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YLEISTÄ
Seurakuntien kirjanpito jakaantuu pääluokkiin: yleishallinto, seurakuntatyö, hautaustoimi ja
kiinteistötoimi. Tuloslaskelmaosasta ilmenevät verotulot ja menopuolella on verotuskulut ja kirkon
keskusrahastomaksu. Korkokulut ja – tulot merkitään tähän pääluokkaan. Investoinnit käyvät ilmi
investointiosasta.
Pääluokat jakautuvat tehtäväalueisiin, joita on mm. kirkkoherranvirasto, jumalanpalvelukset,
päiväkerhotyö, nuorisotyö, diakoniatyö, ruumishuone ja kirkko.
Seurakuntien kirjanpidossa sovelletaan kustannusten kohdentamista. Kohdentaminen tarkoittaa,
että palkat jaetaan talousarvion laadintavaiheessa tehtäväalueille. Esim. papiston palkka jaetaan eri
tehtäväalueille sen mukaan, kuinka suuri osuus työajasta on käytetty esim. jumalanpalveluksiin,
hautajaisiin tai rippikoulun pitämiseen jne.
Sisäinen korko lasketaan taseeseen sellaisille kiinteistöille, joilla on taseessa merkittävää saldoa ja
korkokulut merkitään ko. kiinteistöä käyttävien tehtäväalueiden menoiksi.
Seuraavaksi tehtäväalueille jaetaan kiinteistöjen menot siten, miten kukin työmuoto ao. kiinteistöä
käyttää. Tällöin puhutaan sisäisistä vuokrista.
Viimeiseksi hallintomenot vyörytetään seurakuntatyön ja hautaustoimen pääluokille.
Kirkonkirjojen pitoa ei vyörytetä, koska se on yhteiskunnallinen tehtävä. Talousarviossa em. erät
näkyvät sisäisinä erinä. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan sisäiset erät eivät ole talousarvion sitovia
eriä.
Vuoden 2018 talousarvioon on sisäisin eriin merkitty vuoden 2016 toteutuneet luvut.
Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso käyttötaloudessa on kirkkovaltuustoon nähden
pääluokkataso. Kirkkovaltuusto päättää pääluokkien 1–5 loppusummista. Kirkkoneuvostoon nähden
sitovuustaso on tehtäväaluetaso, jossa puitteissa kirkkoneuvosto hyväksyy määrärahat tai
tulotavoitteet. Sitovuustaso on bruttomääräinen (ulkoiset tulot ja menot erikseen).
Henkilöstömenojen mahdollista ylijäämää sekä avustusmäärärahaa ei saa käyttää tehtäväalueen
muihin menoihin. Sitovia eriä eivät ole sisäiset vuokramenot ja – tulot, sisäiset korkokulut sekä
vyörytysmenot ja vyörytystulot”.
Tehtäväalueiden työntekijät ovat yhdessä työryhmien kanssa asettaneet tavoitteet vuodelle 2018.
Tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä tavoitteiden saavuttamista
mittaavat mittarit ovat omana ryhmänään ennen euromääräisiä osioita. Työntekijöiden
koulutusmäärärahat on merkitty suoraan ao. henkilöiden työalojen määrärahoihin. Työntekijät
arvioivat asettamiaan tavoitteita vuoden 2019 alussa, jolloin tehdään toimintakertomus vuodelta
2018.

TALOUSTILANNE YLEENSÄ
Talouden nykytila
Suomen 285:sta seurakunnasta vuonna 2016 näytti negatiivista tulosta 128 seurakuntaa (vuonna
2014 yhteensä 109 seurakuntaa ja vuonna 2015 yhteensä 94). Toimintakulut vuonna 2016
vähenivät valtakunnallisesti 2,3 % ja Punkalaitumen seurakunnassa 8,1 % (vuonna 2015
toimintakuluissa näkyi ylimääräisenä lisäävänä tekijänä lahjoituksena saatujen varojen
rahastointikirjaus). Valtakunnallisesti kirkollisverotuotto aleni vuoteen 2015 verrattuna noin 1,7 %
ja Punkalaitumella se aleni 6,4 %. Osuus yhteisöveron tuotosta + valtionosuus kasvoi kaikissa
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seurakunnissa 0,7 % ja Punkalaitumella kasvu oli 23,3 %. Valtakunnallisesti henkilöstökulujen
osuus toimintakuluista oli noin 58,8 % ja Punkalaitumella 54,8 %, (vuonna 2015: 55,8 %).
Seurakuntien välittömistä toimintakuluista, joista on vähennetty toimintatuotot, käytettiin eri
pääluokkiin seuraavasti:
Vuonna 2014
Pääluokka
Yleinen seurakuntatyö
Hautaustoimi
Kiinteistötoimi
Hallinto

Valtakunnallisesti
51,4 %
8,0 %
24,7 %
15,8 %

Punkalaitumella
65,5 %
13,3 %
1,6 %
19,6 %

Valtakunnallisesti
51,4 %
8,1 %
25,2 %
15,3 %

Punkalaitumella
61,5 %
12,2 %
7,1 %
19,2 %

Valtakunnallisesti
55,8 %
7,2 %
20,1 %
16,9 %

Punkalaitumella
60,5 %
14,3 %
5,9 %
19,2 %

Vuonna 2015
Pääluokka
Yleinen seurakuntatyö
Hautaustoimi
Kiinteistötoimi
Hallinto
Vuonna 2016
Pääluokka
Yleinen seurakuntatyö
Hautaustoimi
Kiinteistötoimi
Hallinto

Suhdanne-ennusteita
Eläketurvakeskuksen ennuste bruttokansantuotteen muutokseksi vuodelle 2018 on +1,7 %.
Valtionvarainministeriön ennuste bruttokansantuotteen muutokseksi vuodelle 2018 + 2,1 %.

Jäsenmäärän kehitys ja kirkollisverot
Kirkollisveron tilitykset viimeisten 12 kuukauden ajalta ovat Punkalaitumen seurakunnassa n.
9,2 % pienemmät (47 600 € pienemmät) kuin edellisenä vastaavana 12 kuukauden jaksona.
Valtakunnallisesti kirkollisverotilitykset vastaavana aikana vähenivät 4,9 %.
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Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 13/2017 oletetaan ”Mikäli veroperustemuutosten vaikutus
jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot
kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana
vuonna. Alueelliset erot ansiotulojen määrässä ja kehityksessä saattavat kuitenkin olla suuria."
Punkalaitumen seurakunnan jäsenmäärä on laskeva. Kun lisäksi jäsenistön ikärakenne on alla
olevan kuvan mukainen, niin veroa maksavien työikäisten määrä suhteessa koko väestöön on
huolestuttava. Lokakuussa 2015 jäsenmäärä oli 2701, kun vuonna 2014 se oli samaan aikaan
2766. Syyskuussa 2016 jäsenmäärä oli 2636. Syyskuussa 2017 jäsenmäärä on 2557. Laskua
viime vuoden syyskuun tilanteesta on 79 henkeä.
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Punkalaitumen seurakunnan kirkollisverolaskelman lähtökohtana pidetään viimeisen 12 kuukauden
kirkollisverotuloa 462.914,- € (viime vuonna vastaava luku oli 514.220,- €). Jäsenmäärän
alennus on 3,0 %. Kun viimeisen 12 kuukauden kirkollisveroa alennetaan 3 %:lla saadaan
kirkollisveroarvioksi (vuoden 2017 noudatetulla veroprosentilla) vuodelle 2018 yhteensä 449.027,€ (vuoden 2017 talousarviossa arvioitiin verotuloiksi 505.123 €). Talousarvioesityksessä esitetään
vuoden 2018 veroprosentiksi 1,80 %, jolloin kirkollisverotuotot olisivat 489.800,- €.

Yhteisövero
Yhteisöverojen jako-osuus seurakunnille poistui vuoden 2016 alusta ja sen tilalle tuli valtion
talousarviosta maksettava rahoitus. Kokonaissumma vuodelle 2016 on 114 miljoonaa euroa.
Valtionosuuden jakoperuste oli 19,50 €/kunnan jäsen. Punkalaitumen seurakunta saa vuonna
2016 valtionosuutta yhteensä 60 948,- €. Vuonna 2017 valtionosuus tulee olemaan n. 1200 euroa
pienempi. Vuodelle 2018 jakoperuste on 19,44 €/kunnan jäsen, jolloin valtionosuuden määrä
tulee olemaan 58 387,- €

TOIMINTA- JA RAHOITUSMENOJEN KEHITYS
Palkkaratkaisu
Kilpailukykysopimuksen mukainen palkkojen ”jäädytys” ei todennäköisesti jatku tammikuun
2018 jälkeen. Yleisen talouden kasvaessa syntyy paine palkankorotuksiin. Neuvottelutilanteesta
ei vielä ole tietoa. Kirkkohallituksen talousarvion laatimisohjeissa kehotetaan varautumaan 0,51,0 %:n suuruisiin palkankorotuksiin. Valtakunnallinen lomarahojen 30 %:n leikkaus jatkuu
myös vuonna 2018. Punkalaitumen seurakunnan talousarviossa esitetään, että kaikkien
työntekijöiden lomarahat vaihdetaan vapaaksi vuoden 2018 aikana.

Eläkevakuutusmaksut
Eläkemaksua esitetään alennettavaksi 1,8 prosenttiyksikköä 21,8 prosenttiin. Kustannuksia
alentava vaikutus Punkalaitumen seurakunnassa on n. 6000 €.

Henkilöstökulut
Palkkasummaan
tulee
lisätä
seuraavat
sivukulut:
eläkevakuutusmaksu
21,8
%,
sairausvakuutusmaksu 0,98 %, työttömyysvakuutusmaksu 0,7 %. Ryhmähenkivakuutus on
keskimäärin 0,08 % ja tapaturmavakuutus keskimäärin 0,7 %. Sivukulut ovat yhteensä 24,3 %.
Vuonna 2018 voimaan tulevat prosenttiluvut selviävät vasta tämän vuoden lopulla ja ne julkaistaan
Sakastin osassa Seurakuntatalous.
Punkalaitumen seurakunnan talousarviossa eläkevakuutusten maksuperusteena on käytetty 22,0 %
ja sosiaaliturvamaksuprosenttina 2,0 % ja muiden sosiaalivakuutusten osalta 1,0 %. Virkistystoimintaan on määritelty 150,- euroa työntekijää kohden. Työterveyshuoltoon varataan 250,- euroa
työntekijää kohden. Henkilökunnan retriitteihin varataan 300,- € vakituista työntekijää kohden.

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset
Vaikka inflaatio pysyttelee alhaisella tasolla, kohonneen öljynhinnan vuoksi kiinteistöjen
ylläpitokustannusten odotetaan kasvavan noin kahden prosentin verran.
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Kirkon keskusrahastomaksu
Kirkon keskusrahastomaksu on 7,5 % laskennallisesta kirkollisverosta. Punkalalaitumen
seurakunnan keskusrahastomaksu vuodelle 2018 on noin 21 300,- €..

Eläkerahastomaksu
Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu esitetään korotettavaksi 4:stä %:sta
5:een %:iin. Korotusvaikutus Punkalaitumella on n. 1 900,- €, jolloin vuoden 2018
eläkerahastomaksu tulee olemaan 23 400,- €

Verotuskustannukset
Seurakuntien osuus verotuskustannuksista on 3,4 % ja ensi vuodelle verohallinnon menot
alenisivat n. 9 %:lla. Punkalaitumen seurakunnan osalla alennus merkitsee n. 700,- €:n
alennusta ja verotuskustannukset olisivat vuonna 2018 yhteensä n. 8100,- €.
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PÄÄLUOKAT
Yleishallinto
Kirkkovaltuuston- ja neuvoston menot ovat hallintomenojen kohdalla. Luottamushenkilöille on
varattu määrärahat matkakorvauksiin. Kirkonkirjojen pito on omana tehtäväalueena.
Kirkkoherranviraston menoihin on jaettu 20 % kirkkoherran palkasta. Talouspäällikön palkasta 1/3
menee Taloushallintoon, 1/3 Kirkonkirjojen pitoon ja 1/3 Kirkkoherranvirastoon.
Kirkon palvelukeskuksen maksuksi arvioidaan 9500,-. Kirkkohallituksen ”KIPA”-avustus 2500,näkyy taloushallinnon muissa tuotoissa. IT-aluekeskuksen ostot perustuvat kymmeneen
käyttäjätunnukseen ja kahdeksaan tietokoneeseen.
Kirkkoherranviraston kohdalla on huomioitu Tule kotiin- projektin kustannuksia ja tuloja
seuraavasti:
Hanketyöntekijän palkkakulut
Edelliseen liittyvät sivukulut
Kyselytutkimus
Esitteet
Bussikuljetukset
Messumaksut
Matkakulut
Vuokrat
Muut kulut
Kulut yhteensä
EU-tuki
Valtion osuus
Kuntaraha
Punkalaitumen kunnan osuus
Tulot yhteensä

33600,7750,2000,1500,2500,2500,2000,1200,7000,----------60050,25221,10809,9008,7506,----------52544,-

Punkalaitumen seurakunnan kustannuksiksi vuodelle 2018 jäisivät 7506,- € = 12,5 % hankkeen
kokonaiskustannuksista.

Seurakuntatyö
Yleinen seurakuntatyö
Yleinen seurakuntatyö jaetaan jumalanpalveluselämään, hautajaisiin, muihin kirkollisiin
toimituksiin ja muihin seurakuntatilaisuuksiin. Pappien palkkausmenoista 20 % ja kanttorin 35 %
on varattu jumalanpalveluksen toimittamiseen. Hautajaisiin kirkkoherra käyttää työajastaan 20 %,
seurakuntapastori 30 % ja kanttori 25 %. Muihin kirkollisiin toimituksiin pappien työajasta menee
20 % ja kanttorin 10 %. Muihin seurakunnallisiin tilaisuuksiin kirkkoherra käyttää työajastaan 10
%, seurakuntapastori 20 % ja kanttori 10 %.
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Musiikki
Kanttorin varsinaiseen musiikkityöhön on laskettu 20 %. Ulkopuolisten esiintyjien palkkioihin
600,- €.. KuusVeisaalle ja kirkkokuorolle esitetään toiminta-avustusta yhteensä 800,- €.
Avustuksia pitää erikseen hakea, jolloin on esitettävä avustuksen tarve.

Varhaisnuorisotyö, rippikoulutyö ja nuorisotyö
Nuorisotyönohjaajan työajasta puolet kuluu varhaisnuorisotyöhön, neljännes rippikouluun ja toinen
neljännes nuorisotyöhön. Kirkkoherran työajasta 5 % menee rippikoulun pitoon ja 5 %
nuorisotyöhön. Viron rippileirin ruokamaksuksi esitetään 295,- euroa. Rippikoulutyön osiossa oleva
lahjaksi ostettava kirjallisuus on rippikouluraamattujen hankinta. Vuodelle 2018 esitetään, että
varhaisnuorisotyö ja nuorisotyö yhdistettäisiin talousarviossa (=Kasvatustyö)

Diakonia ja vanhustyö
Diakoniatyöhön menee diakonissan työajasta 100 % ja 10 % seurakuntapastorin työajasta.
Oman henkilökunnan matkakuluihin varataan 900,- €. Myyjäistuottoihin on ennakoitu
arkilounaista 1800,- €:n ja diakoniamyyjäisistä 1000,- €:n tulot. Vanhusrahastoa esitetään
käytettäväksi jalkahoitojen maksamiseen 3000,-

Vanhustyö
Vanhustyön asunnot pidetään toistaiseksi vuokralla.

Lähetystyö
Lähetysjärjestöille myönnettävät
talousarvioavustukset:
Suomen lähetysseura
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys
Kansanlähetys
Kylväjä
Pipliaseura
Kirkon Ulkomaanapu
yhteensä
Illon Rukoushuone
Huhtamon Rukoushuone

2016

2017

2018

6.000
600
400
200
400
2.000
9.600
====
160
160

6.000
---------400
2.000
8.400
====
160
160

6.000
---------400
2.000
8.400
====
-------

Nimikkolähetille maksetaan vuonna 2018 lisäavustusta 2.500,- €, johon torikahvila ja
lähetyslounastuottojen lisäksi sisältyy osa vuoden 2017 aikana saadusta lahjoituksesta.

Hautaustoimi
Hautapaikkamaksuihin esitetään joitakin muutoksia:

Hautapaikka
Avaus ja peitto
Uurnamaksu
Peruskunnostusmaksu

Punkalaitumelainen
2017
2018

Vieraskuntalainen
2017
2018

400
275
75
75

600
550
115
115
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Haudan uudelleen lunastus
Sirottelumaksu

45 €/h
100
30

Talousarvio 2018
50 €/h
200
30

45 €/h
100
50

50 €/h
200
50

Isojen kivien poistosta ja paikoilleen laitosta huolehtivat kiviliikkeet. Seurakunnan kivien poiston
tuntihinta kattaa pienten kivien ja reunakivien poiston. Jos reunakivet poistetaan pysyvästi,
seurakunta ei peri siitä maksua.
Haudankaivuusta on tehty ulkopuolisen urakoitsijan kanssa toistaiseksi voimassa oleva sopimus.
Seurakunnan hautapaikat ovat ainaishautoja sekä 50 ja 25 määräaikaishautoja. Uudet haudat
annetaan 25 vuoden ajaksi, mutta hautapaikan voi lunastaa uudelleen määräajan päätyttyä.
Uudelleenlunastuksen hinnaksi esitetään 200,- euroa. Hautauskulut ja -tulot on talousarvioon
arvioitu 40 arkkuhautauksen ja 20 uurnahautauksen perusteella.

Hautainhoitorahasto
Haudanhoitomaksuihin ei esitetä muutoksia vuodelle 2018.
Vuonna 2018 esitetään seuraavia haudanhoidon hintoja:
1 paikka

2 paikkaa

3 paikkaa

kesähoito
nurmi
hiekka

65 euroa
85 euroa

85 euroa
105 euroa

105 euroa
125 euroa

10- vuotta
nurmi
hiekka

600 euroa
800 euroa

800 euroa
1000 euroa

1000 euroa
1200 euroa

Kiinteistötoimi
Kirkko
Sisäisessä laskennassa kirkon kokonaiskulut jaetaan sisäisinä vuokrina eri tehtäväalueille
seuraavasti:
 jumalanpalveluselämä
40 %
 hautaan siunaaminen
36 %
 muut kirkolliset toimitukset
10 %
 muut seurakuntatilaisuudet
8%
 musiikkityö
6%
Kokonaiskulut muodostuvat toimintakuluista ja poistoista sekä sisäisistä koroista. Sisäisen vuokran
kirjaus tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.
Kirkon pitkät käytävämatot ovat vanhat ja osittain rispaantuneet. Esitetään uuden käytävämaton
hankintaa kustannusarvio 2000,- €.
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Kirkon etummaisten penkkien poistamista tutkitaan sekä esteettömyyden että turvallisuuden takia.
Lisäksi suunnitellaan kirkon sivuparven alle lasten nurkkausta kustannusarvio 500,- €.
Vuodelle 2019 esitetään vuosikuluina kirkkoon hankittavaksi uusi katafalkki; kustannusarvio 2000,€ (tilille Kalusteet 460000).
Suunnittelukaudelle 2019 -2021 varataan kirkon sakastin ja alttari-alueen lattian maalaukseen
5000,- € (tilille Rakennusten kunnossapito 435000).

Pappila
Sisäisessä laskennassa pappilan kokonaiskulut jaetaan sisäisinä vuokrina eri tehtäväalueille
seuraavasti:
 pappilan asunto
33 %
 päiväkerho
15 %
 kirkkoherranvirasto
10 %
 kirkonkirjojenpito
8%
 nuorisotyö
5%
 rippikoulu
5%
 varhaisnuorisotyö
5%
 taloushallinto
5%
 jumalanpalveluselämä
3%
 hautaan siunaaminen
3%
 muut kirkolliset toimitukset
3%
 muut seurakuntatilaisuudet
3%
 hallintoelimet
2%
Kokonaiskulut muodostuvat toimintakuluista ja poistoista sekä sisäisistä koroista. Sisäisen vuokran
kirjaus tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, jollaiseksi Sarkkilan/Kostilan alue viemäröinnin valmistuttua
määritetään, on kiinteistön liityttävä keskitettyyn vesihuoltoon eli vesijohtoon ja viemäriin, mikäli
sen jäteveden käsittelyjärjestelmät eivät ole viemärin valmistuessa lain ja asetuksen mukaiset.
Viemäröinti tehtäneen vuoden 2015 aikana. Kustannuksia voidaan vähentää, mikäli naapurin kanssa
voidaan rakentaa yhteinen pumppuasema. Tässä tapauksessa kustannukset olisivat n. 5.500,- €. Tätä
summaa esitettiin vuoden 2016 ja 2017 investointibudjettiin. Viemäröintiin ei ole toistaiseksi
liitytty; siirretään summa vuoden 2018 talousarvion investointiosaan. Viemäröinnin liittymismaksu
on noin 3.000,- €. Pumppuaseman rakennuskulut poistetaan 10 vuodessa (tilille Investointi LVI-työt
447720)
Pappilan ulkorakennuksista tyhjennetään ja puretaan pois taaimmaisin rakennus, joka on jo osittain
”kaatumassa”. Kustannusarvio 1000,- € (tilille Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
435600). Samalla myös järjestellään ja siistitään kahden muun ulkorakennuksen sisätilat.
Jotta toimintaa pappilarakennuksessa mahdollisen sähkönjakelussa tapahtuvan katkoksen
aikana voitaisiin jatkaa, esitetään, että seurakunnalle hankittaisiin aggregaatti.
Dieselaggregaatin hankintaan ja asennuksiin vuodelle 2019 esitetään 6000,- €. Hankinta
rahoitettaisiin rakennusrahastosta ja kirjattaisiin Muut koneet – investointina.

Seurakuntatalo
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Sisäisessä laskennassa seurakuntatalon kokonaiskulut jaetaan sisäisinä vuokrina eri tehtäväalueille
seuraavasti:
 diakonia
30 %
 muut seurakuntatilaisuudet
20 %
 seurakuntatalo
15 %
 hautausmaa
15 %
 musiikkityö
10 %
 lähetystyö
5%
 muut kirkolliset toimitukset
3%
 hallinto
2%
Kokonaiskulut muodostuvat toimintakuluista ja poistoista sekä sisäisistä koroista. Sisäisen vuokran
kirjaus tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.
Seurakuntatalon kirkon puoleiset korkeat ikkunat ovat huonokuntoisia ja mitä ilmeisimmin
lämmönläpäisyarvoltaan korkeat. Esitetään, että vuoden 2018 aikana vaihdetaan nämä ikkunat
nykyisiä rakennusmääräyksiä vastaaviksi, kuitenkin ristikkoikkunamalli säilyttäen. Kustannusarvio
15.000 €. Investointiosaan (tilille Investointi rakentaminen 447701)

Hautausmaa
Vuodelle 2018 budjetoidaan kausityöntekijöille 2395 työtuntia ja kesätyöntekijöille 1999
työtuntia.

Seurakuntatalon ja kirkon vuokrat
Seurakuntatalon ja kirkon vuokriin esitetään tarkistuksia seuraavasti:
Oma jäsen
2016
2017
SRK-talo pikku sali
SRK-talo koko tila
Kirkko

124,00
186,00
-

2018

130,00 130,00
190,00 190,00
350,00 350,00

Muut
2016

2017

2018

248,00
384,40
-

250,00
390,40
350,00

250,00
390,00
350,00

Kirkon vuokraa peritään kirkkoon kuulumattomien siunaustilaisuuksista sekä ulkopuolisten
järjestämistä konsertti yms. tilaisuuksista.
Seurakuntatalon vuokraa ei peritä kun sitä käytetään kastejuhlaan.
Pöytäliinoista peritään 6,00 euroa/kpl (myös kastejuhlasta).
Hinnat sisältävät ALV:n 24 %.

Leirimaja
Sisäisessä laskennassa leirimajan kokonaiskulut jaetaan sisäisinä vuokrina eri tehtäväalueille
seuraavasti:
 rippikoulu
30 %
 leirimaja
30 %
 muut seurakuntatilaisuudet
16 %
 diakonia
16 %
 varhaisnuorisotyö
8%
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Kokonaiskulut muodostuvat toimintakuluista ja poistoista sekä sisäisistä koroista. Sisäisen vuokran
kirjaus tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.
Leirimajan vuokrat vuodelle 2018:
Keittiörakennus
Majoitusrakennus
Sauna
Keittiö ja sauna
Kolme rakennusta

140,00 €/vrk
140,00 €/vrk (sis. WC-tilat)
140,00 €/vrk
230,00 €/vrk
350,00 €/vrk.

Hinnat sisältävät ALV:n 24 %.
Tilojen vuokraaja siivoaa tilat (Tilaajan poistuessa Leirimajalta tilojen oltava samassa kunnossa
kuin vastaanotettaessa). Muussa tapauksessa seurakunta perii siivouskulut. Majoitustilaa ei vuokrata
ulkopuolisille 1.10 - 30.4 välisenä aikana. Keittiörakennuksesta ei peritä vuokraa punkalaitumelaiselta eläkeläis-, sotaveteraani- tai invalidijärjestöltä.
Leirimajan maalaustöihin varataan suunnittelukaudelle 2019 yhteensä 10.000 euroa ja
suunnittelukaudelle 2020 perusparannukseen 20.000 euroa. Leirimajan avustukset kohdassa on
500,- € Vehkajärven suojeluyhdistykselle annettavaa avustusta.
Leirimajan puhdistamon puhdistuslaadussa on ollut poikkeamia viime vuosina. Näistä johtuen
ympäristöviranomaiset edellyttävät, että seurakunta ryhtyy toimenpiteisiin. Vaihtoehtoina on
täydentää nykyistä puhdistamoa kiintojätettä varten hankittavalla umpisäiliöllä. Tämän
vaihtoehdon rakentamisen kustannusarvio on n. 4000,- €. Toisena vaihtoehtona on isompi
umpisäiliö, jolla korvattaisiin kokonaan nykyinen puhdistamo. Kustannukset tulisivat olemaan n.
8000,- €. Viikon leirin aikana joutuisi ehkä kesken leirin tyhjentämään säiliön. Päädyttiin
kumpaan tahansa vaihtoehtoon esitetään, että hankinta rahoitettaisiin rakennusrahastosta ja
kirjattaisiin Muut koneet – investointina.

Metsätalous
Vuonna 2012 metsän myyntiä oli 156.883,- €. Metsänhoitokulut vuonna 2012 olivat 14453,- €.
Vuonna 2013 metsän myyntiä oli 153.815,- €. Metsänhoitokulut vuonna 2013 ovat 51252,- €.
Vuoden 2014 puun myyntiä oli 84.637,-€. Lisäksi myrskyvahinkojen vakuutuskorvauksia saatiin
48.196,- €. Metsänhoitokulut vuonna 2014 olivat 19.729,- €.
Vuonna 2015 tuloutui loppuerä edellisen vuoden puunmyynnistä 95.796,- €. Metsänhoitokulut
vuonna 2015 olivat 20.620,- €.
Vuonna 2016 puun myyntiä on ollut 66.800,- € ja metsänhoitokuluja 23.530,- €
Vuonna 2017 puun myyntiä oli 150.700,- € ja metsänhoitokuluja 14.500,- €.
Metsänhoitosuunnitelman mukaisia istutuksia on vielä tekemättä.
Metsänhoitoyhdistyksen antama arvonlisäveroton hakkuusuunnite vuodelle 2018 on 33.000,- € ja
metsänhoito-kulut 2.500,- €.

YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA
Toimintakulut yhteensä ilman sisäisiä vuokria ovat 677.411,- € (vuoden 2016 tilinpäätöksessä
829.053,55,- €). Palkkojen ja muiden henkilöstökulujen määräksi on ennakoitu 430.006,- €
(vuonna 2016; 437.310,- €), joka on toimintakuluista 63,5 %. Palkkakulut pitävät sisällään myös
Käsittely kirkkoneuvostossa 31.10.2017 ja 14.11.2017

Käsittely kirkkovaltuustossa 14.11.2017 ja 14.12.2017

Punkalaitumen seurakunta

13

Talousarvio 2018

Tule kotiin- hanketyöntekijän palkat. Kiinteistöjen ylläpitoon (ilman henkilöstökuluja)
arvioidaan menevän 118.013,- €, joka on 15,2 % toimintakuluista.
Investointiosassa on leirimajan puhdistamon lisärakentamista yhteensä 4.000,- €. Investointi
rahoitettaisiin käyttämällä rakennusrahastossa olevia pääomia.
Käyttötalouden tulopuolella on tulosta lisäävinä erinä mm. 37.600,- € rakennusrahastosta
otettavien investoinnin ja kiinteistöjen ylläpitokulujen tuloutuminen. 33.000,- € arvioitua metsän
myyntiä. Lisäksi talousarvioesitykseen liittyy mm. henkilöstön lomarahojen leikkausesitys.
Talousarvioesityksessä esitetään kirkollisveroprosentiksi 1,80 %. Jolla veroprosentilla arvioidaan
kirkollisverokertymäksi yhteensä 489.800,- €. Valtionrahoituksesta saadaan 58.300,- €.
Talousarvioesityksen vuosikate on 36.277,16,- € ylijäämäinen. Poistojen jälkeen ennakoitu tulos
on 460,21 € ylijäämäinen.
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TAVOITTEET JA TOIMINTA
Kirkkovaltuusto hyväksyy tehtäväalueille tavoitteet vuodeksi 2018 ja toimintasuunnitelman vuosille
2019 – 2020. Kirkkovaltuuston tehtävänä on tarkastella nyt asetettuja tavoitteita vuoden 2019
keväällä, kun käsitellään vuoden 2018 tilinpäätöstä. Tehtäväalueet ovat asettaneet työlleen
seuraavia tavoitteita, toimintoja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä miten tavoitteiden
saavutettavuutta mitataan.

Taloushallinto
Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:
Tuottaa palveluja seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotta nämä voivat omalta
osaltaan toteuttaa seurakunnan perustehtävää.

Tavoitteet:
1. Ostolaskujen hyväksymiskierron varmistaminen
2. Huolehtia henkilökunnan jaksamisesta ja työolosuhteista sekä henkilöstön kehittämisestä.
3. Hoitaa seurakunnan kiinteistöjä kustannustehokkaalla tavalla.

Toiminta:
1. Kannustetaan ja koulutetaan henkilökuntaa KIPAn toiminnoissa.
2. Ottaa vastuu virkistystoiminnan toteutumisesta. Huolehtia työhyvinvointikyselyjen
tekemisestä ja analysoinnista. Seurata henkilökunnan kouluttautumista.
3. Aktiivisesti kiertämällä kiinteistöjä. Kyselemällä henkilökunnalta parannusehdotuksia.

Mittari:
1. Maksumuistutukset 0 kappaletta ja viivästyskorot 0,00 €.
2. Työhyvinvointikyselyjä 1 / vuosi ja tykypäiviä 2 kpl osallistujamäärällä 100 %
3. Rakennusten ylläpitokustannusten muutos- % ei saa ylittää rakennuskustannusindeksin
muutosta.

Toimintasuunnitelma suunnitelmavuosille 2019 – 2020.
Hiippakunnallisten ja rovastikunnallisten yhteistyömahdollisuuksien hyväksikäyttö

Kirkonkirjojen pito
Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:
Seurakunnan jäsenrekisterin ja muiden kirkonkirjojen ylläpito ja tarvittavien todistusten antaminen.

Tavoitteet:
1. Virkatodistusten toimittaminen virheettömästi ja ajallaan.

Toiminta:
1. Priorisoidaan työtehtäviä niin, että virkatodistusasiat ovat kärkipäässä.

Mittari:
1. Tilauksen ja toimituksen välinen aika yli 7 päivää. Virkatodistuksissa 0 kpl 7 vuosi.
Sukututkimuksissa 2 kpl / vuosi. Korjaustapausten määrä virkatodistuksissa = 0 kpl.

Kirkkoherranvirasto
Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:
Tarjota asiakkaalle mahdollisimman heidän tarvitsemansa palvelut, jotka liittyvät kirkollisten
toimitusten varaamiseen ja muihin palveluihin ja tapahtumiin.
Käsittely kirkkoneuvostossa 31.10.2017 ja 14.11.2017
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Tavoitteet:
1. Asiakaspalvelu- ja muiden tehtävien hoito ajallaan ja asiakkaan tarpeet huomioiden.
2. Seurakunnan arkistosta huolehtiminen hyvän arkistonhoitotavan mukaisesti.
3. Tehdä kirkkoherranviraston palveluita tutuiksi seurakuntalaisille.

Toiminta:
1. Osallistutaan asiakkaan tilanteeseen täysipainoisesti ja autetaan/neuvotaan mahdollisuuksien
mukaan.
2. Arkiston fysikaalisten olosuhteiden seuranta.
3. Järjestetään vähintään kerran vuodessa avoimien ovien päivä; esitellään
kirkkoherranviraston toimintaa, tilojen varausjärjestelmää, Kirjuri- ohjelmaa. Päivän aikana
seurakuntalaiset voivat tarkistuttaa omat tietonsa Kirjurista.

Mittari:
1. Asiakaspalautteiden koulukeskiarvon pitäminen yli 8:ssa
2. Arkistotilan lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaustulosten seuranta vähintään kerran
viikossa.
3. Onko pidetty avoimet ovet päivä.

Jumalanpalveluselämä
Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:
Jumalanpalveluselämä, raamattuopetus ja keskusteluryhmät, hengellisen elämän syventäminen,
yhteydet yhteistyökumppaneihin. Jumalanpalveluksien tulee olla juhlia, jossa sana ja sakramentit
oikein jaetaan Kristuksen asetuksen mukaisesti uskon syntymiseksi ja vahvistumiseksi, ja joissa
jokainen osallistuja saisi kokea olevansa tervetullut ja hyväksytty

Tavoitteet:
1.
2.
3.
4.

Jumalanpalvelusten kehittäminen osallistavampaan suuntaan
Hengellisen elämän syventäminen
Vastuunkantamisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää eri
viestintävälineiden kautta

Toiminta:
1.1 Luottamushenkilöiden ja yhteistyöryhmien kautta seurakuntalaisia mukaan toteuttamaan
messuja
1.2 Vapaaehtoisten musiikkiryhmien monipuolinen käyttö jumalanpalveluselämässä
2.1 Hengelliset matkakumppanuus ryhmä
2.2 Hiljaisuuden lisääminen
3.1 Vapaaehtoisryhmien pyytäminen mukaan henkilökohtaisella kutsulla
3.2 Vastuun monipuolinen jakaminen
3.3 Ehtoollisavustajakoulutuksen järjestäminen
a.
b.
c.

Uusien verkkosivujen ajan tasalla pitäminen
Facebook sivujen säännöllinen päivitys sekä muun someosaamisen kehittäminen
Tiivis yhteistyö paikallislehtien kanssa

Mittarit:
1.1 Mukaan tulleiden määrä
1.2 Messun tekijöiden ja osallistuneiden arvio
2.1 Montako osallistujaa ja suora palaute
2.2 Toiminnan keinojen monipuolisuus ja suora palaute
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3.1 Vapaaehtoisryhmien määrä
3.2 Seurakuntalaisten palaute
3.3 Koulutuksen toteutuminen
4.1 Säännölliset tarkistukset
4.2 Facebookin oma mittari ja muiden sovellusten käytön tiheys
4.3 Mainonnan ja juttujen määrä

Kirkolliset toimitukset
Toimittaa kirkolliset toimitukset oikein ja laadukkaasti
Työmuodon tavoitteet Punkalaitumen seurakunnassa:
1. Toimituksiin osallistuvat saavat voimavaroja uuden elämänvaiheen tuomassa muutoksessa ja
heidän seurakunnallinen identiteettinsä vahvistuu.
2. Työntekijöiden kokonaisvaltainen rinnalla kulkeminen

Toiminta:
1. Toimitusten huolellinen suunnittelu yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
2. Työntekijä on mukana elämänvaiheeseen liittyvässä prosessissa tarvittavan ajan.

Mittarit:
1. Suora palaute ja työntekijöiden ajankäyttö

Muut seurakuntatilaisuudet
Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:
Tarjota monipuolista yhteisöllistä toimintaa jossa seurakunnan perussanoma toteutuu

Tavoitteet:
1.
2.
3.
4.

Tarjota tilaisuuksia, joihin erilaisten ihmisten on helppo tulla.
Jatketaan seurakunnan vahvaa kinkeriperinnettä tarvittavin muutoksin.
Pyritään järjestämään erilaisia kutsutilaisuuksia.
Luodaan yhteydet ystävyysseurakuntaan

Toiminta:
1. Seurakunnan tiloissa järjestättävien tilaisuuksien lisäksi jalkaudutaan muiden toimijoiden
järjestämiin tilaisuuksiin.
2. Kinkerit antavat hyvän mahdollisuuden kuulla seurakuntalaisia ja jakaa ajankohtaisia uutisia sekä
käydä läpi kristillisen uskomme keskeisiä asioita.
3. Erilaisten teematilaisuuksien järjestäminen.
4. Seurakuntamatkan järjestäminen

Mittarit:
1. Tilaisuuksien ja osallistujien lukumäärä
4. Kontaktien lukumäärä

Musiikkityö
Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:
Hengellisellä musiikilla julistaa, palvella ja lohduttaa Jumalan sanan äärellä.

Tavoitteet:
1. Monipuolinen ja tasokas musiikki jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa.
2. Aikaa ja mahdollisuuksia asiakkaiden toiveiden kuunteluun ja huomioimiseen.
3. Seurakuntayhteyden luominen kuorotoiminnan kautta.
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Toiminta:
1.
2.
3.
4.

Seurakunnan jäsenten osallistuminen toimitusten ja jumalanpalvelusten musiikkiesityksiin.
Oman seurakunnan kuorotoiminta eri-ikäisille.
Hartaushetket ja konsertit.
Opetustyö rippikouluissa ja kouluvierailut.

Mittarit: tarkastellaan, kuinka monia ryhmiä ja tahoja on osallistunut messujen ja muiden tilaisuuksien
järjestämiseen, sekä miten ryhmissä on ollut osallistujia (kirkkokuoro, virrenveisuu ehtoot, koulukäynnit,
konserttien kävijämäärät, konserttien määrä, osallistujien määrä, kolehtituotot musiikille.)

Lapsityö
Työmuodon keskeiset tehtävät seurakunnassa:
Tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia sekä heidän perheiden kristillistä kasvatusta.

Tavoitteet:
1. Perheiden kohtaaminen.
2. Mentoroinnin kehittäminen kunnan päivähoidon ja esiopetuksen kanssa.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 puhuu katsomuskasvatuksesta
varhaiskasvatuksessa. Siinä seurakunta voi olla mukana mm. tarjoamalla oppimisympäristön
päivähoidon ja esiopetuksen työntekijöille.
3. Kirkon-Lotta, varhaiskasvatuksen maskotti

Toiminta:
1.
2.
3.

Esimerkiksi: Vanhempainillat ja perhetapahtumat.
Esimerkiksi: Koulutuspäivien pitäminen varhaiskasvatuksen työntekijöille. Materiaalin
tarjoaminen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksesta tuleviin toiveisiin vastaaminen.
Esimerkiksi: Kirkon-Lotta vierailee erilaisissa perhetapahtumissa ja paikoissa, missä on
lapsia.

Mittarit
1. Vanhempien osallistuminen vanhempainiltoihin ja yhteisiin tapahtumiin.
2. Kunnan päivähoidon ja esiopetuksen työntekijöiden osallistuminen tarjottuihin koulutuksiin.
3. Kirkon-Lotta hahmo saadaan valmiiksi ja se käy vierailuilla.

Varhaisnuorisotyö
Tavoitteet:
1. Yhden uuden yhteistyökuvion saaminen molempien alakoulujen kanssa.
2. Työn ”ulkoistaminen” sinne missä lapset ja nuoret ovat.
Toiminta:
1. Aamunavauksien lisäksi tarjotaan kouluille jotain uutta yhteistyömuotoa esim. apuopena
toimimista, diskovalvontaa, iltapäiväkerhon vierailua, kotikirkkovierailua, kevätjuhlaan
osallistumista, leirikoulua…
2. Säännölliset käynnit kouluilla (päivystys?), kirjaston ja Nurkkaputkan tilojen käytön
pohtiminen, osallistuminen yhteistyökumppaneiden toimintaan heidän tiloissaan/julkisissa
tiloissa.
Varhaisnuorisotyön toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020
Osallistuminen koulujen kerhotoimintaan
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Nuorisotyö
Tavoitteet:
1. Vähintään kolmen erilaisen nuorten tapahtuman järjestäminen tai osallistuminen kunnan/muun
toimijan tapahtumiin .
2. Työn ”ulkoistaminen” sinne missä lapset ja nuoret ovat.
Toiminta:
1. Nuorten leiri Leirimajalla keväällä ja syksyllä, yhteistyötapahtumat 4H:n ja kunnan kanssa,
osallistuminen koulun teemapäiviin ja tapahtumiin.
2. Säännölliset käynnit kouluilla (päivystys?), kirjaston ja Nurkkaputkan tilojen käytön
pohtiminen, osallistuminen yhteistyökumppaneiden toimintaan heidän tiloissaan/julkisissa
tiloissa.
Nuorisotyön toimintasuunnitelma vuosille 2019 – 2020.
Kouluyhteistyön vakiinnuttaminen ja aiheen koulutuksiin osallistuminen

Rippikoulutyö

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:
Kristillinen kasvatus.
Tavoitteet:
1. Päiväkoulun vetovoimaisuuden lisääminen.
2. Rippikoulun opetuksen saaminen toiminnallisemmaksi ja nuoria kiinnostavammaksi.
3. Rippikoulu koskemaan koko perhettä ja lähipiiriä, ei vain koululaista.
Toiminta:
1. Päiväkoulun varsinainen opetusjakso hiihtolomalle, opettajien vaihtuvuus, kiinnittämällä huomiota
opetustapoihin.
2. Tutustumiskäyntejä, erilaisia tehtäviä joissa nuoret itse selvittävät asioita ja pääsevät vaikuttamaan,
rasti- tai toimintaratoja, opetusta nuortenilloissa/kirkossa.
3. Rippikoulupyhä, jossa ilmoittaudutaan ja vanhemmilla on mahdollisuus kysyä lisätietoja.
Jumalanpalvelusvuoroja rippiryhmille, jotta aikuisetkin lähtisivät mukaan. Kehotetaan ja kutsutaan
tulemaan mukaan tapahtumiin, joita järjestetään rippikouluun liittyen. Kummikirje konfirmaatioon
liittyen kummeille.
Rippikoulutyön toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020.
Monipuolinen ja kiinnostava kokonaisuus, josta jokainen nuori uskaltaa rohkeasti valita itselleen sopivan
muodon käydä rippikoulua.

Perhetyö
Työmuodon keskeiset tehtävät ja tavoitteet seurakunnassa:
1. Perhetyö otetaan keskeiseksi tavoitteeksi seurakunnan jokaiseen työmuotoon. Jokaisen
työmuodon tehtävänä on ottaa huomioon perheet ja heidän tarpeensa järjestettävissä
tilaisuuksissa.
2. Lähtökohtana on "matalan kynnyksen " kohtaamiset seurakunnan toiminnassa sekä perheiden
arjessa. Yhteistyö kunnan työntekijöiden kanssa.
3. Perheiden näkeminen voimavarana seurakunnan työssä. Perheiden saaminen mukaan
seurakunnan toimintaan. Yksinhuoltajien kohtaaminen.
TOIMINTA
1. Avoin päiväkerho kokoontuu joka toinen perjantai pappilassa. Tätä toimintaa jatketaan.
Käsittely kirkkoneuvostossa 31.10.2017 ja 14.11.2017

Käsittely kirkkovaltuustossa 14.11.2017 ja 14.12.2017

Punkalaitumen seurakunta

19

Talousarvio 2018

Perheleiri päivän sekä isovanhempien ja lastenlasten leiripäivän toteutus.
2. Perheiden kohtaaminen heidän kodeissa sekä diakoninen työote ja etsivä työ. Yhteistyö
seurakunnan diakoniatyöntekijän sekä pappien kanssa.
3. Yksinhuoltajien kohtaaminen, joka sisältyy myös LapsiArkki-hankkeeseen.
MITTARIT
1. Avoimeen päiväkerhoon tuodaan mukaan lisää toimijoita. Kerhoissa vierailee seurakunnan
työntekijöitä sekä kunnan työntekijöitä. Toteutetaan perheiden leiripäivä sekä maahanmuuttajien
leiripäivä eli molemmille ryhmille oma leiripäivä.
2. Etsitään yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa perheitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Heidän
luo tehdään kotikäyntejä.
3. Kotikäynnit yksinhuoltajien koteihin.

Diakoniatyö
Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa
Ikäihmisten tavoittaminen ja heidän hengellisistä tarpeistaan huolehtiminen kotikäyntityöllä. Eri
ryhmien kerho- ja virkistystoiminnasta huolehtiminen. Retkien järjestäminen. Taloudellisesta
avustustoiminnasta huolehtiminen. Työikäisten tavoittaminen. Maahanmuuttajatyö.

Tavoitteet:
1. Tavoittaa kotikäyntityöllä yksinäisiä, sairaita ja syrjäytyneitä ikäihmisiä. huolehtia
heidän hengellisistä tarpeistaan ja terveyskasvatuksesta. Yhteydenpito kotipalveluun
tarvittaessa.
2. Järjestää eri ryhmille kerho-virkistystoimintaa ja leiripäiviä
3. Huolehtia pitkäaikaistyöttömien ja vähävaraisten auttamisesta ja ruokailuista sekä
kriisiluonteinen auttaminen
4. Maahanmuuttajatyön ylläpito ja leiripäivät

Toiminta, keinot ja mittarit
1. Kotikäynnit tallennetaan Katriina- järjestelmään tilastosivuille, mistä ne välittyvät
kirkkohallitukseen. kotikäynnit tehdään kiireellisyysjärjestyksessä yksinäisten sekä
syrjäytyneiden ikäihmisten luokse.
2. Ikäihmisille järjestetään torstaikerhot kuukausittain srk-talolla, Kaisankodin ja
dementiayksikön kerhot sekä kehitysvammaisten kerho kerran kuukaudessa yksikössä ja
leiripäivät . Sururyhmä alkaa syksyllä.
3. EU-ruokakassien jako kuukausittain samalle henkilölle. Arkilounaat kerran kuukaudessa
seurakuntatalolla. Taloudellinen avustustoiminta sekä kriisiauttaminen.
4. Leiripäivät maahanmuuttajaperheille sekä kotikäynnit ja työharjoittelut. Ruoka-apu
kiintiöpakolaisille ja vaateapu kaikille pakolaisille.
Mittareina kotikäyntien määrä, kerhojen ja leirien määrä ja osallistujat.
Ruokakassien määrä EU-tilastoihin.
Kohdattujen kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrät.

Lähetystyö
Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:
Lähetyksen sanoman yllä- ja esilläpitäminen seurakunnan perustehtävänä, varainhankinnan ohella.

Tavoitteet:
1. Pyritään tekemään lähetystyötä tunnetuksi koko seurakunnalle, kaikille ikäryhmille.
2. Nimikkolähettiperheen työn tukeminen
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3. Seurakunnan lähetystyön taloudellinen tukeminen, seurakuntalaisten vapaaehtoisen
kannatuksen ylläpitäminen, tavoite 2.500,- euroa.
4. Kummilapsitoiminnan ylläpitäminen.

Toiminta:
1. Torikahvilat, lauluillat, lähetyskirkkopyhät, kouluvierailut, kerhot ja rippikoulu.
2. Pidetään yhteyttä lähettiperheeseen ja luetaan mm. kirjeitä ja kutsutaan seurakuntaan.
Julkaistaan kotisivuilla koosteet lähettien kirjeistä.
3. Torikahvilat, myyjäiset, kolehdit. Lähetyslounas pyhäinpäivänä. Kortin suunnittelukilpailu
ja korttien myyntiä.
4. Lähetysjumppien pitäminen. Julkaistaan kotisivuilla kummikoulun kirjeitä.

Mittarit:
1.
2.
3.
4.

Vuoden aikana tulee kohdata eri ikäryhmiä 20:ssä eri tapahtumassa.
Nimikkolähettien kontaktien lukumäärä.
Kokonaistavoite 2.500,- euroa
Lähetysjumppatapahtumien määrä 5 / vuosi.

Lähetystyön toimintasuunnitelma suunnitelmavuosille 2019 – 2020
Lähetyskannatuksen ylläpitäminen seurakunnassa. Torikahvilatoiminnan jatkaminen. Uusien
ihmisten, erityisesti nuorten, innostaminen mukaan toimintaan.
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