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Hengenvetoa
Suurten juhlien jälkeen tekee mieli vetää henkeä. Seurakunnan ja kirkon juhlavuosi 2017
oli täynnä tapahtumia. Olimme jo etukäteen
päättäneet, että vuosi 2018 on syytä ottaa
rauhallisemmin. Tavoitteemme täyttyi osittain. Käsiteltävänä oleva toimintavuosi oli
perustyöntekemisen vuosi. Emme kuitenkaan
jääneet paikallemme – vuoden aikana tehtiin
muutamia strategiasta nousevia ja tulevaisuuteen suuntautuvia uudistuksia.
Kuluneen vuoden aikana kiinnitettiin huomiota esimerkiksi jumalanpalveluselämään ja kirkollisiin toimituksiin. Messuryhmien käyttöä
lisättiin ja messujen yhteydessä oli mahdollisuus tavata pappi ennen jumalanpalveluksen
alkua. Kangasalla syntyi vuonna 2018 merkittävästi vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.
Kastetilaisuuksien määrä väheni samassa suhteessa. Kiinnitimme huomiota kasteprosessien
toteuttamiseen ja aloitimme aiheeseen liittyvien materiaalien uudistustyön. 18.8. järjestetty
Hääilta osoitti tarpeellisuutensa, varattavissa
olevat ajat täyttyivät nopeasti.
Alussa mainitsemistani strategiasta nousevista
toiminnallista uudistuksista tulee mainita ainakin kaksi. Kevätkaudella tehtiin päätös citypapin palkkaamisesta. City-papin erityisenä
toimenkuvana on seurakuntalaisten kohtaaminen niin tutuissa kuin hieman yllättävämmissäkin paikoissa. Hän on tavannut ihmisiä mm.
torikahvilassa, Seurahuoneella, Raikku rokkaa
–festivaaleilla sekä joululaulutilaisuuksissa eri
ravintoloissa. Olen vahvistunut ajatuksessa,
että city-papin toiminta on vaikuttanut myönteisesti kangasalaisten mielikuvaan ja asenteeseen seurakuntaa kohtaan.
Toinen merkittävä strategiasta nouseva toiminnallinen päätös oli Perhetalon perustaminen ja
perheterapeutin palkkaaminen. Perhetalo on
suomalaisessa seurakuntaelämässä tuttu toimintakonsepti. Perhetalo-nimikkeen alle on
seurakunnissa koottu erilaisia perhe-elämään
liittyviä toiminta- ja tukimuotoja. Kangasalla
ei tyydytty jo käytössä olleen toiminnan uudelleenjärjestelyyn – halusimme tehdä jotakin uutta. Perheterapeutin palkkaaminen osaksi per-

hetalon toimintaa on hyvin harvinaista – ellei
peräti ainutlaatuista. Terapeuttiset perhepalvelut on kirkon sisällä toteutettu pitkälti perheasiainneuvottelukeskusten kautta. Keskukset
ovatkin tehneet hyvää työtä. Kangasalalaisilla
on ollut mahdollisuus käyttää Tampereen keskuksen palveluita. Hyvä yhteistyö Tampereen
seurakuntayhtymän kanssa jatkuu entiseen tapaan. Perheterapeutin palkkauksella on pyritty luomaan rinnakkainen toimintamalli, jonka
toivomme tulevaisuudessa nopeuttavan kangasalalaisten pääsyä terapeuttisten / neuvoa
antavien palveluiden piiriin.
Haluan aivan erityisesti kiittää Kangasalan seurakunnan luottamushenkilöitä ketterästä päätöksenteosta ja uskalluksesta tehdä uudenlaisia, totutusta poikkeavia rekrytointipäätöksiä!
Vuosi 2018 oli kirkollinen vaalivuosi.
Äänestysvilkkaus aleni hieman neljän vuoden
takaisesta äänestysinnosta. Muihin Tampereen
ympäristön suuriin seurakuntiin verrattuna
pärjäsimme kuitenkin hyvin. Vaaliviestinnässä
teimme yhteistyötä Tampereen seurakuntayhtymän tiedotuksen ja alueen muiden seurakuntien kanssa. Kokemukset olivat hyviä.
Kirkkoherran näkökulmasta katsottuna kirkollisvaaleissa mukana olleiden ryhmittymien
vaaliohjelmissa ei ollut suuria periaatteellisia
eroja. Uskallankin odottaa tulevan hallinnoinnin toimivan sopuisasti ja yhteistä hyvää etsien. Toivotan Jumalan Siunausta kaikille eri
luottamuselimiin valituille henkilöille! Kiitos,
että annatte aikaanne toisten seurakuntalaisten hyväksi!
Seppo Jarva
kirkkoherra
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Katsaus talouteen
Seurakunnan talous riippuu kansantalouden kehityksestä samoilla mekanismeilla kuin muukin
julkinen talous. Lisäksi seurakunnan talouteen
vaikuttavat seurakunnan ikärakenne ja kirkkoon
kuulumisen aste.
Yleinen taloustilanne saavutti nopeimmin kasvavan vaiheensa kuluneena vuonna. Euro-alueen
talousnäkymät ovat kuitenkin heikentyneet.
Suomen BKT kasvoi vuonna 2018 noin 2,5 %.
Suotuisa suhdanne on vahvistanut julkista taloutta. Kohtuullisen hyvän kehityksen arvioivaan
jatkuvan vielä pari vuotta, minkä jälkeen se kääntyy laskuun. Vuonna 2019 ennustetaan Suomen
talouskasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin. Vuonna
2019 BKT:n arvioidaan kasvavan enää 1,3 %.
Kasvun hidastuminen johtuu maailmankaupan
hidastumisesta ja investointien vähenemisestä.
Sen sijaan kulutuskysynnän arvioidaan kasvavan
selvästi. Inflaatio alkaa kiihtyä. Työllisyystilanne
parantui kertomusvuonna selvästi. Se jatkaa vahvistumistaan mutta selvästi maltillisemmin. (VM,
tammikuu 2019)
Talouden suotuisa suhdannetilanne pitää myös
seurakunnan kirkollisverojen kehityksen suhteellisen hyvänä tulevina vuosina. Kertomusvuonna
seurakunnalle valmistui tarkka talousennuste tuleville vuosille. Sen mukaan kirkollisverot kasvat
hyvin pari vuotta. Sen jälkeen kasvu hidastuu,
kunnes kirkollisverot kääntyvät pysyvään laskuun
n. vuonna 2025.
Seurakuntien talouden kehitystä heikentää jäsenosuuden pieneneminen. Viime vuonna koko kirkon jäsenten osuus laski ensimmäisen kerran alle
70 %:n. Kangasalan seurakunnassa jäsenmäärän
arvioidaan pysyvän melko vakaana. Kaupungin
väkiluku kuitenkin kasvaa. Seurakunnan tulee
varautua verotulojen kasvun vähenemiseen heti
ja verotulojen kokonaismäärän vähentymiseen
muutaman vuoden kuluttua.
Vuoden 2018 talousarvio toteutui tuloksen näkökulmasta varsin hyvin. Alijäämäiseksi arvoitu
talousarvio kääntyi lopulta selvästi ylijäämäiseksi.
Tämä johtuu sekä alitetuista toimintamäärärahois-

ta että satunnaisista tuotoista. Henkilöstökulut
alittuivat vähän. Kuluneenakin vuonna kiinteistötoimelle myönnettiin lisämäärärahaa yllättävien
ja korjaushankkeiden tekemiseksi. Seurakunnan
kiinteistöt vanhenevat ja monet ovat tulossa peruskorjausikään. Tämä lisää luonnollista ylläpitotarvetta. Verotulot toteutuivat 60.000 € ennakoitua suurempina. Tilikauden tulos heikkeni aikaisemmista vuosista ja oli n. 244.000 €.
Tuloslaskelmassa
toimintatuotot
ovat
1.343.821,84 € ja toimintakulut 6.098.054,74 €.
Tuotot kasvoivat selvästi satunnaisten tuottojen
vuoksi. Kulut pienenivät maltillisesti. Toimintakate
eli käyttötalouden nettomenot oli -4.754.232,90
euroa. Toimintakate pieneni vuoden 2017 luvuista
143.862,95 € eli n. 2.8%, mikä on talouden näkökulmasta myönteistä. Kirkollisveroa kertyi kaikkiaan 5.309.897.94 €, mikä on 3,4 % vähemmän
kuin vuonna 2017 ja 1,6 % vähemmän kuin 2016.
Talousarvioon 2018 nähden kirkollisverokertymä
kuitenkin ylittyi 60.000 euroa.
Kangasalan seurakunnan talous on edelleen vakaa.
Ylijäämä on kuitenkin tehty kiinteää omaisuutta
myymällä ja satunnaisilla tuotoilla. Seurakunnan
toimintaa on kehitetty uusilla hankkeilla, jotka näkyvät toimintakertomuksissa. Kertyneitä ylijäämiä
tarvitaan lähivuosina toteutettavien peruskorjausten ja mahdollisten uusien tilojen rahoittamiseksi.
Henri Lehtola
talousjohtaja vs.

5

Toimintakulujen jakautuminen

Toimintakatteet pääluokittain

Muut toimintakulut
1%

Annetut avustukset
4%
Aineet tavarat
tarvikkeet
12 %

Yleishallinto;
835 328; 17,2 %

Kiinteistötoimi;
1 275 357; 26,2
%

Vuokrat
4%
Henkilöstökulut
57 %

Hautaustoimi;
289 566; 6,0 %

Palveluiden ostot
22 %

Seurakuntatyö;
2 464 355; 50,7
%

Kaikkien tulojen jakauma

Toimintatuottojen jakautuminen

606424; 8 %

Muut
Tuet ja
avustuksettoimintatuotot
9%
2%

47753; 1 %

Kolehdit ja
keräystuotot
5%

Korvaukset
17 %

Metsätalouden
tuotot
8%

Vuokratuotot
21 %

Myyntituotot
2%

Kirkollisvero
1343822;
18 %

Toimintatuotot
5309898; 73 %

maksutuotot
36 %

Valtionrahoitus

Verotulojen kehitys (1 000 euroa)

Vuosikate vs. poistot
1000

6000
5000

396
541

383

596

489

447

597

606

800
600
500

4961

5542

5064

5318

5436

5397

5495

5310

400
300
200

2000
1000

900
700

4000
3000

100
0
2011

2012

2013

Kirkollisvero

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2011

2012

Yhteisövero/Valtion korvaus 2016-

2013

2014

2015

2016

-4700000

2017

2018

-4850000

300

2017

2018

427
317

284

317
244

200

-4586642
-4745217,94

-4763136,8

-4762913,91
-4898095,85

-4837964

100
0
-100
-200

-5000000

2016
Poistot

569

600
400

-4743613

2015

700
500

-4645825

2014

Tilikauden tulos (1000 euroa)

-4400000

-4550000

2013

Vuosikate

Toimintakatteen kehitys
(toimintatuotot - toimintakulut)
-4250000

Rahoitustuotot

2012

2013

2014
-70

2015

2016

2017

2018

6

1.2 HALLINTO
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1.2.1 Kirkkovaltuusto
Seurakunnan ylin päättävä elin on syksyn 2014 seurakuntavaaleilla vuosiksi 2015–2018 valittu kirkkovaltuusto.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Timo Keskinen, varapuheenjohtajana Riina Sarkanen
ja sihteerinä talousjohtaja Annu Kuusisto sekä vs. talousjohtaja Henri Lehtola.
Kirkkovaltuuston jäsenet (33) kertomusvuoden aikana:
Perkiö Minna
Hirvonen Jukka
Perttula Tapio
Jussila Mikko
Pyysalo Minna
Järvenpää Mari
Salminen Tuula
Kerttula Kari
Salo Aimo
Keskinen Timo
Sarkala Liisa
Keskinen Ville
Sarkanen Riina
Kettunen Jouni
Simojoki Pekka
Koivukangas Timo
Thomassen Anne-Mari
Koljonen Kari
Tiilikainen Markku
Kylänlahti Kirsti
Tuhola Sirkka
Laine Raili
Tulenheimo Torsti
Lehtiniemi-Eerola Heidi
Uusmies Hannu
Lumijärvi Helka
Vanhala Minna
Mansikka-aho Juha
Vanhanen Sakari
Mäkelä Jukka
Villgren Timo
Mäkijärvi Pirjo
Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana 3 (5) kertaa. Pykäliä käsiteltiin 30 (49). Suluissa
vuoden 2017 tiedot.
Kirkkovaltuuston jäsen Pekka Simojoki on toiminut kirkolliskokousedustajana 11.2.2008 alkaen.
Kirkkovaltuuston tärkeimpiä päätöksiä:
2.5.2018
• Kiinteistötoimen pääluokan toimintakatteen ylittyminen
• Henkilöstöraportti vuodelta 2017
• Vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös
• Vastuuvapauden myöntäminen hallintoa ja taloutta hoitaneille
• Digitoinnin tarkastus
• Vaalilautakunta 2018
• City -papin palkkaus (seurakuntapastori)
• Kasvun tiimin tehtävänimikkeiden ja vaativuusryhmien muutokset
26.9.2018
• Kiinteistötoimen lisämäärärahaesitys koskien leiri- ja tapahtumakeskus Pyysaloa
• Perheterapeutin viran perustaminen
• Diakonian virkajärjestelyt
• Talousarvion toteuma 8/2018
• Vuoden 2019 veroprosentin määrääminen
• Vaalilautakunnan täydentäminen
• Luottamuselinten kokouspalkkiot 2019-2022
• Eroanomus luottamustoimesta: Matti Kauhanen
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19.2.2018
• Seurakuntavaalien tuloksen vahvistaminen
• Lisämäärärahaesitys Suoraman seurakuntakeskuksen korjaustöihin
• Talousarvio toteuma marraskuussa
• Kuukausiraportti 10/2018
• Vuoden 2019 talousarvion valmistelu

1.2.2 Tilintarkastajat
Varsinaisena tilintarkastaja toimi KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö ja varatilintarkastajana JHTT Keijo Lappalainen.
Tilintarkastaja suoritti vuoden 2018 aikana seitsemänä päivänä tilien ja hallinnon tarkastusta.

1.2.3 Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut virkansa puolesta kirkkoherra Seppo Jarva. Vara-puheenjohtajaksi kirkkovaltuusto valitsi vuosiksi 2017–2018 Torsti Tulenheimon.
Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuonna 13 kertaa (13), pykäliä käsiteltiin 171 (161).
Jäsen				Varajäsen
Tulenheimo Torsti (varapj.) Koivukangas Timo
Hirvonen Jukka		
Jaakkola Jyrki
Mäkijärvi Pirjo			
Lumijärvi Helka
Salo Aimo			
Wallenius Ari
Sarkala Liisa			
Pesonen Sanni
Tarri Henriikka			
Salminen Tuula
Thomassen Anne-Mari
Laine Raili
Tuhola Sirkka			
Lehtiniemi-Eerola Heidi
Vanhanen Sakari		
Ville Keskinen
Tiilikainen Markku		
Pyysalo Minna
Yli-Hinkkala Juhani		
Tapio Perttula
Muut läsnäolijat:
Keskinen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Sarkanen Riina, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Viitala Markku, kappalainen, Kuhmalahden kappeliseurakunta virkavapaalla 13.11.2017 -31.10.2018.
Kaipia Auni, kappalainen, Kuhmalahden kappeliseurakunta ajalla 13.11.2017 -31.10.2018.
Kuusisto Annu, talousjohtaja (sihteeri), virkavapaalla 1.9.2018 – 31.5.2019
Lehtola Henri, vs. talousjohtaja (sihteeri) 1.9.2018 – 31.5.2019
Lehtinen Sari, henkilöstöpäällikkö
Pitkämäki Harri, kiinteistöpäällikkö
Kirkkoneuvoston tärkeimpiä päätöksiä:
16.1.2018
• Kiinteistöstrategian päivittäminen/ työryhmän valinta
• Yhteistyösopimus Tampereen IT-yhteistyöalueen kanssa tietohallintopalvelujen
• Luottotappiot vuodelta 2017
• Kolehtisuunnitelma 1.1.-30.6.2018
• Haudan hallinta-ajan päättymiset 2017
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13.2.2018
• Yhteistyösopimus Oriveden seurakunnan kanssa
• As Oy Mäntylukon asuinhuoneiston (1h+kk) myynti
• Kangasalan kirkon remontti
13.3.2018
• Kiinteistötoimen pääluokan toimintakatteen ylittyminen (2017)
• Vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös
• Vastuuvapauden myöntäminen hallintoa ja taloutta hoitaneille
• Vapaaehtoiskoordinaattorin viran täyttäminen
• Kasvun johtokunnan alaiset henkilöstöjärjestelyt
• Sijoituspäätös
• Yhteistyösopimuksen muutos Urjalan seurakunnan kanssa
17.4.2018
• Henkilöstöraportti vuodelta 2017
• Perhetalon perustaminen
• City -papin palkkaus (seurakuntapastori)
• Kasvun tiimin tehtävänimikkeiden ja vaativuusryhmien muutokset
• Kiinteistöhallinnon yhteistyösopimus Oriveden seurakunnan kanssa
• Vaalilautakunta 2018
• Tietosuojavastaavan ja tietosuojayhdyshenkilön nimeäminen
• Digitoinnin tarkastus
2.5.2018
• Varhaiskasvatuksen ohjaajan rekrytointi
22.5.2018
• Raivolan seurakunnan avustusanomus
• Tiedotuksen työntekijäresurssointi
• Kiinteistöhallinnon yhteistyösopimus Oriveden seurakunnan
• Talousjohtaja Annu Kuusisto opintovapaan myöntäminen ja hallintokappalainen Henri Lehtolan valinta
vs. talousjohtajaksi
• Pastori Elina Oksasen anomus osittaisesta virkavapaasta
• Pastori Marko Sagulinin anomus osittaisesta virkavapaasta
13.6.2018
• Viranhoitomääräyksen pyytäminen Markku Mustajärvelle
• Varhaiskasvatuksen ohjaajan rekrytointi
• Tilinkäyttöoikeudet 1.9.2018 - 31.05.2019
• Luottotappiot 31.5.2018
7.8.2018
• Perheterapeutin viran perustaminen
• Talousarviokehys vuodelle 2019
• Vuoden 2019 veroprosentin määrääminen
• Lausunto Tampereen seurakuntayhtymän tiedusteluun keskusrekisterihankkeen etenemisestä
• Kiinteistötoimen lisämäärärahaesitys koskien leiri- ja tapahtumakeskus Pyysaloa
11.9.2018
• Diakonian virkajärjestelyt
• Viissylisen metsätien tiekunnan tilin hallinnan siirto Metsänhoitoyhdistys Roineelle
• Metsänhoitosuunnitelman kilpailutus
• Ideapankkimäärärahan kohdentaminen 2018

10

• Vaalilautakunnan täydentäminen
• Luottamuselinten kokouspalkkiot 2019-2022
• Eroanomus luottamustoimesta: Matti Kauhanen
• Kiinteistöosakeyhtiö Myllypohjan hallitus
9.10.2018
• Metsänhoitosuunnitelma - FSC-sertifiointi
• Perheterapeutin viran perustaminen
• Diakonian virkajärjestelyt
• Lausunto Kangasalan keskustan asemakaavasta
• Ystävyysseurakuntamatka Raivolaan
20.11.2018
• Perhetalon vs. johtajan palkkaus 31.12.2020 asti.
• Määräaikainen lähetyssihteeri
• Perheterapeutin viran perustaminen
• Luottotappiot 15.11.2018 mennessä
• Lisämäärärahaesitys Suoraman seurakuntakeskuksen korjaustöihin
• Seurakunnan tilojen hinnasto
• Marko Sagulin virkavapaa anomus
• Vuoden 2019 talousarvion valmistelu
11.12.2018
• Suoritusperusteinen palkanosa eli suorituslisä
• Työterveyshuollon toimijan valinta
• Seurakuntavaalien tuloksen vahvistaminen
• Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2019 - 31.12.2021
• Kirkkovaltuuston työjärjestys
• Tilintarkastusyhteisön valinta 2019 - 22
• Kuhmalahden hautausmaan hautapaikkojen riittävyys
• Kirjelmä kaupungille Ruutanan monitoimitalon yhteistyöstä
19.12.2018
•Väistötilojen hankkiminen kirkkoherranviraston toiminnoille
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1.2.4 Johtokunnat
Kasvun johtokunta
(kasvatuksen työalajohtaja Johanna Jutila)
Jäsen			Varajäsen
Villgren Timo, pj.
Rautanen Timo
Eerola Sakari		
Mäkelä Jukka
Joronen Pasi		
Mattson Kai
Järvenpää Mari
Kaarne Marja
Järvinen Teija		
Välikangas Katariina
Keskinen Ville 		
Simola Janne-Tapani
Vanhala Minna
Hakala Nina
Perkiö Minna		
Hölli Minna
Uotila-Välimäki Soili Jaatinen Anneli
Kirkkoneuvoston edustajana Hirvonen Jukka. Johtokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2016. Mari
Järvenpää toimi luottamuselimiä edustavana lapsiasiahenkilönä.
Palvelun johtokunta
(vastaava johtava kappalainen Auni Kaipia, johtava diakonian viranhaltija Mirja-Leena Hirvonen
1.4.2018 lähtien)
Jäsen				Varajäsen
Lumijärvi Helka, pj.		
Haapa Anne
Häme-Sahinoja Johanna
Määttä Arja
Jussila Mikko			
Tiilikainen Markku
Waris Timo			
Pitkäniemi Juhani
(Matti Kauhasen jälkeen)
Kurronen Outi			
Sarkala Liisa
Laine Raili			
Kaarne Marja
Majuri Hannu			
Jaakkola Jyrki
Sieranoja Pasi			
Lampinen Paavo
Välikangas Katariina		
Tuhola Sirkka

Yhteyden johtokunta
(vastaava kappalainen Henri Lehtola, johtava
kanttori Jukka Heroja 1.9.2018 – 31.5.2019)
Jäsen				Varajäsen
Tarri Henriikka, pj.		
Pyysalo Minna
Urvanta Päivi			
Sarkanen Riina
Haapa Anne			
Mikkola Helka
Huhta-aho Johanna		
Mustonen Gitte
Jaatinen Anne			
Jokilampi Irmeli
Kerttula Kari			
Kettunen Jouni
Koljonen Kari			
Välimaa Matti
Mattson Kai			
Uusmies Hannu
Simojoki Pekka		
Mansikka-aho Juha
Kirkkoneuvoston edustajana Sirkka Tuhola. Johtokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2018.
Sairaalasielunhoidon johtokunta
(Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä)
Kangasalan seurakunnan edustajana
Jäsen			Varajäsen
Lumijärvi Helka
Joronen Pasi

Kirkkoneuvoston edustajana Salo Aimo. Johtokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2018.

1.2.5 Kirkkoneuvoston valitsemat toimikunnat

Ystävyysseurakuntatoimikunta
Ahonen Harri, pj.
Efana Lawrence
Kerttula Irma
Kiminki Anneli
Kurronen Outi
Mattson Kai
Muranen Ulla
Mäsä Marja-Liisa
Valkola Ari

Seurakunnan työntekijä:
kirkkoherra Seppo Jarva (sihteeri)
Ystävyysseurakuntatoimikunta kokoontui neljä
kertaa. Toimikunta on pitänyt aktiivista yhteyttä
Kangasalan seurakunnan ystävyysseurakuntiin,
Ilomantsiin, Raivolaan (Venäjän-Karjala), Põltsamaalle (Viro) sekä Mwikaan (Tansania).Toimikunta järjesti lokakuussa ystävyysseurakuntaretken
Poltsamaalle. Retki tehtiin yhdessä Ilomantsin
seurakunnan kanssa. Kirkkoneuvosto vieraili marraskuussa Raivolassa.
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Toimikunta on pyrkinyt lisäämään ystävyysseurakuntiin kuuluvien nuorten keskinäistä yhteydenpitoa. Põltsamaalaisia nuoria osallistui yhdessä
kangasalalaisten nuorten kanssa Maata näkyvissä
-festareille 16.–18.11.2018. Vastaavasti kangasalalaisia nuoria osallistui Viron kirkon talvipäiville
toimintavuoden helmikuussa. Mwikan seurakunnasta oli kesätyöntekijä Pyysalossa. Seurakunnan
budjettivaroista avustettiin Mwikassa tehtävää
päiväkoti- ja orpolapsityötä, Raivolalla tehtävää
pyhäkoulutyötä sekä Põltsamaalla tehtävää yleistä seurakuntatyötä.
Ohjausryhmä
Jarva Seppo, kirkkoherra
Kuusisto Annu, talousjohtaja 31.8.2018 saakka
Henri Lehtola, vs. talousjohtaja. 1.9.2018 lähtien
Koljonen Kari
Tiilikainen Markku
Tulenheimo Torsti
Ohjausryhmä kokoontui ennen kutakin kirkkoneuvoston kokousta.

13

Kirkkoneuvosto Ilkossa 11.12.2018.

Kirkkovaltuusto viimeisessä kokouksessaan Suoramalla 19.12.2018.
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1.2.7 Kuhmalahden kappelineuvosto
Tehtävä:
Kokonaiskirkon tehtävän mukaisesti Kuhmalahden kappeliseurakunta pyrkii kutsumaan ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuomaan elämään kestävän perustan ja rohkaisemaan ihmisiä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.
Resurssit:
Kuhmalahden kirkko ja Pentosali sekä Vehkajärven rukoushuonekunnan kirkko. Kappalaisen lisäksi paikallisina henkilöstöresursseina diakoni, kanttori sekä vahtimestari.
Vastuuhenkilönä vuoden 2018 aikana Auni Kaipia 1.1.-31.8., Markku Mustajärvi 1.9.-30.10. ja Markku
Viitala 1.11.Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:
Tavoite 1:
Vapaaehtoisten seurakuntalaisten rekrytointi.
Toimenpiteet:
Vapaaehtoistyön merkityksen esillä pitäminen ja mukaan kutsuminen kaikessa kappeliseurakunnan alueella tapahtuvassa toiminnassa. Erityisen vapaaehtoisten rekrytointitapahtuman, tammistartin, järjestäminen. Olemassa olevan vapaaehtoistoiminnan näkyväksi tekeminen.
Toteutuminen:
Vapaaehtoisia on ollut tarjolla yksittäisten tapahtumien järjestämiseen sekä kirkkokahvien laittoon.
Yhteistyö paikkakunnalla toimivien yhdistysten kanssa on toimivaa ja tämä yhteistyö tuo mukanaan
merkittävän panoksen vapaaehtoistyöhön.
Tavoite 2:
Kuhmalahden kirkon saavutettavuuden parantaminen erityisesti liikuntarajoitteiset huomioiden.
Toimenpiteet:
Toteutetaan suunnitelma Kuhmalahden kirkon paremman saavutettavuuden aikaansaamisesta sivuoven sisäänkäynnin kautta.
Toteutuminen:
Kirkon sivuovelle on tehty uusi käytävä ja maastoa on muokattu niin, että kallioperustalla olevalle ja
muuta maastoa korkeammalla paikalla sijaitsevaan kirkkoon on nyt helpompi kulkea. Työ on osittain
kesken ja se saatetaan loppuun kesäkauden 2019 aikana.
Tavoite 3:
Kuhmalahden kirkon liturgisten tekstiilien uusimisen loppuunsaattaminen
Toimenpiteet:
Tekstiilisuunnitelmien ja niiden toteutuksen eteenpäin vieminen yhdessä tehtävään valitun taiteilijan
kanssa.
Toteutuminen:
Tekstiilien viimeinen värisarja, punainen, otettiin käyttöön keväällä helluntaipäivän messussa. Tekstiiliprojekti on saatu vietyä loppuun ja lopputulokseen voi olla erittäin tyytyväinen.
Toiminta:
Kappeliseurakunnan jumalanpalvelukset pidettiin tammi,- helmi,- ja maaliskuussa Kuhmalahden kirkon
sijasta Pentosalissa ja Vehkajärven kirkon sijasta Vehkajärven entisellä koululla. Kirkolliset toimitukset
pidettiin kyseisenä ajanjaksona kirkoissa. Kerran kuukaudessa Kuhmalahdella ei ole jumalanpalvelusta
ja kerran kuussa jumalanpalvelus vietettiin Vehkajärven kirkossa. Jumalanpalveluksissa kävijöitä oli keskimäärin 35 henkilöä/ tilaisuus. (v. 2018: 42 henkilöä/ tilaisuus).
Kappeliseurakunnassa toimii Vivace-kuoro joka harjoittelevat säännöllisesti torstaisin syyskuusta toukokuulle. Kuoro palvelee erilaisissa seurakunnan toiminnoissa. Kuoroa johtaa kanttori Tarja Sillanpää.
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Muuta kappelin alueella toteutuvaa seurakunnan toimintaa ovat mm. päiväkerho, avoin perhekerho,
pikkukirkot, kirkonkoto ja miestenillat.
Kirkonkoto-päivät kokoavat kuhmalahtelaisia vanhuksia Pentosaliin ilahduttavan paljon. Ruokailu on
pystytty tarjoamaan osallistujille maksuttomana Esteri Kilpikosken testamenttirahaston turvin. Joulumuistamisia jaettiin n. 100 kpl yli 80-vuotiaille kappeliseurakunnan jäsenille. Joulumuistamiset toimitti
perille viranhaltijoiden lisäksi joukko vapaaehtoisia.
Kappelineuvosto
Auni Kaipia, Markku Mustajärvi
Mervi Kortelahti
Juhani Yli-Hinkkala
Hannu Nieminen
Kirsti Kylänlahti
SailaHaaparanta
Jouko Tapanila

kappalainen,puheenjohtaja,sihteeri

Kappelineuvoston keskeisimmät päätökset
6.2.2018
• Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2017.
• Käsiteltiin suunnitelma Kuhmalahden kirkon ja kirkkotarhan esteettömyyden parantamisesta.
19.9.2018
• Kappelineuvosto esitti talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2019 Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvostolle

Kirkon uusi sivuovelle vievä käytävä tekee
kirkosta saavutettavamman.

Vehkajärven kyläläisistä ja kesäasukkaista
koottu Heinäkuoro lauloi juhannuspäivän
messussa.

Pääsiäisyön messun jälkeen Pentosalissa syötiin yhdessä.
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1.2.8 Muut toimielimet
Yhteistyötoimikunta
Työnantajan edustajat
Jarva Seppo, kirkkoherra
Kuusisto Annu, talousjohtaja (31.8.2018 asti)
Lehtinen Sari, henkilöstöpäällikkö; työsuojelupäällikkö, puheenjohtaja
Lehtola Henri, vs. talousjohtaja (1.9.2018 lukien)
Henkilöstön edustajat
Jussila Jorma, luottamusmies, Kirkon alat ry.
Kaipia Auni, luottamusmies, Juko ry.
(31.8.2018 asti)
Lahtinen Mari, työsuojeluvaltuutettu
Lähteenmäki Tanja, työsuojeluvaltuutettu, sihteeri
Rantakallio Riikka, luottamusmies, Juko ry.
(1.9.2018 lukien)
Yhteistyötoimikunta kokoontui 4 kertaa kertomusvuoden aikana.
Yhteistyötoimikunnan tärkeimpiä päätöksiä ja aiheita:
• Tarvittaessa kutsuttavien työsopimusten toteuttaminen Kipa-ympäristössä
• Työsuojelukoulutusten periaatteet
• Suoritusperusteisesta palkanosasta sopiminen
• Työterveyshuollon suunnitelma vuodelle 2019 ja toteuma 2017
• Kiky-tuntien sijoittaminen
• Sairauspoissaolojen omailmoituskäytännön laajentaminen 5 päivään
• Psykososiaalisen kuormittumisen kyselyn toteuttaminen
• AVI:n työsuojelutarkastukset: kiinteistötoimi, hautaustoimi, kirkkoherranvirastossa toimistotyötä tekevät.

Johtoryhmän jäseniä koulutusmatkalla Budapestissa.

1.3 HENKILÖSTÖ
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Vuoden 2018 lopussa seurakunnassamme
työskenteli yhteensä 73 henkilöä. Näistä 64 oli
vakinaisessa virassa tai työsuhteessa. Määräaikaisessa työsuhteessa vuoden lopussa työskenteli 9
henkilöä. Lisäksi vuoden 2018 päättyessä seurakunnalla oli tarvittaessa kutsuttavan työsopimus
14 henkilön kanssa. Kaikkiaan seurakunnassa
työ- tai virkasuhteessa vuoden 2018 aikana oli
128 henkilöä. Passiivisia (ei palkkaa saavia) työsuhteita vuoden 2018 päättyessä oli 4 henkilöllä.
Tällaisia passiivisia työsuhteita ovat esimerkiksi
opintovapaalla tai hoitovapaalla olevien työsuhteet. Tilivuonna 2018 vakituisia työsuhteita
päättyi kolmen henkilön osalta, joista yksi oli
eläköityminen. Vakituisessa työsuhteessa aloitti
kolme työntekijää (varhaiskasvatuksen ohjaaja,
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja nuorisotyön ohjaaja).

teologia, kesäkanttori, suntio, kirkonopas, kaksi
kesäemäntää ja kaksi kesäisäntää.

Suurin työntekijäryhmä seurakunnassamme on
edelleen lapsi- ja perhetyöntekijät. Lastenohjaajia
vuoden päättyessä oli 16. Lisäksi lapsi- ja perhetyössä työskenteli kaksi varhaiskasvatuksen esimiestä, yksi varhaiskasvatuksen ohjaaja sekä perhetalon johtaja. Pienin työntekijäryhmä vuoden
vaihtuessa oli hautausmaatyöntekijät. Kesäaikaan
tosin hautausmaillamme työskenteli yhteensä 31
henkilöä kahden vakituisen työntekijän rinnalla.
Hautausmaan kausityöntekijöitä oli 18, joista 7
työskenteli vajaan kauden. Hautausmaan kesätyöntekijöitä oli 13. Kesätyöntekijöitä oli tänäkin
vuonna useita: kaksi kesäpappia, kolme kesä-

Vuoden 2018 aikana seurakunnassa oppisopimuskoulutuksessa oli 10 henkilöä, näistä yhdeksän työntekijää ovat seurakunnan vakituisia
työntekijöitä. Yksi työntekijä opiskeli lastenohjaajaksi, ja yksi ympäristöalan erikoisammattitutkintoa, kolme johtamisen erikoisammattitutkintoa
ja viisi henkilöä tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa. Näistä edellä mainituista työntekijöistä
oppisopimuskoulutuksensa sai valmiiksi yhdeksän henkilöä.

Palkkasumma, ilman sivukuluja, vuonna 2018
oli 2.828.436 € (2017: 2.880.363€ ja 2016:
2.868.975€). Työntekijöiden palkka muodostuu
kolmesta osasta, vaativuusryhmän mukaisesta
tehtäväkohtaisesta, vuosisidonnaisesta ja harkinnanvaraisesta palkanosasta. Vaativuusryhmät
seurakunnassamme olivat taulukoiden 303 – 603
välillä (1.832,15 – 3.629,28€). Vuosisidonnainen
palkanosa oli 60 henkilöllä, ja nämä olivat välillä
78,54 – 551,97€. Harkinnanvarainen palkanosa
oli 30 henkilöllä. Harkinnanvarainen palkanosa oli
2 - 4% tehtäväkohtaisesta, euromääräisesti nämä
olivat 25,92 – 145,17. Lisäksi seitsemällä henkilöllä oli erityisperuste, jonka mukaan he saivat
50,55 - 450€ kuukausikorvauksen.

Vuonna 2018 joukossamme oli myös kaksi siviilipalvelustaan suorittavaa henkilöä.

Työntekijöitä joulujuhlassa Mobiliassa 30.11.2018.
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Viranhaltijat
Heroja, Jukka		
Johtava kanttori
Hirvonen, Mirja-Leena Johtava diakonian viranhaltija
Jaatinen, Teija		
Toimistosihteeri
Jarva, Seppo		
Kirkkoherra
Jussila, Jorma		
Erityisnuorisotyön ohjaaja
Jutila, Johanna		
Kasvatuksen työalajohtaja
Kaipia, Auni		
Hallintokappalainen
31.2.2019 asti (oma virka Kappalainen)
Kohonen, Katja
Varhaiskasvatuksen esimies
Kuusisto, Annu		
Talousjohtaja
Kyrönlahti, Janne
C-kanttori
Lehtinen, Sari		
Henkilöstöpäällikkö
Lehtola, Henri		
Talousjohtaja 31.2.2019
asti (oma virka hallintokappalainen)
Lindell, Mirja		
Emäntä
Lähteenmäki, Tanja Diakonian viranhaltija
Mikkonen, Kari
Seurakuntapastori
Niemelä, Liisa		
Seurakuntapuutarhuri
Oksanen, Elina		
Seurakuntapastori
Pitkämäki, Harri
Kiinteistöpäällikkö
Pitkänen, Heidi
Seurakuntapastori
Raitanen, Johanna
Diakonian viranhaltija
Rantakallio, Riikka
Diakonian viranhaltija
Repo, Heikki		
Seurakuntapastori
Ritola, Tiia		
Varhaiskasvatuksen esimies
Sagulin, Marko		
Seurakuntapastori
Segerroos, Päivi
Perhetalon johtaja
31.12.2020 asti (oma virka Diakonian viranhaltija)
Sillanpää, Tarja		
C-kanttori
Sydänlähde, Eveliina Vapaaehtoiskoordinaattori
Syrjäpalo, Marja
Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Timonen, Antti		
Nuorisotyönohjaaja
Vehkaoja, Sanna
Toimistosihteeri
Vettenranta, Ari
Nuorisotyönohjaaja
Vettenranta, Ismo
Nuorisotyönohjaaja
Viitala, Markku
Kappalainen
Viitala, Monika
Diakonian viranhaltija
Työsopimussuhteiset
Forss, Jan		
Hilden, Virpi		
Hämäläinen, Pirkko
Inkiläinen, Riikka
Isoaho, Anu		
Johansson, Susanna
Järvinen, Reetta
Kohonen, Mikko
Laaksonen, Merja
Lahtinen, Heikki
Lahtinen, Mari		
Leppänen, Hannele
Lindell, Riikka		
Lohtander, Seija
Meskanen, Terhi

Kiinteistötyöntekijä
Toimistosihteeri
Lastenohjaaja
Ylivahtimestari
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Suntio
Lastenohjaaja
Kiinteistötoimen työnjohtaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Seurakuntamestari
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja

Mylläri, Tiina		
Nevala, Mervi		
Nurkkala, Merja
Parkkonen, Kaija
Petrell, Sandra		
Pihlaja, Saara-Maria
Päivinen, Helena
Riekki, Paula		
Runsas, Tuija		
Tikka, Leena		
Vartiainen, Eija
Vettenranta, Juha
Virtanen, Jonna
Vuorinen, Sanna-Mari
Yrjänä, Eine		

Tiedottaja
Ruokapalveluesimies
Taloussihteeri
Ruokapalvelukokki
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Lastenohjaaja
Suntio
Lastenohjaaja
Vahtimestari
Lastenohjaaja
Seurakuntamestari
Erityisammattimies
Suntio
Vahtimestari

Sijaiset ja määräaikaiset virka- ja työsuhteet
Hämäläinen, Riikka Seurakuntapastori
Häyrynen, Veli-Matti Arkiston järjestelijä
Joki, Satu		
Toimistosihteeri
Karaksela, Hanne
Diakonian viranhaltija
Keskinen, Iina		
Lastenohjaaja
Koponen, Konsta
Siviilipalvelusmies
Mustajärvi, Markku Seurakuntapastori
Parviainen, Hanna
Verkkotiedottaja
Pyyhtiä, Lea		
Lähetyssihteeri-lastenohjaaja
Simola, Janne-Tapani Lastenohjaaja
Vuonna 2018 päättyneet vakituiset
palvelussuhteet
Kares, Eija		
Lastenohjaaja
Uotila, Hanna		
Lastenohjaaja
Uotila, Karin		
Perhetalon johtaja
Vuonna 2018 päättyneet määräaikaiset
palvelussuhteet (määräaikaisuus yli 1 kk)
Aho, Saila		
Hautausmaan kausityöntekijä
Ahola, Julia		
Ruokapalvelutyöntekijä
Hildén, Roosa		
Hautausmaan kesätyöntekijä
Hirvonen, Eero
Hautausmaan kesätyöntekijä
Huokuniemi, Ella
Hautausmaan kausityöntekijä
Jutila, Manta		
Seurakuntapastori
Kaartinen, Riikka
Hautausmaan kesätyöntekijä
Kallio, Julia		
Hautausmaan kesätyöntekijä
Kallioinen, Maarit
Hautausmaan kausityöntekijä
Koivunen, Anni
Hautausmaan työntekijä
Kukkonen, Roni
Siviilipalvelusmies
Kuikka, Toni		
Hautausmaan kesätyöntekijä
Kärhä, Heikki		
Kesäteologi
Leinonen, Riitta
Hautausmaan kausityöntekijä
Mariki, Godbless
Kesäisäntä
Mattila- Jamalainen, Päivi Hautausmaan kausityöntekijä
Meriläinen, Sisko
Hautausmaan kausityöntekijä
Meriläinen, Vilma
Ruokapalvelutyöntekijä
Mettälä, Johanna
Kirkon opas
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Mäkinen, Emma
Mäkipää, Mervi
Naukkarinen, Jenna
Nieminen, Hanna
Nieminen, Teemu
Penttilä, Tiina		
Petäjä, Merja		
Pihlajamäki, Marjut
Raittila, Heljä		
Rautanen, Minna
Saari, Tuija		
Sainio, Mona		
Salmela, Heidi		
Salmimaa, Linnea
Salomaa, Inca		
Salomaa, Marja
Tamminen, Jussi
Tuominen, Emmi
Tuomola, Samuli
Weckström, Laura
Virta, Sanna		
Vuohelainen, Kristian
Vuohelainen, Kristian
Vuohelainen, Kristian

Hautausmaan kesätyöntekijä
Hautausmaan kausityöntekijä
Perhetyönohjaaja
Hautausmaan kausityöntekijä
Hautausmaan kesätyöntekijä
Hautausmaan kausityöntekijä
Hautausmaan kausityöntekijä
Hautausmaan kausityöntekijä
Hautausmaan kausityöntekijä
Hautausmaan kausityöntekijä
Hautausmaan kausityöntekijä
Hautausmaan kesätyöntekijä
Hautausmaan kausityöntekijä
Hautausmaan kesätyöntekijä
Hautausmaan kesätyöntekijä
Hautausmaan kausityöntekijä
Kesäkanttori
Hautausmaan kesätyöntekijä
Hautausmaan kesätyöntekijä
Kesäteologi
Nuorisotyönohjaaja
Hautausmaan työntekijä
Kesäisäntä
Kiinteistötyöntekijä

Ylikoski, Viljatuuli
Östman, Max		

Kesäteologi
Hautausmaan kesätyöntekijä

Tarvittaessa kutsuttavat työntekijät 2018
Hölsä, Terhi		
Lastenohjaaja
Kares, Eija		
Lastenohjaaja
Karevaara, Kirsi
Lastenohjaaja
Keränen, Terhi-Tuulia Lastenohjaaja
Kosola, Juuso		
Suntio
Meriläinen, Vilma
Ruokapalvelutyöntekijä
Mäkelä, Tarja		
Suntio
Niemelä, Paula
Lastenohjaaja
Ojanen, Anna-Kaisa Lastenohjaaja
Raerinne, Jaana
Lastenohjaaja
Saarikko-Norosoja, Ritva Lastenohjaaja
Silvan, Lotta		
Lastenohjaaja
Simojoki, Arja		
Lastenohjaaja
Suominen, Merja
Lastenohjaaja

Työyhteisö kiitti seisten Jorma ”Jommu” Jussilan 35-vuotisesta työpanoksesta. Yhteistä
työyhteisöpäivää vietettiin Varalassa lokakuussa.
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1.4 VÄKILUKU
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1.5.1 TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN
JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI
HALLINTO (PÄÄLUOKKA 1)
YLEISHALLINTO 1011010001-1011080000, 19910100012
Tehtävä:
Hallinnon tehtävänä on johtaa, valvoa ja ohjata
seurakunnan toimintaa ja taloutta. Toimistojen tehtävänä on tuottaa seurakunnan talous- henkilöstö-,
tietohallinto- ja jäsenrekisteripalvelut.

kommenttien perusteella työryhmä vielä hioi ja
tarkensi järjestelmää ja sen kriteerejä. Kirkkoneuvosto hyväksyi suorituslisäjärjestelmän 11.12.2018

Resurssit:
Kirkkovaltuustossa on 33 valtuutettua. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 11 luottamushenkilöjäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana
on kirkkoherra.

Työyhteisöpäivä toteutettiin vuonna 2018 hieman
eritavoin kuin edellisinä vuosina. Päivä vietettiin
Varalassa. Päivästä osa varattiin suorituslisäjärjestelmän käsittelyyn. Muu osa päivästä vietettiin
erilaisten liikunnallisten aktiviteettien merkeissä.
Henkilöstölle oli myös varattu mahdollisuus jäädä
iltapalalle ja saunomaan Varalan rantasaunaan.

Kirkkoherranviraston resursseina on kirkkoherra,
kaksi toimistosihteeriä. Taloustoimiston henkilöstöresursseina ovat talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kirjanpitäjä-toimistosihteeri, toimistosihteeri
sekä palkanlaskennan yhteyshenkilö yhteistyössä
yhteistyöseurakuntien kanssa.

Esimiehet saattoivat loppuun vuonna 2017 alkaneen valmentavan johtamisen esimiesvalmennuksen. Viisi esimiestä opiskeli tämän valmennuksen
rinnalla tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon
ja kolme esimiestä johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:
Tavoite 1. Kangasalan seurakunnan strategian mukaisesti seurakunta huolehtii henkilöstön toimivuudesta, ammattitaidosta, jaksamisesta ja hyvinvoinnista.
Toimenpiteet: Vuoden 2018 henkilöstöhallinnollinen ponnistus oli luoda paikallinen malli suorituslisäjärjestelmästä. Kirkon virka- ja työehtosopimus
2018 – 2020 toi tämän uuden järjestelmän pakolliseksi palkanosaksi. Työehtosopimus määritteli
suorituslisäjärjestelmän hyvin väljästi, jättäen seurakunnalle paljon valtaa ja vastuuta neuvotella paikallisesti sopiva järjestelmä.

Aluehallintovirasto aloitti vuonna 2017 työsuojelutarkastuksen Kangasalan seurakunnassa. Vuonna
2018 tarkastus jatkui kohdistuen työajallisiin työntekijöihin.

Kangasalan seurakunnassa tämä tehtiin erittäin hyvässä yhteistyössä luottamusmiesten kanssa. Tehtävään perustettiin työryhmä. Työryhmään kuuluivat työnantajan edustajina kirkkoherra Seppo Jarva
ja henkilöstöpäällikkö Sari Lehtinen. Työntekijöiden
edustajina työryhmässä olivat luottamusmiehet
Jorma Jussila ja Riikka Rantakallio. Työryhmä kokoontui kaikkiaan neljä kertaa. Lisäksi työryhmä
käsitteli suorituslisäjärjestelmää yhteistyötoimikunnassa. Henkilöstölle suorituslisäjärjestelmästä
kerrottiin henkilöstökirje Henkkarisssa, sekä pidettiin erillinen infotilaisuus. Lisäksi koko henkilöstö
käsitteli ja kommentoi lähes valmista suorituslisäjärjestelmää työyhteisöpäivässä. Tämän päivän

Toteutuminen: Laadittu suorituslisäjärjestelmä vaikuttaa olevan toimiva, motivoiva ja oikeudenmukainen. Se onnistuttiin tekemään tiiviissä yhteistyössä työntekijöitten ja työnantajan kesken. On
kuitenkin oleellisen tärkeätä, että mallin perusteita
ja arviointikriteerejä pidetään työyhteisössä esillä
pitkin koko vuotta. Esimieskoulutus on vahvistanut esimiesten yhteistyötä ja luonut uusia malleja
johtaa organisaatiota. Se on ennen kaikkea tuonut
rohkeutta suunnata organisaatiota hyväksi havaittuun suuntaan ripeästi. Työsuojelutarkastuksessa
saatiin erittäin hyvää palautetta työsuojelun tilanteesta. Työsuojelutyötä kuitenkin jatketaan aktiivisesti myös tulevaisuudessa.
Tavoite 2. Kipan järjestelmien ja toimintojen hyödyntäminen
Toimenpiteet: Vuoden 2017 aikana toimintatavat
ja –mallit kipan kanssa ovat hiljalleen löytäneet
”uomansa”. Kuitenkaan kipan tarjoamia järjestelmiä ei vielä osata täysimääräisesti hyödyntää.
Vuoden 2018 aikana selvitetään ja haltuun otetaan
mm. kipan järjestelmien tarjoamat raportointi-
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mahdollisuudet.
Toteutuminen: Raportointiominaisuudet on otettu
käyttöön ja niihin on saatu koulutusta Kipa-päivillä.
Kirkon palvelukeskus on kehittänyt jonkin verran
valmiita rapartointiominaisuuksiaan. Raportointiominaisuudet on kuitenkin arvioitu melko toimimattomiksi. Kipan raportteja luodaan paljolti suoraan
tietokannasta.
Tavoite 3. Kirkollisvaalien äänestysprosentin kasvattaminen
Toimenpiteet: Osallistutaan seudulliseen kirkollisvaalikampanjaan.
Toteutuminen: Seurakunta osallistui Tampereen ja
Tampereen ympäristöseurakuntien yhteiseen vaaliviestintään. Tämä toi paljon lisänäkyvyyttä vaaleille Tampereen seudulla. Äänestysprosentti kuitenkin laski 16,6 %:iin edellisten vaalien 18,8 %:sta.

Talousarvion toteutuminen ja arviointi:

Tuotot
Kulut
Toimintakate

Talousarvio 2018
58.000
-901.200
-843.200

Toteutuma
60.660,81
-895.988,39
-835.327,58

Poikkeama
-2.660,81
-5.211,61
-7.872,42

Käyttöprosentti
104,6
99,4
99,1

YHTEYDEN JOHTOKUNTA
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YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (PÄÄLUOKKA 2)
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 1012010000, 1012020000, 1012030000, 1012050000, 1012900000
Tehtävä:
Jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten
ylläpitäminen ja kehittäminen. Kangasalan seurakunta on yhteisö, jonka keskellä armollinen Jumala kohtaa luomansa ja lunastamansa ihmisen.
Seurakunnan jäseniä kutsutaan elämään todeksi
Jumalan huolenpitoa erityisesti paikkakuntamme
näköisen ja monipuolisen jumalanpalveluselämän
kautta.
Resurssit:
Vastuuhenkilönä jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osalta on kirkkoherra Seppo Jarva. Työtä tekee yhdeksän pappia ja kolme kanttoria niin, että osa työajasta on jyvitetty muihin
tehtäviin.
Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:
Tavoite 1. Messuryhmien perustaminen ja toiminnan vakinaistaminen.
Toimenpiteet: Jatketaan vuonna 2017 aloitettua
messuryhmähanketta perustamalla lisää jumalanpalvelusryhmiä, jotka vuorollaan huolehtivat mm.
jumalanpalveluksen tekstinluvusta, esirukouksen laatimisesta ja toteuttamisesta sekä toimivat
muissa jumalanpalveluksen palvelutehtävissä.
Toteutuminen: Messuryhmätoimintaan vakiintui
muutama ryhmän vastuuhenkilö, jotka vuorollaan
kokosivat oman ryhmänsä palvelemaan jumalanpalveluksissa ja elävöittämään jumalanpalveluselämää mm. tekstinluvun, saarnaamisen sekä
esirukouksessa ja ehtoollisella avustamisen kautta.
Tavoite 2. Jumalanpalveluksiin osallistuvien seurakuntalaisten määrän kasvattaminen.
Toimenpiteet: Jumalanpalvelusryhmien toimimisen myötä jumalanpalveluksista pyritään saamaan
entistä ihmisläheisempiä ja osallistumiseen kutsu-

via. Jumalanpalvelusryhmissä toimiminen sitouttaa seurakuntalaisia osallistumaan jumalanpalveluksiin myös muulloin. Lisääntyvä vapaaehtoisten
määrä, monipuolinen jumalanpalvelusmusiikki ja
seurakunnan työyhteisön vahva panostaminen jumalanpalveluksen kokonaisuuteen tekee jumalanpalveluksista entistä houkuttelevampia.
Toteutuminen: Jumalanpalveluksiin osallistuneiden seurakuntalaisten määrä on laskenut. Jumalanpalvelusryhmien kautta tapahtuma jumalanpalveluselämän kehittäminen vaatii osakseen
aikaa ja tuloksia on toivottavasti nähtävissä pidemmällä aikavälillä.
Tavoite 3. Vahvistaa lasten ja nuorten asemaa
jumalanpalveluksissa ja edistää heidän mahdollisuuksiaan toimia vastuunkantajina messuissa.
Toimenpiteet: Kouluikäisten jumalanpalveluskerhon, alttarikillan perustaminen. Alttarikillan kokoontumisissa lapsille ja nuorille opetetaan jumalanpalveluselämästä ja kristinuskon perusteista.
Kilta kokoontuu kerran kuussa Kangasalan kirkossa.
Toteutuminen: Tavoite toteutui suunnitellusti.
Alttarikillan lasten ja nuorten läsnäolo ja tehtävissä toimiminen jumalanpalveluksissa on otettu
muiden seurakuntalaisten taholta ilolla vastaan.
Lapset ja nuoret ovat olleet erittäin sitoutuneita
ja innostuneita.
Yleisarviointi:
Kirkollisten toimitusten lukumäärä on hieman laskenut. Erityisesti kastetoimituksia on ollut aiempaa vähemmän. Laskua selittää osittain poikkeuksellisen matala syntyvyys.
Citypapin työ alkoi kesällä 2018. Citypappi on tehnyt jalkautuvaa työtä ja kontaktipintoja uusiin ihmisiin on alkanut syntyä.

Talousarvion toteutuminen ja arviointi: Talousarvio toteutui suunnitellusti. Henkilöstökulut ovat jääneet hieman alle talousarviossa arvioidusta summasta.

Tuotot
Kulut
Toimintakate

Talousarvio 2018
4.000
-598.000
-594.000

Toteutuma
2.090
-534.049,61
-531.959,61

Poikkeama
1.910
-63.950,39
-62.040,39

Käyttöprosentti
52,3
89,3
89,6
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AIKUISTYÖ, NAISTYÖ, MIESTYÖ 1012040000. 1012040001, 1012040002
Tehtävä:
Tarjota seurakunnan alueella asuvalle aikuisväestölle tilaisuuksia tavata toisia ja pohtia elämän
kysymyksiä kristillisen uskon pohjalta. Seurakunnan toiminta-ajatuksen mukaan tavoitteena on
herättää ja vahvistaa uskoa armolliseen Jumalaan,
rakentaa kristilliseen uskoon perustuvaa yhteyttä
seurakuntalaisten keskuudessa.
Resurssit:
Aikuistyön toteutuksessa on tapahtunut myönteistä kehitystä toiminnallisen vastuun laajennuttua
monien viranhaltijoiden osalle. Budjettivastuussa
on edelleen ollut Kari Mikkonen. Yhteistyö vapaaehtoistoiminnan kanssa on ollut hyvin tiivistä. Kasvava innostuneitten vapaaehtoisten joukko on yhä
tärkeämmässä roolissa välttämättömänä voimavarana, joka mahdollistaa toiminnan toteuttamisen
tässä laajuudessa.
Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:
Tavoite 1. Säännöllisen, kuukausittaisen hartaus- ja
jumalanpalveluselämän aloittaminen ja juurruttaminen Ruutanaan, Havisevalle ja Vatialaan.
Toimenpiteet: Valtuutetaan ja tuetaan alueiden
vastuuhenkilöitä. Osoitetaan riittävät taloudelliset
resurssit ja henkilöstöresurssit toteuttamiseen.
Toteutuminen: Ruutanasta ja Havisevasta on muodostettu yksi seurakunnan toiminnallinen alue,
Pohjois-Kangasala. Alue on saanut oman yhteisen
kyläpapin ja vastuutiimin. Siellä toimitetaan myös
kahdesti vuodessa ilmestyvä tiedotuslehtinen. Toimintavuoden aikana Pohjois-Kangasalla on vakiintunut kerran kuukaudessa vuorotellen Ruutanassa
ja Havisevalla toteutettava kylämessu.
Vatialan alue on saanut oman aluevastaavana toimivan vapaaehtoisen. Seurakuntakodilla kokoontuu kaksi uutta, paikallista hartauselämää vahvistavaa piiriä. Suunnitelmissa on edelleen säännöllinen,
ehtoollisen sisältävä tilaisuus Vatialan alueella.
Tavoite 2. Seurakunnallisen rukouksen vahvistaminen

Toimenpiteet: Haastetaan seurakuntalaisia esirukoukseen esimerkiksi tiedottamalla laajasti Kangasalan 24/3 –rukouksesta. Luodaan mahdollisuuksia
henkilökohtaiselle rukouspalvelulle hartaus- ja jumalanpalveluselämässä. Koulutetaan uusia rukouspalvelijoita toteuttamalla vähintään yksi koulutuspäivä.
Toteutuminen: Rukouksesta kiinnostuneita on
koottu yhteen ja rohkaistu palvelemaan mm. kouluttamalla. Säännölliseen esirukoukseen osallistuvien määrä on kasvanut olemassa olevissa yhteisöissä ja uusia rukoukseen keskittyviä piirejä on
syntynyt. Henkilökohtaista rukouspalvelua on tarjolla säännöllisesti useimmissa paikkakunnan messuissa, samoin majataloilloissa ja Sanan lähteellä
–illoissa ja enenevässä määrin muissa yksittäisissä
tilaisuuksissa.
Tavoite 3. Kotiryhmien liittäminen kiinteämmäksi
osaksi oman seurakunnan jumalanpalveluselämää
Toimenpiteet: Haastetaan kotiryhmiä palvelemaan
vuorollaan jumalanpalvelusten messuryhmänä.
Tuotetaan kirkkovuoden ajankohtaan liittyvää materiaalia kotiryhmien käyttöön.
Toteutuminen: Marko Sagulin on ottanut vastuun
toimia kotiryhmien pappina. Hän on tuottanut kotiryhmiä varten muutaman youtube –videon kirkkovuoden teemoista ja tarpeelliseksi todetun toiminnan jatkamiseksi etsitään ulkopuolista rahoitusta.
Kotiryhmien vetäjille pidettiin syksyllä tehtävään
koulutustilaisuus.
Yleisarviointi:
Aikuistyön vakiintuneet toimintamuodot ovat edelleen osoittaneet tarpeellisuutensa. Sanan lähteellä
–illoissa on edelleen oma vakiintunut ja runsas kävijäkuntansa. Majataloilloissa uudelleen organisoituminen ja viestinnän tehostaminen ovat nostaneet
toimintamuodon profiilia ja varmasti kävijämääriäkin. Naistyö on saanut uuden vapaaehtoisen vastuuhenkilön ja kävijämäärä miestyön tilaisuuksissa
on kasvanut erityisesti Kuhmalahdella järjestettävien iltojen vilkastumisen myötä. Talousarviossa on
pysytty sekä aikuis- että mies- ja naistyössä.

Talousarvion toteutuminen:

Tuotot
Kulut
Toimintakate

Talousarvio 2018
3.000
-71.930
-68.930

Toteutuma
2.063,76
-63.770,46
-61.706,70

Poikkeama
936,24
-8.159,54
-7.223,30

Käyttöprosentti
68,8
88,7
89,5

YHTEYDEN JOHTOKUNTA
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VAPAAEHTOISTOIMINTA 101204003
Tehtävä:
Tavoitteena on parantaa vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia ja toimintaympäristöä Kangasalan
seurakunnassa. Vapaaehtoistoiminnan työalan tarkoituksena on saatella vapaaehtoisuus luontevaksi
ja pysyväksi osaksi Kangasalan seurakuntakulttuuria.
Resurssit:
Vapaaehtoiskoordinaattori Eveliina Sydänlähde
aloitti virassa 1.5.2018 kahden vuoden määräaikaisuuden jälkeen. Vuoden 2018 alusta vapaaehtoiskoordinaattorin työajasta 40% kohdennettiin
Kahvila Seurahuoneelle ja 60% vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Vapaaehtoiskoordinaattorin
työpariksi suunnitellun City-papin työpanos siirtyi
Majatalo-iltojen vetämiseen vuoden 2018 alusta.
Paljon vapaaehtoisten kanssa toiminut aikuistyön
pappi oli puoli vuotta poissa työpaikalta vuoden
2018 keväällä

Tavoite 3. Alueellisen toiminnan brändääminen
Toteutuminen: Vapaaehtoiset aluevastaavat ovat
koonneet alueensa ryhmänvetäjät kausittain tapaamaan toisiaan. Kausiesitteitä on alettu jakaa
postilaatikoihin peittojakeluna kahdesti vuodessa
Kirkonkylällä, Suoramalla ja Ruutana-Suinulassa.
Loppuvuodesta 2018 myös Vatialaan saatiin aluevastaava. Aluevastaavatyöskentely ei ole saanut
syksyllä 2018 ansaitsemaansa aikaa ja kehitystyötä
vapaaehtoiskoordinaattorilta.
Yleisarviointi:
Vuonna 2018 vapaaehtoistoiminnan koordinointi
on kokenut sekä laadullista että määrällistä laskua.
Onnistunut uusi kokeilu oli #munseurakunta-viikonloppuleiri, joka keräsi Pyysalon täyteen.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:
Tavoite 1. Jalkautetaan vapaaehtoisten ohjaamisen
ohje henkilöstölle.
Toteutuminen: Vapaaehtoiskoordinaattori vieraili
johtoryhmässä, jossa sovittiin että vapaaehtoiskoordinaattori alkaa vierailla kaikissa tiimeissä vuosittain, tai tarvittaessa useammin. Työ on aloitettu
ja ohje on päivitetty.
Tavoite 2. Luodaan yhtenäiset toimintaohjeet vapaaehtoisille ryhmänvetäjille.
Toteutuminen: Toimintaohje luotiin yhteistyössä vapaaehtoistoiminnan tiimin ja aluevastaavien
kanssa keväällä 2018. Ohjeen sisältö tarkastutettiin
johtoryhmässä ja papeilla syksyllä 2018. Yksittäisiä
sivuja on käytetty vapaaehtoisten koulutuksissa,
mutta ohjetta ei ole vielä julkaistu.

Talousarvion toteutuminen ja arviointi: Henkilökunta käytti heille varatusta vapaaehtoisten huomiointirahasta vain pienen osan. Elintarvikkeet osoittautuivat jälleen arvioitua huomattavasti edullisemmaksi emännän taitojen vuoksi. City-papin palkkoja on maksettu vapaaehtoistoiminnasta, vaikka tätä ei ollut otettu huomioon talousarviossa.
Talousarvio 2018
Toteutuma
Poikkeama
Käyttöprosentti
0
290
-290
0
Tuotot
-41.320
-50.747,65
9.427,65
122,80
Kulut
-41.320
-50.747,65
9.137,65
122,1
Toimintakate
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TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 101210000
Tehtävä:
Tiedotuksen tehtävänä on sisäisen ja ulkoisen
viestinnän järjestäminen sekä viestinnän kehittäminen monipuolisesti eri viestintävälineitä hyödyntäen. Tehtävää suoritetaan oman seurakunnan
ja kokonaiskirkon viestintästrategiaan sitoutuen,
kristillistä sanomaa ja tietoa välittäen, vuorovaikutusta synnyttäen, seurakuntalaisia palvellen ja
positiivista julkikuvaa rakentaen.
Resurssit:
Tiedottaja Hanna Parviainen 31.8.2018 asti ja Tiina Mylläri 1.9.2018 alkaen. Hanna Parviainen siirtyi osa-aikaiseksi verkkotiedottajaksi 1.9.2018.
Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:
Tavoite 1. Marraskuussa 2018 järjestettävistä seurakuntavaaleista tiedottaminen
Toimenpiteet: Yhteistyön tekeminen Tampereen
ympäristöseurakuntien tiedottajien, tiedotuksen
ja viestinnän kanssa. Yhteistyön puitteissa on
varattuna yksi henkilöstöresurssi, jonka palkkakustannuksiin kaikki mukana olevat seurakunnat
osallistuvat. Käytettävissä oleva henkilöstöresurssi jakaantuu tiedottajaan, graafikkoon, videokuvaajaan ja valokuvaajaan.
Toteutuminen: Viestinnällinen vaaliyhteistyö toteutui suunnitelmien mukaan. Yhteistyössä toteutettiin muun muassa kaksiosainen vaalilehti, jossa
oli yhteistyössä tehty A-osa ja Kangasalla tehty Bosa.
Tavoite 2. Sisäisten viestintäkäytäntöjen kehittäminen
Toimenpiteet: Vahvistetaan sisäistä tiedonkulkua
tarkentamalla ja selkiyttämällä sisäisiä viestintäkäytänteitä.
Vuoden 2017 aikana luotiin sisäinen uutiskirje Henkkari, joka vaatii vielä kehittämistä, kuten
rakenteen selkeyttämistä ja vakiinnuttamista. Se
palvelee ajankohtaisten asioiden tiedottamisessa,
mutta pysyvämpien ohjeiden kanavana se ei vielä tässä muodossa palvele työntekijöitä. Asioiden

etsiminen vanhoista Henkkareista on ”hakuammuntaa”. Kirjeeseen luodaan rakenne ja toimintatavat, joiden avulla vanhat tekstit on löydettävissä
selkeästi ja helposti. Vuoden 2018 aikana Henkkariin vakiinnutetaan toimitus- tai vastuuhenkilöt.
T-aseman kansiorakenne määritellään uudelleen.
T-asemalta siivotaan vanhentuneet ja tarpeettomat tiedostot. Varasto-nimiseen kansioon kerätään kaikkien käyttöön tarkoitetut tiedostot, kuten yleiset ohjeistukset, määritellyt toimintatavat
ja käytössä olevat lomakkeet.
Toteutuminen: Keväällä luotiin uutiskirjeelle rakenne, jossa nostettiin esille kevyempiä asioita ja
työntekijöiden tarinoita virallisen viestinnän ohella. Syksyllä Henkkarin jalostus jäi muiden tehtävien, kuten vaalien ja rekrytointien, jalkoihin. Henkilöstöpäällikkö oli vastuussa kirjeen kokoamisesta
ja lähettämisestä. Henkkari ilmestyi kuukausittain.
T-aseman kansiorakenteen uudistaminen ei toteutunut suunnitellusti.
Tavoite 3. Viestintävastuun selkeyttäminen
Toimenpiteet: Luodaan käytännöt siitä, millä tavalla eri toiminnoista tiedotetaan. Pyritään
ottamaan viestintä huomioon jo tapahtumien
suunnitteluvaiheessa. Koulutetaan työntekijöitä
viestimään itsenäisesti verkkosivujen kautta sekä
sosiaalisessa mediassa. Viedään Kangasalan seurakunnan viestintäohjelma vuoteen 2020 -ohjelman toimintatapoja osaksi työntekijöiden työtä.
Toteutuminen: Työntekijöitä ohjattiin ja neuvottiin verkkosivujen, sosiaalisen median ja varausjärjestelmän käytössä. Työaloja muistutettiin
viestinnän tärkeydestä jo toiminnan suunnitteluvaiheessa. Viestintäohjelman esittely työaloille
aloitettiin.
Tavoite 4. Eri viestintäkanavien käytön tehostaminen ja kehittäminen
Toimenpiteet: Käytetään aktiivisesti seurakunnan verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia.
Tilataan Seurahuoneelle ja Suoraman seurakun-

Talousarvion toteutuminen:

Tuotot
Kulut
Toimintakate

Talousarvio 2018
0
-122.400
-122.400

Toteutuma
5
-113.129,76
-113.124,76

Poikkeama
-5
-9.270,24
-9.275,24

Käyttöprosentti
0
92,4
92,4

YHTEYDEN JOHTOKUNTA

takeskukselle sähköiset infotaulut. Pohditaan paikallislehtien seurakuntapalstan ulkoasua ja eri tapahtumien näkyvyyttä palstalla.
Toteutuminen: Facebookin kävijämäärää saatiin
nousemaan selkeästi. Infotaulut olivat käytössä
syksyn alusta. Seurakuntapalsta toimi sellaisenaan kohderyhmälleen hyvin.
Toiminta:
Vakituinen tiedottaja oli perhevapaalla 31.8.2018
saakka. Syyskuusta alkaen tiedotuksessa hyödynnettiin yhteistyöresurssia Pirkkalan seurakunnan

kanssa. Vaaliviestintä vaati syksyllä ison osan molempien tiedottajien työpanoksesta. Joulukuussa
jäsenille lähetetyistä joulukorteista tuli positiivista
palautetta.
Yleisarviointi:
Alkuvuosi oli juhlavuoden jälkeen perustyön tekemisen aikaa. Syksyllä työ keskittyi vaaleihin. Syksyn työntekijäresurssimuutokset mahdollistivat
työtehtävien jakamisen kahdelle henkilölle. Vaaliyhteistyöllä saavutettiin etua ja näkyvyyttä.

Viestinnän tunnuslukuja:
Viikoittain srk-palsta Kangasalan Sanomissa:
lehden tilaajamäärä*
Viikoittain srk-palsta Sydän-Hämeen lehdessä:
lehden tilaajamäärä*
Kotikirkko-liitteiden määrä Kangasalan Sanomissa/
kokonaissivumäärä/levikki yhtä lehteä kohden*
Verkkosivun keskimääräinen käyntimäärä:
istunnot/kk**
Seurakunnan Facebook-sivujen tykkääjien määrä
31.12.
Seurakuntaan ja sen toimintaan liittyvien facebooksivujen tai ryhmien määrä 31.12.
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*lehden ilmoittama luku, **nettisivujen laskurina Google Analytics, v. 2016 yhdistettynä vanhojen ja uusien nettisivujen
käyntimäärä
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KIRKKOMUSIIKKI 1012200000
Tehtävä:
Kristillisen kirkon musiikin viljeleminen sanan ja
sakramenttien palveluksessa, yhteisessä messussa ja seurakunnan elämässä. Osallistuminen merkittävällä panoksella paikkakunnan musiikkielämään.
Resurssit:
Musiikkityöstä vastasi johtava kanttori Jukka Heroja. Seurakunnassa oli kolme vakinaista kanttorin
virkaa ja määräaikainen kesäkanttori. Sijaiskanttorien käyttö on välttämätöntä. Vuoden 2018 aikana
sijaiskanttoria tarvittiin keskimäärin 7,67 kertaa/
kk. Toimitusten määrä ja erityisesti suuret etäisyydet toimituspaikkojen välillä asettavat haasteita
työn organisointiin.
Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:
Tavoite 1. Jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikin huolellinen hoitaminen
Toimenpiteet: Käytetään virsiä ja perinteistä jumalanpalvelusmusiikkia, gospel-musiikkia, kansanlaulumessut, aarrearkkumessut, yhteistyötä
messuissa laulavien ja soittavien musiikkiavustajien ja paikkakunnan kuorojen kanssa.
Toteutuminen: Erityyppisiä messuja ja jumalanpalveluksia vietettiin eri puolilla seurakuntaa ja
hyvin erilaisissa tiloissa. Soittimia käytettiin rikkaasti ja vierailevia muusikoita oli useita. Yhteistyökuorot lauloivat myös messuissa.
Tavoite 2. Kuorotoiminnan ja musiikkikasvatuksen kehittäminen
Toimenpiteet: Seurakunnan oman kuorotoiminnan jatkaminen ja edistäminen. Kuorojen kanssa
messu- ja konsertti-yhteistyötä, myös kunnallisten
kuorojen. Opetetaan kirkkomusiikkia rippikouluissa. Osallistutaan seurakunnan kaikkien työalojen
toimintaan musiikin kautta.
Toteutuminen: Seurakunnan kuorot esiintyivät
messuissa ja konserteissa. Pyysalon toimintakeskuksessa pidetty Kuoropäivä tarjosi koulutusta

Talousarvion toteutuminen arviointi:
Talousarvio 2018
1.800
Tuotot
-130.040
Kulut
-128.240
Toimintakate

kaikille kuoroille. Seurakunnan kanttorit toimivat
kahdella rippileirillä leirinvetäjinä ja vastasivat
musiikinopetuksesta muilla leireillä.
Tavoite 3. Tasokkaiden kirkkokonserttien toteutus
Toimenpiteet: Järjestetään säännöllisesti kirkkokonsertteja srk:n kirkoissa, kesäkonserttisarja
ja keskipäivän musiikkituokiot kesäkuukausina.
Myös kanttorit konsertoivat seurakunnan kirkoissa mahdollisuuksien mukaan.
Toteutuminen: Konserttitoimintaa oli kaikissa
srk:n kirkoissa musiikin painopiste hieman kevyen
hengellisen puolelle painottuen. Musiikkituokiot
keräsivät loistavasti yleisöä. Seurakunnan kanttorit konsertoivat yhdessä syyskaudella.
Toiminta: Kanttorit suunnittelevat, harjoittelevat
ja harjoituttavat musiikin eri tilaisuuksiin. Kaikilla
kanttoreilla on 2 kuoroa johdettavanaan. Kangasalan mieslaulajat ja Pikantit käyttävät seurakunnan tiloja ja maksavat tilavuokran esiintymällä
messuissa.
Yleisarviointi: Musiikkityöllä on suuri vapaaehtoisten joukko; noin 100 soittajaa ja laulajaa kokoontuvat joka kuukausi kanttorien johdolla. Jumalanpalveluksissa kuullaan monia muusikoita vuoden
aikana ja hyvin erityylisiä toteutuksia. Kanttorit
viihtyvät työssään hyvin, mutta heitä kysytään
enenevässä määrin eri toimintoihin mukaan mikä
pakottaa johtavan kanttorin seuraamaan Musiikkityön tarvetta suhteessa seurakunnan resursseihin. Pätevä kesäkanttori mahdollistaa kesäkauden
sujuvuuden.

Toteutuma
2.804,52
-141.939,52
-139.135

Poikkeama
-1.004,52
11.899,52
10.895

Käyttöprosentti
155,8
109,2
108,5
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KAHVILA SEURAHUONE 1012410002
Tehtävä:
Seurakunnan matalan kynnyksen kohtaamis- ja
lepopaikka.
Resurssit:
Vapaaehtoiskoordinaattori Eveliina Sydänlähde,
40% 1.1.2018 alkaen. Noin 12 vapaaehtoista. Konsultointiapua ruokapalveluesimies Mervi Nevalalta.
Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:
Tavoite 1. Luodaan Kahvila Seurahuoneelle kutsuva konsepti
Toteutuminen: Konseptia ideoitiin Kahvila Seurahuoneen vapaaehtoisten kanssa. Mukaan ideoimaan kutsuttiin avoimella kutsulla myös muita
aiheesta kiinnostuneita. Muutoksen esteeksi nousivat resurssit: olemassa olevien vapaaehtoisten
työpanos oli jo valmiiksi kiinni omissa palveluvuoroissa ja kehittämismotivaatio liittyi lähinnä omien
vuorojen tarjottaviin ja järjestelyyn, sekä uusien
vapaaehtoisten saamiseen päiväkahvilaan. Motivoituneita iltakahvilan tai viikonloppukahvilan
pitoon ei löytynyt. Uusia vapaaehtoisia päiväkahvilassa aloitti vuoden aikana kolme. Heidän lisäksi
noin 7 henkilöä kävi tekemässä muutamia vuoroja mutta ei sitoutunut tehtävään tai ei pärjännyt
tehtävässä. Vapaaehtoisia etsittiin useita kertoja
facebookissa, seurakuntapalstalla, nettisivuillamme, uutiskirjeessä, konkreettisesti Kahvila Seurahuoneella kävijöitä haastattelemalla sekä vapaaehtoisille järjestetyn hygieniapassi-koulutuksen
yhteydessä.

välipäivinä juuri tästä syystä. Uusia sali-isäntiä tai
saliemäntiä ei ole löytynyt, rekrytoinnista ja keskustelijakoulutuksen järjestämisestä huolimatta.
Olemassa olevista vapaaehtoisista osa on rohkaistunut käyttämään aikaansa keskustelemalla salin
puolella entistä enemmän silloin kun kahvilan tilanne sen mahdollistaa. Palvelulupausta ”Seurahuoneelta saa seuraa” ei voi nykyresursseilla antaa.
Tavoite 3. Selvitetään yhteistyömahdollisuudet
Toteutuminen: Yhteisen keittiön kanssa kokeiltiin
yhteistyötä siten, että kaksi kahvilan vapaaehtoista siirtyi yhteiseen keittiöön tarkoituksena leipoa
Seurahuoneelle samalla suolaista piirakkaa. Käytännössä tämä ei toiminut uunikapasiteetin ja
tilanahtauden vuoksi. Yhteiseen keittiöön lahjoitettuja tuotteita ei voinut käyttää Seurahuoneella
koska niitä ei saa myydä. Kaksi työssäkuntoutujaa
oli vuoden aikana Seurahuoneella. He tarvitsivat
paljon sekä työntekijän että vapaaehtoisten ohjausresurssia, joten henkilöstöpäällikkö Sari Lehtisen kanssa päätettiin että jatkossa Seurahuoneelle ei voi ottaa työssäkuntoutujia. Seurahuoneen
tarjottavat ovat vuoden aikana olleet myös henkilöstön käytössä erilaisia seurakunnan tilaisuuksia
varten tarvikkeiden hinnalla. Pappien ja diakonien
tiimeille on ollut perehdytys Seurahuoneen käytöstä. Menekkiä on seurattu ”piikkivihkon” avulla
ja kokeilu sai jonkun verran positiivista palautetta.

Tavoite 2. Seurahuoneelta saa seuraa
Toteutuminen: Kahvila Seurahuoneen tärkein
”tuote” on aito kohtaaminen ja keskustelu – tästä sekä vapaaehtoiset että työntekijät ovat olleet
yksimielisiä. Vapaaehtoisten keskuudessa on voimakas näky yksinäisten kohtaamisesta. Kahvila
oli vapaaehtoisten toiveesta ja toteuttamana auki
vapaaehtoiskoordinaattorin kesäloman ajan sekä

Talousarvion toteutuminen arviointi:
Talousarvio 2018
17.000
Tuotot
-34.250
Kulut
-17.250
Toimintakate

Toteutuma
13.564,72
-29.786,60
-16.221,88

Poikkeama
3.435,28
-4.463,40
-1.028,12

Käyttöprosentti
79,8
87,0
94,0

