpalvelutyössä 18 sekä hallinnossa 16.

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin

Henkilöstö tehtäväryhmittäin

49
15

2

16

1

Henkilöstön ikä ja keski-ikä
Koko henkilökunnan keski-ikä on 49,4 vuotta (v. 2019 50,1 vuotta).

Ikä, vuotta

Lukumäärä
- 24 vuotta
25-29 vuotta
30-34 vuotta
35-39 vuotta
40-44 vuotta
45-49 vuotta
50-54 vuotta
55-59 vuotta
60-

1 henkilö
1 henkilöä
6 henkilöä
7 henkilöä
10 henkilöä
8 henkilöä
20 henkilöä
16 henkilöä
13 henkilöä
82
henkilöä

Yhteensä

%
11 0 1 %
1,2 %
1,2 %
7,3 %
8,5 %
12,2 %
9,8 %
24,4 %
19,5 %
15,9 %
100 %

Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus

Seurakuntayhtymän henkilöstön palveluksessaoloaika ilmenee seuraavasta taulukosta. Pitkään,
yli 25 vuotta talossa olleita, oli 19,4 % ja alle 4 vuotta ja 1-4 v. olleita oli molempia 18,3 %
henkilökunnasta. Osittain lyhyen aikaa talossa olleiden korkea määrä selittyy sillä, että tässä tilastossa on huomioitu virka- ja opintovapailla olevien osalta nyt virkaa hoitavien työntekijöiden
tiedot. Runsaasti oli myös 1- 4 vuotta talossa olleita. Henkilökunnan jäätyä eläkkeelle nyt on tullut uusia työntekijöitä tilalle. On myönteistä, että seurakuntayhtymän palveluksessa on sekä kokeneita että uusia työntekijöitä.

Palveluksessaoloaika
alle 1v.
1-4 v.
5-9 v.
10-14 v.
15-19 v.
20-24 v.
yli 25 v.
Yhteensä

Lukumäärä
15
15
10
9
9
8
16
82

18,3
18,3
12,2
11,0
11,0
9,8
19,4
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Työkyky ja terveys
Sairauspoissaolojen lukumäärä vuonna 2020 oli yhteensä 1 850 kalenteripäivää
(v. 2019 2 349) ja tapaturmapoissaolojen vuoksi poissaoloja ei ollut lainkaan (v. 2019 ei
myöskään tapaturmapoissaoloja). Sairauspoissaolopäivien määrä laski
- 21,3 %:illa.
Työterveyshuollon kokonaiskulut olivat yhteensä 106 345,00 euroa (v. 2019
88 360,54 euroa) ja kuluihin saatiin korvausta KELA:lta 21 960,00 euroa vuoden 2019 kustannusten perusteella (v. 2019 23 103,75 euroa). Työterveyshuollon nettomenot olivat näin siis
84 385,00 euroa (v. 2019 68 521,84 euroa). Työterveyshuollon nettomenot nousivat +23,2
%:illa.
Työntekijöillä on ollut mahdollisuus ruokailla eri paikkakuntien ruokapaikoissa käyttäen
Easybreakin mobiilipalvelua. Työnantaja maksoi osan työpaikkaruokailun kustannuksista vero-
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hallituksen määräämissä rajoissa. Työpaikkaruokailun nettokustannukset olivat 7 135 euroa (v.
2019 4 230 euroa). Työpaikkaruokailukulut nousivat +68,7 %.
Seurakuntayhtymä tuki työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Easybreakin mobiilipalvelun kautta kulttuurin ja liikunnan tuen käyttöoikeus oli enintään 80 euroa/vuosi/työntekijä.
Työntekijöiltä ei peritty tästä palvelusta omavastuuosuutta. Lisäksi järjestettiin kaikille yhteinen
joulujuhla joululounaineen Iisalmessa ja eri seurakunnissa oli omat virkistyspäivänsä.
Yhteistyötoimikunnan ja virkistystoiminnan nettokustannukset olivat yhteensä 12 689 euroa (v.
2019 14 759 euroa). Henkilöstöpäiviä ei pidetty v. 2020 lainkaan livenä, jolloin niihin varatut
ruokailujen kustannukset säästyivät: toinen henkilöstöpäivä peruttiin kokonaan ja toinen pidettiin etäkoulutuksena.
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Vuoden 2020 tärkeimpiä päätöksiä:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
28.1.2020:
- Päätettiin jakaa henkilökunnalle suorituslisät työn suorituksen perusteella niin, että työn
suorittamisen painoarvo on 60 % ja yhteistyökyky 40 %. Yhteensä suorituslisiin käytetään 1,7
% peruspalkoista eli yhteensä 3 639,00 euroa kuukaudessa.
- Päätettiin laskujen hyväksymisoikeuksista.
18.2.2020:
- Päätettiin solmia puukauppa Pölkky Oy:n kanssa hintaan 69 627,50 euroa.
- Julistettiin vakinaisesti haettavaksi Varpaisjärven seurakuntamestarin virka.
- Päätettiin solmia maankäyttösopimus Iisalmen kaupungin kanssa koskien Rantalan pappilan
tilaa, asemakaavan mukaista YK-aluetta koskevaa asemakaavoitusta ja kunnallistekniikan
rakentamista.
31.3.2020:
- Valittiin kiinteistöpäällikön virkaan Jarno Rönkkö 1.5.2020 lukien. Rönkön kieltäytymisen
varalle valittiin Jarmo Tuppurainen.
- Merkittiin tiedoksi Markkinaoikeuden 10.2.2020 nro 37/20 antama päätös, joka koskee Pyhän
Ristin kirkon julkisivusaneerausta. Markkinaoikeus on hylännyt yhteisen kirkkoneuvoston
23.4.2019 tekemästä päätöksestä tehdyn valituksen.
- Päätettiin tilata Pielaveden kirkon vesikaton huoltomaalaus ja korjaus Pinnoitus Pekka Oy:ltä
hintaan 107 000 euroa (sis. alv 24 %). Sähkötyöt toteutetaan erillisellä hankinnalla.
28.4.2020:
- Valittiin Varpaisjärven seurakuntamestarin toimeen Virpi Voutilainen 1.6.2020 lukien, varalle
valittiin Saija Keränen.
- Keskusteltiin koronaepidemian aiheuttamista vaikutuksista seurakuntien toimintaan ja
henkilökunnan asemaan.
19.5.2020:
- Päätettiin tehdä hoitamattomien hautojen kuulutus koskien Pielaveden kirkon ja Lehtolammin
hautausmailla. Kuulutetuille haudoille asetetaan siitä ilmoittava tiedote ja kuulutus julkaistaan
Pielavesi-Keitele –lehdessä, Pielaveden seurakunnan nettisivuilla ja hautausmaiden
ilmoitustauluilla.
- Jatkettiin koronapandemian vaikutusten selvittämistä seurakuntayhtymän toimintaan ja
talouteen. Vuoden 2020 taloutta päätettiin tasapainottaa kesken vuoden niin, että vuosilomia
pidetään kesäaikana normaalia enemmän ja töitä tehdään talviaikana silloin, kun työtä on
enemmän. Esitetään työntekijöille, että lomarahoja vaihdettaisiin vapaaehtoisesti vapaaksi ja
selvitetään yksiköittäin muut säästökohteet, joista voidaan säästää kesken vuoden, nyt esim.
leirejä ja retkiä jää pitämättä ja määrärahoja näiltä osin säästyy.
- Päätettiin tehdä kesää 2020 koskevat puukaupat, joiden kokonaishinta on yhteensä 227 384
euroa.
3.6.2020:
- Annettiin yhteiselle kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 ja päätettiin
esittää, että se päättää vastuuvapaudesta tilintarkastuskertomuksen saatuaan.
9.6.2020:
- Hyväksyttiin Iisalmen kaupungin kanssa solmittava esisopimus kerhotilojen vuokraamisesta
uudelta rakennettavalta Mansikkaniemen koululta. Samalla tehtiin periaatepäätös siitä, että
Mansikkaniemen alueen kerhot siirretään uudelle rakennettavalle koululle sen jälkeen, kun
uudet tilat valmistuvat.
- Myönnettiin täyttölupa Varpaisjärven seurakunnan diakonian viralle 1.1.2021 lukien.
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- Annettiin lausunto Kirkkohallitukselle yksityisen henkilön tekemään valitukseen. Valitus koskee
yhteisen kirkkovaltuuston 21.4.2020 § 14 päätöstä, jolla on päätetty myydä Iisalmen
kaupungille yhteensä 7 849 m2:n suuruiset alueen liitettäväksi Mansikkaniemen koulun tonttiin.
- Myönnettiin täyttölupa Sonkajärven seurakunnan kanttorin viralle.
18.8.2020:
- Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 laadintaohjeet ja talousarvioraami
vuodelle 2021.
- Annettiin Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin pyytämä lausunto yksityisen henkilön
vastaselitykseen koskien määräalojen myyntiä Iisalmen kaupungille.
17.9.2020:
- Päätettiin ottaa virallisesti käyttöön etätyö Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ja hyväksyttiin
työmarkkinakeskusjärjestöjen etätyön puitesopimus. Etätyöstä laaditaan aina erikseen jokaisen
henkilön kohdalta kirjallinen sopimus.
- Julistettiin Pielaveden Laukkalan hautausmaata koskien yksittäisten hautojen hautaoikeus
menetetyksi 17.9.2020 alkaen, koska hautojen hoito on olannaisesti laiminlöyty, eikä hautoja
ole kunnostettu edellä mainitun kuulutusmenettelyn aikana. Asiasta julkaistaan kuulutus
Pielavesi-Keitele –lehdessä ja asiasta tiedotetaan Pielaveden seurakunnan kotisivuilla ja
Laukkalan hautausmaan ilmoitustaululla.
- Hyväksyttiin sisäilmaongelmien käsittelyn ohjeistus Ylä-Savon seurakuntayhtymässä.
- Myönnettiin Iisalmen seurakunnalle täyttölupa diakonian virkaan.
- Annettiin Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille lausunto Sonkajärven seurakunnan
kirkkoherran viran täyttöön liittyen. Äänestyksen jälkeen annettiin lausunto, jonka mukaan
Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran virka tulee julistaa haettavaksi.
- Myönnettiin ero tehtävästään eläkkeelle siirtymisen vuoksi siivooja-vahtimestari Sirkka
Kumpulaiselle.
20.10.2020:
- Jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten Väärnin leirikeskuksen tulevaisuutta koskeva asia.
Lapinlahden seurakuntaneuvosto oli jättänyt yhteiselle kirkkoneuvolle pyydetyn lausunnon
Väärnin leirikeskuksen tulevaisuuteen liittyen.
- Hyväksyttiin palveluhinnasto vuodelle 2021.
- Hyväksyttiin henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2021.
- Valittiin yhdeksän henkilöä talouden ja hallinnon kehittämistyöryhmään, työryhmän tehtäväksi
annettiin laatia selvitys talouden ja hallinnon kehittämisestä Veto 3 –hankkeen tulosten
perusteella maaliskuun 2021 loppuun mennessä.
10.11.2020:
- Myönnettiin Iisalmen seurakunnan johtavalle diakoniaviranhaltijalle täyttölupa.
- Myönnettiin täyttölupa viestintäsihteerin työsuhteelle 1.4.2021 lukien.
- Päätettiin pääosin talvella hakattavista ensiharvennuksista, harvennuksista ja päätehakkuista.
Puukaupat ovat yhteensä 64 951,95 euroa.
9.12.2020:
- Annettiin vastine Maaoikeudelle yksityisen henkilön tekemään valitukseen ja päätettiin todeta,
että valitus tulee aiheettomana hylätä.
- Päätettiin perustaa leirikeskustyöryhmä, jonka tehtäväksi annettiin leirikeskusvuorojen
jakaminen vuosittain, leirikeskustoiminnan kehittäminen käyttäjiltä tulleen palautteen
perusteella ja lausuntojen antaminen leirikeskusten käyttöön ja tulevaisuuteen liittyvissä
kysymyksissä. Työryhmään valittiin kahdeksan jäsentä.
- Päätettiin perustaa määräaikainen viestintätyöryhmä, jonka lopullinen kokoonpano tuodaan
vielä yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi.
- Päätettiin hakea Kirkkohallitukselta rakennusavustusta Kustaa Aadolfin kirkossa vuonna 2021
tehtäviin korjauksiin mahdollisen enimmäismäärän.
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Yhteinen kirkkovaltuusto:
15.1.2020:
- Hyväksyttiin Ylä-Savon seurakuntayhtymän metsäsuunnitelma vuosille 2020-2029.
- Hyväksyttiin Kiuruveden seurakunnan liittyminen Ylä-Savon aluekeskusrekisteriin 1.1.2022
lukien.
21.4.2020:
- Päätettiin myydä Iisalmen kaupungille tulevaa Mansikkaniemen koulua varten yhteensä 7 849
m2:n suuruiset alueet yhteensä 76 609,50 euron kauppahinnalla.
3.6.2020:
- Hyväksyttiin kiinteistötoimen määrärahaylitykset vuodelta 2019, nettoylitykset ovat yhteensä
277 631 euroa.
- Hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus. Samalla merkittiin tiedoksi
tilintarkastuskertomus ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus vuodelta 2019.
- Yhteinen kirkkovaltuusto antoi lausuntonsa seurakuntaneuvostojen tekemistä aloitteista
liittyen oman seurakunnan lakkauttamiseen ja liittymisestä perustettavaan Ylä-Savon
seurakuntaan. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen antaa äänin 25-11
lausunnon, jonka mukaan Iisalmen, Keiteleen ja Pielaveden seurakuntaneuvostojen aloitteet
tulee jättää raukeamaan, koska Keiteleen seurakuntaa lukuunottamatta aloitteet eivät ole
yksimielisiä, ja koska yhtymän kolme muuta seurakuntaa ovat ottaneet kielteisen kannan
kyseiseen aloitteeseen. Vapaaehtoiselle seurakuntaliitokselle ei ole edellytyksiä ilman
yksimielisyyttä. Pakkoliitoksen taloudelliset edellytykset eivät täyty, koska seurakuntayhtymällä
on yhteinen talous, eikä toiminnallisiakaan perusteita sellaiselle ole.
17.9.2020:
- Vahvistettiin kirkollisveroprosentin suuruudeksi vuodelle 2021 edelleen 1,65.
- Annettiin Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin pyytämä lausunto Keiteleen, Iisalmen ja
Pielaveden seurakuntaneuvostojen tekemistä aloitteista oman seurakunnan lakkauttamisesta ja
liittämisestä perustettavaan Ylä-Savon seurakuntaan.
- Hyväksyttiin kirkonkirjojenpidon määrärahaylitykset vuodelle 2020 yhteensä 31 374 euroa.
- Päätettiin myydä yksityisille henkilöille tontit Iisalmesta seuraavasti: osoitteesta Vanha
Kirkkotie 12, pinta-ala 1 128 m2 hintaan 20 000 euroa ja osoitteesta Vanha Kirkkotie 10, pintaala 1 068 m2 hintaan 18 000 euroa. Päätökset alistetaan vielä Kirkkohallituksen vahvistettaviksi.
9.12.2020:
- Hyväksyttiin Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2021 ja toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2021-2023.
- Vahvistettiin hautapaikkamaksut vuodelle 2021.
- Muutettiin pappien ja kanttoreiden toimituspalkkiosääntöä.
- Päätettiin lakkauttaa vastaavan tiedottajan virka 1.1.2021 lukien. Seurakunta-yhtymässä on
jatkossa tiedottajan virka ja viestintäsihteerin työsuhde.
- Annettiin myönteinen lausunto suunnitelmaan Pielaveden seurakunnan lakkauttamisesta ja
Pielaveden ja Keiteleen seurakuntien liittymisestä perustettavaan Nilakan seurakuntaan
1.1.2022 lukien. Nilakan seurakunta tulee kuulumaan Ylä-Savon seurakuntayhtymään.

