Liite 3

Yhteisen kirkkovaltuuston
pöytäkirjaan 14.6.2022, 10 §

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
TILINPÄÄTÖS 2021

SISÄLTÖ
1 TOIMINTAKERTOMUS.....................................................................................................................................4
1.1 Yleiskatsaus .............................................................................................................................................4
1.2 Hallinto ....................................................................................................................................................5
1.2.1 Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet ...........................................................................5
1.2.2 Sisäinen valvonta ..............................................................................................................................9
1.3 Henkilöstö................................................................................................................................................9
1.3.1 Henkilöstön määrä, rakenne ja jakautuminen työaloittain..............................................................9
1.3.2 Henkilöstön ikäjakauma sekä virka- ja työvapaat ..........................................................................11
1.3.3 Palkkakustannukset ja koulutus .....................................................................................................12
1.3.4 Työterveyshuolto ja henkilöstön hyvinvointi .................................................................................13
1.4 Ympäristökysymysten huomioiminen ...................................................................................................13
1.5 Jäsenmäärä ............................................................................................................................................15
1.6 Talouden tunnusluvut ...........................................................................................................................16
1.6.1 Tuloslaskelman tunnusluvut...........................................................................................................16
1.6.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut .....................................................................................................17
1.6.3 Taseen tunnusluvut ........................................................................................................................17
1.7 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden
tasapainottamistoimenpiteiksi....................................................................................................................18
2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ................................................................................................................18
2.1 Tavoitteiden toteutuminen ...................................................................................................................18
2.1.1 Talous- ja hallintopalvelut ..............................................................................................................18
2.1.2 Keskusrekisteri................................................................................................................................19
2.1.3 Enon seurakunta.............................................................................................................................19
2.1.4 Joensuun seurakunta......................................................................................................................24
2.1.5 Pielisensuun seurakunta.................................................................................................................29
2.1.6 Pyhäselän seurakunta ....................................................................................................................34
2.1.7 Rantakylän seurakunta ...................................................................................................................39
2.1.8 Vaara-Karjalan seurakunta .............................................................................................................44
2.1.9 Yhteinen seurakuntatyö .................................................................................................................49
2.1.10 Muu yhteinen seurakuntatyö .......................................................................................................55
2.1.11 Hautaus- ja puistopalvelut ...........................................................................................................59
2.1.12 Kiinteistöpalvelut..........................................................................................................................61
2.2 Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen ......................................................................................64
2.2.1 Käyttötalouden toteutuminen .......................................................................................................64
2.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen ..................................................................................................70
2.2.3 Investointiosan toteutuminen........................................................................................................72
2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen...........................................................................................................74
2

2.2.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta..................75
3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .............................................................................................................................76
3.1 Tuloslaskelma ........................................................................................................................................76
3.2 Rahoituslaskelma...................................................................................................................................77
3.3 Tase .......................................................................................................................................................77
4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT......................................................................................................................79
4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.......................................................................................79
4.1.1 Arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät ............................79
4.1.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot ........................................................................79
4.2 Tuloslaskelman liitetiedot .....................................................................................................................80
4.2.1 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista ................................................................................................80
4.2.2 Luottotappiot .................................................................................................................................80
4.2.3 Suunnitelman mukaiset poistot .....................................................................................................80
4.3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot....................................................................................................82
4.3.1 Pysyvien vastaavien erittely ...........................................................................................................82
4.3.2 Rahoitusarvopaperit .......................................................................................................................83
4.3.3 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät .......................................................................................83
4.4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot .................................................................................................83
4.4.1 Oman pääoman erittely .................................................................................................................83
4.4.2 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät........................................................................................84
4.4.3 Seuraavana tilikautena erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset .......................................84
4.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (vastuut ja vakuudet) ........................................84
4.5.1 Eläkevastuuvajaus ..........................................................................................................................84
4.5.2 Vuokravastuut ................................................................................................................................84
4.6 Taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tilinpäätöslaskelmat ..................................................................84
4.6.1 Hautainhoitorahasto ......................................................................................................................84
4.6.2 Vuokra-Louhelan tuloslaskelma ja tase ..........................................................................................88
4.6.3 Yhdistetty tase HHR/Vuokra-Louhela .............................................................................................91
5 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ ............................................................................................93
5.1 Allekirjoitukset.......................................................................................................................................93
5.2 Tilinpäätösmerkintä...............................................................................................................................94
5.3 Tilintarkastuskertomus ..........................................................................................................................95
6 LUETTELOT JA SELVITYKSET ..........................................................................................................................96
6.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista .................................................................................96
6.2 Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista ......................................................................96

3

1 TOIMINTAKERTOMUS
1.1 Yleiskatsaus
Keväällä 2020 alkanut Covid-19 –pandemia vaikutti oleellisesti seurakuntien ja seurakuntayhtymän toimintaan myös kuluneena vuonna. Toimintaa järjestettiin kulloinkin voimassa olleiden ohjeiden puitteissa, mikä
näkyi työssä toistuvasti päivittyvinä ohjeina ja jatkuvana toiminnan sopeuttamisena. Yhteistyötä kaupungin
ja muiden yhteisöjen kanssa on useilla työaloilla ja näiden yhteistyöverkostojen merkitys on korostunut
entisestään. Toiminta epävarmuudessa ja alati muuttuvissa poikkeuksellisissa olosuhteissa on vaatinut
koko henkilöstöltä sopeutumista, uudenlaisten toimintatapojen omaksumista ja haastanut monella tasolla
seurakuntayhtymän ja seurakuntien kaikkia henkilöstöryhmiä.
Kirkkohallituksen linjauksen mukaan Kirkon jäsentietojärjestelmästä tuotetut virkatodistus- ja sukuselvityspalvelut tuli keskittää valtakunnalliseen palveluun vuoden 2022 alusta alkaen. Hiippakunnassa käytyjen
neuvottelujen perusteella toiminnallisesti selkein ja taloudellisesti edullisin vaihtoehto on kirkonkirjojenpidon keskittäminen Kuopion aluekeskusrekisteriin. Joensuun keskusrekisteri liittyi Kuopion aluerekisteriin
vuoden 2022 alusta lukien.
Poikkeusolojen keskellä työssä suuntauduttiin myös tulevaisuuteen käynnistämällä seurakuntien strategioiden päivittäminen uuden Suomen evankelis-luterilaisen Ovet auki –strategian suuntaviivojen mukaisesti.
Strategiatyöskentely käynnistyi tulevaisuustyöryhmän toteuttamalla orientaatio-webinaarilla lokakuussa,
jonka pohjalta seurakunnat ovat jatkaneet yksikkökohtaista strategiatyötä.
Seurakuntayhtymän vuoden 2021 tulos on 1 674 240 euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa varauduttiin
vuoden aikana tehtyjen talousarvomuutosten jälkeen reiluun 100 000 euron alijäämään. Ylijäämä selittyy
suurelta osin ennakoitua huomattavasti suuremmista kirkollisvero- ja rahoitustuotoista.
Kirkollisverokertymä oli 11 587 301 euroa, mikä on lähes 1 000 000 euroa talousarviota ja noin 400 000 euroa edellistä vuotta suurempi. Odotettua parempi kirkollisverokertymä perustuu talouden nopeaan toipumiseen, palkankorotusten seurauksena tapahtuneeseen ansiotason nousuun, eläkkeiden nousuun sekä
valtion koronan vuoksi tekemiin tukitoimiin. Rahoitustuottoja kertyi 588 450 euroa, mikä on lähes 500 000
euroa talousarviota suurempi. Koronapandemian vuoksi toimintaa ei pystytty toteuttamaan kaikilta osin
suunnitelmien mukaisesti ja siten myös toimintakulut toteutuivat hiukan ennakoitua pienempinä.
Vuosikatetta kertyi 2 591 804 euroa ja tilikaudelle kohdistuneet poistot ja arvonalentumiset olivat 917 544
euroa. Seurakuntayhtymän rahavarat kasvoivat 2006 070 euroa ja olivat lopussa yhteensä 13 701 931 euroa.
Vuonna 2021 seurakuntayhtymän investointimenot olivat 1 473 582 euroa. Investointimenoista noin
1 000 000 euroa kohdistui Enon uuden seurakuntatalon rakennushankkeeseen. Seurakuntatalon rakennusvaihe ajoittui vuosille 2020-2021 ja se valmistui aikataulun mukaisesti kesällä 2021. Hankkeen hyväksytty
kustannusarvio oli 2 600 000 euroa ja toteutuneet kustannukset 2 506 582 euroa. Muista merkittävistä
käynnissä olevista investointihankkeista ovat Kiihtelysvaaran kirkon rakentaminen ja Joensuun hautausmaan toimistorakennuksen rakentaminen ja liikennejärjestelyt. Kiihtelysvaaran kirkon rakentaminen on
rakennussuunnitteluvaiheessa. Uuden kirkon lopulliset luonnokset tulevat päätettäväksi kevään 2022 aikana. Hankkeen kustannusarvio on 4,0 miljoonaa euroa ja aikataulun mukainen valmistuminen on kesällä
2024. Joensuun hautausmaan uuden toimistorakennuksen rakentamisen ja hautausmaan liikennejärjestelyjen hankesuunnitelma hyväksyttiin lokakuussa 2021 ja hankkeen rakennussuunnittelu käynnistyy huhtikuussa 2022. Hankkeen kustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa ja valmistuminen vuoden 2024 aikana.
Helmikuun lopussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on järkyttänyt koko maailmaa. Avun
tarve Ukrainassa ja sotaa pakenevien pakolaisten keskuudessa on valtava. Siviilejä, lähinnä naisia ja lapsia,
on lähtenyt sotaa pakoon jo kaksi miljoonaa ja luku kasvaa koko ajan. Viimeisimpien ennusteiden mukaan
arvio Suomeen saapuvien pakolaisten määrästä on noin 80 000. Seurakuntayhtymä tulee antamaan Ukrai4

nan sodasta kärsiville taloudellista tukea kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti luotettavien avustusjärjestöjen kautta. Paikallisesti tukea tarjotaan yhteistyössä viranomaisten ja muiden alueellisten toimijoiden
kanssa tilanteen edellyttämässä ja resurssien mahdollistamassa laajuudessa. Kyseeseen voi tulla muun diakonisen auttamisen lisäksi myös hätämajoituksen tarjoaminen seurakuntayhtymän leirikeskuksissa.
Sodalla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia talouteen niin globaalisti kuin Suomessakin. Talouskasvun
ennustettiin hidastuvan Suomessa vuoden 2022 aikana, mutta vuoden alussa alkaneen kriisin pitkittyessä
talouskehitys saattaa johtaa jopa taantumaan. Kriisillä tulee olemaan seurakuntayhtymän toimintaan taloudellisia vaikutuksia, jotka tiedostetaan ja joihin pyritään asianmukaisesti varautumaan. Kustannusten
nousu kiihtyy ja etenkin energian hinnan nousu tulee vaikuttamaan talousarvion toteutumiseen kiinteistöja hautaustoimissa. Kriisin vaikutukset heijastuvat häiriöinä sijoitusmarkkinoilla, joiden suuruutta ja kestoa
on mahdotonta arvioida. Maaliskuussa 2022 pörssien yleisindeksit olivat laskeneet noin 10 prosenttia tilinpäätöspäivän tilanteesta. Seurakuntayhtymän varovainen sijoituspolitiikka pienentää kuitenkin kurssilaskuista aiheutuvaa taloudellista riskiä.
Kirkkohallitus on 23.11.2021 päivätyssä ohjeessa määritellyt taloudelliset ja toiminnalliset mittarit kriisiytyvälle seurakuntataloudelle (aiemmin puuttumiskynnykset). Mittarit on jaettu talouden mittareihin ja hallinnon ja toiminnan mittareihin. Seurakuntayhtymässä talouden osalta yksikään mittareista ei täyty. Tilikausien tulokset ovat olleet positiivisia ja maksuvalmius on erinomainen. Hallinnon ja toiminnan mittareiden
osalta tilanne on myös hyvällä tasolla. Kriteereistä täyttyy ainoastaan toimielinten kokoonpanoon liittyvä
kriteeri. Vaalikauden viimeisen vuoden alussa seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa on jo useampia luottamushenkilöpaikkoja täyttämättä varavaltuutettujen vähäisen määrän vuoksi. Syksyn seurakuntavaaleihin on saatava kaikkiin seurakuntayhtymän seurakuntiin riittävä määrä ehdokkaita, ettei vastaava tilanne toistu enää seuraavalla vaalikaudella.
Vakuutukset
Seurakuntayhtymän sakraalitilat irtaimistoineen ovat kirkkovakuutuksen piirissä. Muut kiinteistöt ja irtaimistot on vakuutettu omaisuusriskivakuutuksella. Omaisuusvakuutukset, henkilöstöä koskevat vakuutukset, toiminnan vastuuvakuutus sekä vapaaehtoinen toiminnan ryhmätapaturmavakuutus ovat Pohjola
Vakuutus Oy:ssä.
Tietohallinto
Tietohallinnon palvelut hoitaa Itä-Suomen IT-aluekeskus (IITA), jonka isäntäseurakuntana toimii Kuopion
seurakuntayhtymä.

1.2 Hallinto
1.2.1 Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet
Seurakuntayhtymän hallintoelimet ovat yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto. Yhteinen
kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna 4 kertaa ja yhteinen kirkkoneuvosto 10 kertaa.

1.2.1.1 Yhteinen kirkkovaltuusto
Jäsenmäärä ja kokoonpano
Yhteisessä kirkkovaltuustossa on 51 paikkaa. Puheenjohtajana toimi Matti Ketonen, varapuheenjohtajana
Topi Linjama. Paikat jakaantuvat seurakuntien jäsenmäärän perusteella seuraavasti:
Enon seurakunta, 5 jäsentä
Salme Eskelinen, Merja-Leena Määttälä 31.10.2021 asti, Pauli Tahvanainen 13.1.2021 asti, Ville Toivanen,
Aija Vartiainen.
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Joensuun seurakunta, 14 jäsentä
Otto Elo 14.10.2021 alkaen, Jaana Ihme, Jarkko Kemppi, Carita Korhonen 15.6.-14.10.2021, Iris Leppänen,
Topi Linjama, Juho-Petteri Malinen 12.1.2021 asti, Jaana Minkkinen, Henrik Mäki, Asko Puhakka, Arja Puoskari, Janne Riiheläinen, Tiina Sotkasiira, Essi Taivaloja, Anja Tanskanen, yksi tyhjä paikka.
Pielisensuun seurakunta, 12 jäsentä
Pekka Auvinen, Saga Boberg, Päivi Eteläpää, Eila Heinonen, Matti Ketonen, Leena Kokkonen, Matti Kosonen, Kaija Majoinen, Päivi Paavilainen, Heikki Reijonen, Samuli Riikonen, Olli Sivonen
Pyhäselän seurakunta, 6 jäsentä
Antti Lempinen, Satu Nieminen, Mari Kärki-Puustinen, Marja-Leena Räsänen, Virva Tiitinen, Eira Väänänen.
Rantakylän seurakunta, 10 jäsentä
Helena Hulmi, Petri Hämäläinen, Jari Juvonen, Reijo Karjunen, Outi Kärnä, Inari Malinen, Mari Matikainen,
Hannu Mustakallio, Siru Niemeläinen, Eija Nummela.
Vaara-Karjalan seurakunta, 4 jäsentä
Anne Meriläinen, Mirja Röning, Eino Sagulin, Eevi Väistö.

Yhteisen kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset vuonna 2021
Kokouksessaan 18.1.2021 yhteinen kirkkovaltuusto
 valitsi vuosille 2021-2022 yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Matti Ketosen ja varapuheenjohtajaksi Topi Linjaman
 valitsi vuosille 2021-2022 yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Eevi Väistön
 valitsi vuosille 2021-2022 yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet
o Eevi Väistö, Vaara-Karjala
varajäsen Anne Meriläinen
o Ville Toivanen Eno
varajäsen Merja Ignatius
o Henrik Mäki, Joensuu
varajäsen Jarkko Kemppi
o Iiris Lehto, Joensuu
varajäsen Jaana Ihme
o Kaija Majoinen, Pielisensuu
varajäsen Saga Boberg
o Pekka Auvinen, Pielisensuu
varajäsen Heikki Reijonen
o Mari Kärki-Puustinen, Pyhäselkä
varajäsen Marja-Leena Räsänen
o Helena Hulmi, Rantakylä
varajäsen Inari Malinen
o Petri Hämäläinen, Rantakylä
varajäsen Reijo Karjunen
o Martti Savolainen, Vaara-Karjala
varajäsen Eino Sagulin
 hyväksyi Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän taloussäännön
 hyväksyi Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän urheiluseurarahaston säännön
Kokouksessaan 15.6.2021 yhteinen kirkkovaltuusto
 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020 sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden
 myönsi vuoden 2021 talousarvioon lisämäärärahaa seuraavasti
o 30 000 € Herättäjäjuhlien 2022 järjestämiseen
o 19 000 € flyygelin hankintaan Enon uuteen seurakuntataloon
o 12 000 € Domus –asianhallintajärjestelmän käyttöönottokoulutuksia varten
 vahvisti vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 1,55
 hyväksyi Markus Tannisen ostotarjouksen Enossa sijaitsevasta määräalasta
 hyväksyi Anna-Kaisa Heiskasen ja Mikko Laakkosen ostotarjouksen Kiihtelysvaaran pappilasta
 hyväksyi Miika Sunikan ja Jukka Karttusen ostotarjouksen Joensuun kaupungissa sijaitsevasta määräalasta sijaitsevasta määräalasta
 lakkautti Rantakylän seurakunnan II kappalaisen viran ja perusti III seurakuntapastorin viran
 hyväksyi Pentti ja Raija Hirvosen testamenttirahaston säännön
 hyväksyi Sirkka Vänskän testamenttirahaston säännön
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Kokouksessaan 14.10.2021 yhteinen kirkkovaltuusto
 päätti, että Joensuun seurakuntayhtymän keskusrekisteri liittyy Kuopion aluekeskusrekisteriin
 hyväksyi Kiihtelysvaaran kirkonrakennushankkeen jatkosuunnitteluun luonnoksen VE Maisemallinen ristikirkko
 hyväksyi Utran kirkon värisuunnitelman
Kokouksessaan 14.12.2021 yhteinen kirkkovaltuusto
 vahvisti talousarvioehdotukset vuodelle 2022 sekä toimintasuunnitelmat vuodelle 2022 ja suunnitelmat vuosille 2023-2024
 hyväksyi Joensuun hautausmaan toimisto- ja huoltorakennuksen hankesuunnitelman
 hyväksyi Heimo Lajusen ostotarjouksen Hoilolan pappilasta

1.2.1.2 Yhteinen kirkkoneuvosto
Jäsenmäärä ja kokoonpano
Yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin määräämä puheenjohtaja
kirkkoherra Tiina Reinikainen, yhteisen kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja Eevi Väistö sekä yhdeksän jäsentä; Iiris Lehto ja Henrik Mäki (Joensuun seurakunta), Pekka Auvinen ja Kaija Majoinen (Pielisensuun seurakunta) Helena Hulmi ja Petri Hämäläinen (Rantakylän seurakunta), Martti Savolainen (VaaraKarjalan seurakunta), Mari Kärki-Puustinen (Pyhäselän seurakunta) ja Ville Toivanen (Enon seurakunta).
Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerinä toimi hallintosihteeri Minna Paavola.
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuivat puhevaltaisina yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Matti Ketonen, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Topi Linjama, Enon seurakunnan kirkkoherra
Armi Rautavuori 31.8.2021 asti ja vt. kirkkoherra Markku Koistinen 1.9.2021 alkaen, Joensuun seurakunnan
kirkkoherra Petri Rask 31.5.2021 asti Katri Vilén 1.6.2021 alkaen, Pyhäselän seurakunnan kirkkoherra Ville
Ojala, Rantakylän seurakunnan kirkkoherra Ari Autio, Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra Anne Angervo, hallintojohtaja Tommi Mäki ja henkilöstöpäällikkö Satu Krohns. Läsnäolo-oikeus oli lisäksi viestintäpäällikkö Kirsi Taskisella. Tarvittaessa kokouksissa on kuultu seurakuntayhtymän viranhaltijoita asiantuntijoina.

Yhteisen kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset vuonna 2021
Yhteinen kirkkoneuvosto on huolehtinut Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän seurakuntien yhteisestä toiminnasta ja taloudenhoidosta, valmistellut yhteisessä kirkkovaltuustossa käsitellyt asiat ja pannut täytäntöön sen päätökset. Yhteinen kirkkoneuvosto on tehnyt seurakuntayhtymän puolesta sopimukset ja huolehtinut seurakuntayhtymän kiinteästä omaisuudesta. Se on vastannut hautausmaiden hoidosta ja muista
hautoja ja hautausmaita koskevista asioista sekä hoitanut muut seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta
koskevat asiat. Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 218 pöytäkirjapykälää (191 vuonna
2020).
Kokouksessaan 9.2.2021 yhteinen kirkkoneuvosto
 Herättäjäjuhlien järjestämisestä Joensuussa 1.-3.7.2022
Kokouksessaan 23.3.2021 yhteinen kirkkoneuvosto
 hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jätti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi
 valtuutti Pohjois-Karjalan hankintatoimen tekemään hankintapäätöksen ja allekirjoittamaan hankintasopimuksen Kiihtelysvaaran kirkon arkkitehtisuunnittelusta kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Luo arkkitehdit Oy:n kanssa.
 hyväksyi sopimuksen Herättäjäjuhlien järjestämisestä Joensuussa 1.-3.7.2022 ja nimesi juhlatoimikunnan
 hyväksyi Joensuun seurakuntayhtymän ympäristöohjelman vuosille 2021-2025
Kokouksessaan 27.4.2021 yhteinen kirkkoneuvosto
 määritti Joensuun seurakunnan kirkkoherra Katri Vilénin palkan 1.6.2021 alkaen
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hyväksyi Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän valmiussuunnitelman sekä nimitti valmiuspäällikön
ja varavalmiuspäällikön

Kokouksessaan 18.5.2021 yhteinen kirkkoneuvosto
 määritti Enon seurakunnan vt. kirkkoherra Markku Koistisen palkan ajalle 1.9.2021-31.8.2022
 hyväksyi Tuupovaaran kirkon wc:n ja varaston rakentamista koskevat suunnitelmat ja kustannusarvion
 nimesi työryhmän Joensuun hautausmaan toimisto- ja huoltorakennuksen hankesuunnitelman laatimista varten sekä määritti työnryhmän tehtävät ja toimikauden
 jatkoi tulevaisuustyöryhmän toimikautta 31.12.2022 saakka sekä määritti työryhmän tehtävät
Kokouksessaan 16.6.2021 yhteinen kirkkoneuvosto
 vastaanotti Anita ja Olavi Seppäsen muistosäätiön lahjoitukset Tuupovaaran kirkon kunnossapitoa
varten
Kokouksessaan 31.8.2021 yhteinen kirkkoneuvosto
 käynnisti vuoden 2022 talousarvion valmistelun antamalla kehykset seurakuntayhtymän tulosvastuullisille yksiköille
 käynnisti Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisen välittömän tuta-menettelyn Joensuun seurakuntayhtymän keskusrekisterissä koskien mahdollista Kuopion aluekeskusrekisteriin liittymistä
 hyväksyi Sari Lavikaisen ostotarjouksen asunto-osakkeesta
 otti vastaan Seija Martikaisen testamentin ja sitoutui täyttämään sen ehdot
 otti vastaan Liisa Mutasen testamentin ja sitoutui täyttämään sen ehdot
 täydensi tulevaisuustyöryhmää nuorten aikuisten ja yhtymän pienten seurakuntien edustajilla
Kokouksessaan 28.9.2021 yhteinen kirkkoneuvosto
 otti Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän siivooja-vahtimestarin työsuhteisiin Terttu Kakkosen ja
Veera Rummukaisen
 käynnisti Joensuun hautausmaalla lakisääteisen hoitamattomien hautojen kunnostusmenettelyn
lähettämällä kunnostuskehotukset hoitamattomien hautojen hautaoikeuden haltijoille, asettamalla kunnostuskehotuksen haudoille ja julkaisemalla hoitamattomia hautoja koskevan kuulutuksen
 merkitsi tiedoksi keskusrekisterissä pidetyn Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisen välittömän
tuta-menettelyn päättymisen
Kokouksessaan 26.10.2021 yhteinen kirkkoneuvosto
 myönsi perheneuvoja Piia Nurhoselle sivutoimiluvan kahden vuoden määräajaksi
 hyväksyi Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän henkilöstö-, koulutus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-suunnitelman vuodelle 2022
 perusti rakennustoimikunnan ohjaamaan Joensuun hautausmaan toimisto- ja huoltorakennushankkeen suunnittelua ja valvomaan rakentamista
 valitsi Joensuun hautausmaan uurnahautalohkojen 104 ja 105 rakennusurakoitsijaksi edullisimman
tarjouksen tehneen Savon Kuljetus Oy:n
 perusti hanketyöryhmän selvittämään Enon siunauskappelin hankevaihtoehdot ja tekemään esityksen jatkotoimenpiteistä yhteiselle kirkkoneuvostolle
Kokouksessaan 16.11.2021 yhteinen kirkkoneuvosto
 otti Pasi Gröhnin erityisammattimiehen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen
 nimesi kirkkoherra Katri Vilénin Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kumppanuusryhmään
 merkitsi hallintojohtajan sijoituskatsauksen tiedoksi
Kokouksessaan 15.12.2021 yhteinen kirkkoneuvosto
 päätti Joensuun seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön työalojen asemoitumisesta sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimiehistä ja näille maksettavista korvauksista 1.1.2022 alkaen
8









päätti keskusrekisterin viranhaltijoita koskevista toimista keskusrekisteritoiminnan päätyttyä
hyväksyi suorituslisien maksamisen vuonna 2022 esityksen mukaisesti 78 työntekijälle
päätti, että Joensuun seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien järjestämissä yleisötilaisuuksissa voidaan ottaa käyttöön koronapassi silloin, jos viranomaiset asettavat alueelle seurakuntien järjestämiä tilaisuuksia koskevia kokoontumisrajoituksia
vahvisti hautaustoimen maksut vuodelle 2022
vahvisti Vaivion kurssikeskuksen ja Hietajärven leirikeskuksen hinnastot vuodelle 2022
vahvisti seurakuntatilojen käyttökorvausmaksut ja hyväksyi seurakuntatilojen käyttöä koskevat ohjeet vuodelle 2022
hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2022

1.2.2 Sisäinen valvonta
Seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta eli tilintarkastus ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakuntayhtymässä ja siihen kuuluvissa
seurakunnissa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta. Seurakuntayhtymän voimassa oleva sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 19.12.2006. Ohjeistus päivitetään vuoden 2022
aikana ja tarkistetaan jatkossa kirkkoneuvoston toimikauden alussa ja tarvittaessa toimikauden aikana.
Seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan perustan muodostavat keskeiset hallinnolliset säännöt, joita ovat
seurakuntayhtymän perussääntö, yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö, vuonna 2020 päivitetty taloussääntö ja seurakuntaneuvostojen ohjesäännöt. Osa säännöistä edellyttää erillispäätöksiä, joilla annetaan
tarkempia ohjeita toimintaoikeuksista, vastuun rajoista ja raportointitavoista sekä hyväksyttyjen ohje- ja
johtosääntöjen noudattamisesta. Näistä seurakuntayhtymän hankintaohje päivitettiin vuoden 2020 aikana.
Hallintojohtaja vastaa siitä, että sisäisen valvonnan järjestelmä on seurakuntayhtymässä olemassa ja että
se toimii. Kunkin toimintayksikön esimiehen tehtävänä on varmistaa omien toimintayksiköittensä riittävä
sisäinen valvonta erityisesti henkilö- ja omaisuusriskien välttämiseksi. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edeltävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Sisäinen valvonta on keskeinen osa tavanomaista
toiminnan ja talouden suunnittelua, päätöksentekoa, johtamista ja kaikkea toimintaa.

1.3 Henkilöstö
Vuonna 2020 alkanut korona-pandemia vaikutti seurakuntien ja palveluyksiköiden työhön koko vuoden
2021 ajan. Toimintaa järjestettiin kulloinkin voimassa olleiden ohjeiden puitteissa, mikä näkyi työssä toistuvasti päivittyvinä ohjeina ja jatkuvana toiminnan sopeuttamisena. Poikkeusolojen keskellä työssä suuntauduttiin myös tulevaisuuteen käynnistämällä strategiatyötä.
Korona-aikana diakoninen työ on painottunut, mutta siihen haettiin vuonna 2021 myös uutta näkökulmaa.
Vuoden lopulla ilahdutti tieto kirkkohallituksen myöntämästä rahoituksesta digiosallisuuden edistämiseksi.
Hankerahoitusta haettiin viranhaltijoiden ja seurakuntayhtymän tulevaisuustyöryhmän edustajien muodostaman tiimin voimin. Kehittämishanke toteutetaan vuonna 2022 yhteistyössä Riverian kanssa.

1.3.1 Henkilöstön määrä, rakenne ja jakautuminen työaloittain
Joensuun seurakuntayhtymän henkilöstö jakautuu hallinnollisesti seurakuntayhtymän ja kuuden seurakunnan alaisuuteen. Henkilöstön kokonaismäärä1 oli vuoden vaihteessa 183 virka- ja työsuhteista työntekijää.
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Kokonaismäärään sisältyy määräaikaiset ja osa-aikaiset sekä virka- tai työvapaalla olevat työntekijät. Kokonaismäärästä naisia oli 137 (75 %) ja miehiä 46 (25 %).
Koko- ja osa-aikaiset
Henkilöstöstä oli kokoaikaisia 137 ja osa-aikaisia 46. Koko henkilöstömäärään suhteutettuna kokoaikaisten
osuus oli 75 % ja osa-aikaisten 25 %. Osa-aikaeläkkeellä oli 5 työntekijää.
Vakinaiset ja määräaikaiset
Vakinaisia työntekijöitä oli 144 (79 %) ja määräaikaisia 39 (21 %). Määräaikaisten palvelusuhteiden perusteena on tavallisimmin sijaisuus, projektiluontoinen tehtävä tai kausiluontoinen tehtävä.
Virkasuhteiset ja työsuhteiset
Henkilöstöstä viranhaltijoita oli yhteensä 120 (66 %) ja työsopimussuhteisia 63 (34 %), joista määräaikaisia
viranhaltijoita 15 ja määräaikaisia työsuhteisia 24.
Taulukko Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12.2021

Henkilöstömäärä

Miehet

Naiset

Yhteensä

Miehet %

Naiset %

Yhteensä

Kokoaikaiset

33

104

137

18 %

57 %

75 %

Osa-aikaiset

13

33

46

7%

18 %

25 %

Yhteensä

46

137

183

25 %

75 %

100 %

Vakinaiset

34

110

144

19 %

60 %

79 %

Määräaikaiset

12

27

39

6%

15 %

21 %

Yhteensä

46

137

183

25 %

75 %

100 %

Virkasuhteiset

30

90

120

16 %

49 %

66 %

Työsopimussuhteiset

16

47

63

9%

26 %

34 %

Yhteensä

46

137

183

25 %

75 %

100 %

Tässä osiossa tarkastelussa ovat poikkeuksellisesti vain työssä olevat työntekijät (eivät virkavapaalla olevat
tai tarvittaessa tulevat työntekijät). Tarkoituksena on välttää kaksinkertaista kirjanpitoa sijaisten osalta,
jotta aito resurssien kohdentaminen eri työmuotoihin tulisi esiin. Todellinen työssä olevien lukumäärä oli
vuoden vaihteessa 161 henkilöä. Valtaosa henkilöstöstä, yhteensä 102 henkilöä (63 %), työskenteli seurakuntatyössä. Lukuun on laskettu kaikki seurakuntien hengellisen työn tekijät sekä yhteisten työmuotojen
toiminnallinen henkilöstö. Hallinnollisessa työssä oli 25 henkilöä (16 %). Lukuun on laskettu hallintotoimiston, keskusrekisterin ja viestinnän työntekijät sekä seurakuntien seurakuntasihteerit. Kiinteistö-, leirikeskusja kirkonpalvelutyössä toimi yhteensä 24 henkilöä (15 %) ja hautaustoimessa 10 henkilöä (6 %).
Taulukko Henkilöstö työaloittain 31.12.2021

Tehtäväryhmät

Miehet

Naiset

Yhteensä

Miehet %

Seurakuntapapisto

8

14

22

36 %

64 %

Diakoniatyö

2

15

17

12 %

88 %

Nuorisotyö

1

11

12

8%

92 %

10

Naiset %

Tehtäväryhmät

Miehet

Naiset

Yhteensä

Miehet %

Varhaiskasvatus

1

24

25

4%

96 %

Kirkkomusiikki

4

5

9

44 %

56 %

Kansainvälinen työ

1

1

2

50 %

50 %

Seurakuntasihteerit

0

6

6

0%

100 %

Yhteinen sielunhoito

0

4

4

0%

100 %

Perheneuvonta

0

7

7

0%

100 %

Yhteinen kasvatus

2

1

3

67 %

33 %

Viestintä

0

3

3

0%

100 %

Vapaaehtoistyö

0

1

1

0%

100 %

Hautaustoimi

6

4

10

60 %

40 %

10

14

24

42 %

58 %

3

13

16

19 %

81 %

38

123

161

Kiinteistö
Talous ja hallinto
Yhteensä

Naiset %

Seuraavassa graafisessa esityksessä on yhteisen seurakuntatyön työalat koottu yhteen ja seurakuntasihteerit ja viestinnän työntekijät lisätty osaksi hallinnon henkilöstöä. Ryhmä Muut sisältää seurakuntien ja
yhteisen seurakuntatyön työalansa ainoat työntekijät.
Henkilöstö työaloittain 31.12.2021

1.3.2 Henkilöstön ikäjakauma sekä virka- ja työvapaat
Seurakuntayhtymän koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2021 oli 47,4 vuotta, vuonna 2020 se oli 48,0
vuotta ja vuonna 2019 puolestaan 47,2 vuotta. Vuoden 2021 aikana vanhuuseläkkeelle jäi 6 henkilöä.
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Sairauslomia oli vuoden 2021 aikana kalenteripäivinä yhteensä 2 266 (2020: 2 680), mikä vastaa 6,2 henkilötyövuotta. Tapaturmista tai ammattitautiepäilystä johtuvia sairauslomia kirjattiin vuonna 2021 19 kalenteripäivää (2020: 0). Yli 30 kalenteripäivän sairauslomia oli 16 (2020: 18) henkilöllä, joista 8 (2020: 11) henkilöllä yli 50 kalenteripäivää.
Vuoden 2021 aikana perhevapailla oli 14 henkilöä, yhteensä 76 kalenteripäivää, opintovapaalla 5 henkilöä,
yhteensä 1 044 kalenteripäivää, vuorotteluvapaalla 1 henkilö, yhteensä 180 kalenteripäivää ja kuntoutuksessa 2 henkilöä, yhteensä 20 kalenteripäivää. Lomautettuna oli 3 henkilöä, yhteensä 71 kalenteripäivää.
Muulla virka- tai työvapaalla oli lisäksi 45 henkilöä, yhteensä 854 kalenteripäivää.

1.3.3 Palkkakustannukset ja koulutus
Palkkoja ja palkkioita maksettiin vuonna 2021 kaikkiaan 721 henkilölle (2020: 732 ja 2019: 805). Koronapandemiasta johtuneet rajoitukset selittävät henkilömäärän pienenemistä vuosina 2020 ja 2021.
1.1.202131.12.2021
1.1.2020-31.12.2020
-6 319 494,58
-6 188 924,96
-1 314 469,52
-1 290 023,70
-255 924,19
-242 569,52
76 731,59
87 619,20
93 465,32
85 042,35
0,00
0,00
-7 719 691,38
-7 548 856,63
-109 382,01
-97 679,94
-33 000,06
-16 913,44
-114 460,03
-115 348,41
-256 842,10
-229 941,79

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Saadut henkilöstökorvaukset
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut
YHTEENSÄ
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut
Työterveyshuolto
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)
YHTEENSÄ
Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin
Henkilöstökulut
Verotulot
Henkilöstökulujen osuus verotuloista

2021
7 719 691
11 587 301
66,6 %
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2020
7 548 857
11 160 592
67,6 %

1.1.201931.12.2019
-6 496 569,20
-1 371 514,23
-222 805,23
83 211,69
7 225,29
-2 842,58
-8 003 294,26
-172 257,39
-52 669,28
-117 454,74
-9 234,64
-351 616,05
2019
8 003 294
11 197 494
71,5 %

Määrärahat henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutusta varten oli varattu työalojen talousarvioihin. Kehittämissuunnitelmissa hyväksyttiin määrärahan käyttö. Koulutus painottui vuonna 2021 verkkokoulutuksiin ja
webinaareihin korona-pandemian vuoksi.
Henkilöstön yhteinen koulutuspäivä 27.10.2021 käytettiin strategiatyöhön paneutumiseen. Seurakuntayhtymän tulevaisuustyöryhmä toteutti orientaatio-webinaarin, jonka pohjalta seurakunnat jatkoivat yksikkökohtaista strategiatyötä.

1.3.4 Työterveyshuolto ja henkilöstön hyvinvointi
Työterveyshuoltopalvelut on hankittu Terveystalolta. Työn vaarojen tunnistaminen ja työpaikkaselvitykset
toteutettiin vuonna 2021 Pielisensuun ja Enon seurakunnissa sekä hautaustoimessa. Terveystarkastukset
on suoritettu työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Työpaikoilla on suoritettu ergonomiakartoitusta ja -koulutusta tarpeen mukaan.
Työn näkökulmasta hyvinvoinnin lähtökohtana on mielekäs työ ja sitä vastaava osaaminen sekä toimiva ja
tarkoituksenmukaisesti johdettu työyhteisö. Kirkko tarjoaa henkilöstölle työssä jaksamisen tueksi myös
työnohjausta. Esiintyneisiin työkyvyn haasteisiin on etsitty ratkaisuja yhteistyössä työntekijän, esimiehen,
työterveyshuollon ja henkilöstöpalveluiden kesken aktiivisen tuen toimintamallin mukaisesti. Henkilöstön
hyvinvointia on ylläpidetty myös tukemalla työntekijöiden lounasruokailua sekä omaehtoista liikunnan ja
kulttuurin harrastamista.

1.4 Ympäristökysymysten huomioiminen
Joensuun seurakuntayhtymän ympäristöasiat on huomioitu kattavasti eri työalojen ohjeissa ja suunnitelmissa. Joensuun seurakuntayhtymällä on ollut voimassa oleva ympäristödiplomi vuodesta 2010 lähtien.
Joensuu seurakuntayhtymälle myönnettiin järjestyksessä kolmas ympäristödiplomi. Ympäristödiplomiin
liittyen ympäristötyöryhmä työsti uuden ympäristöohjelman vuosille 2021-2025 ja seurakunnat laativat
omat ympäristökasvatussuunnitelmansa diplomikaudelle.
Yhtymän seurakunnissa ja eri työaloilla on järjestetty retkiä luonnossa ja tilaisuuksia ulkona. Seurakunnissa
on pidetty esillä ympäristövastuullisuutta, kannustettu kohtuullisuuteen, kierrättämiseen ja luonnon arvostamiseen. Ympäristötyöstä viestitään yhdessä viestinnän kanssa. Ympäristötyön tukemiseksi ympäristötyöryhmä laati ympäristötyön vuosikellon.

Kaikkia työaloja on kannustettu sitoutumaan ympäristöohjelman ympäristötavoitteisiin. Tavoitteena oli
saada kaikkien työalojen toimintasuunnitelmiin vähintään yksi konkreettinen ympäristöaiheinen tavoite.
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Rantakylässä tämä onnistui hyvin, Pielisensuussa pienesti, muualla jäi tulevien suunnitelmien asiaksi. Jatkettiin ympäristötyön vaikutuksia kuvaavien indikaattoreiden ideointia ja kehittämistä.
Jätejakeiden kierrätystä on parannettu, muovin kierrätystä lisätty ja yleisiin tiloihin on hankittu jäteastiat;
siten seurakuntalaisilla on mahdollisuus lajitella jätteet. Kasvis-, lähi- ja luomuruokatarvikkeiden käyttöä on
lisätty lähinnä Vaivion kurssikeskuksella.
Seurakuntayhtymässä tiedostetaan, että siivoustoimesta tulevia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää
aineiden oikealla annostelulla, veden käytön vähentämisellä ja puhdistusvälineiden valinnalla. Seurakuntayhtymän seurakuntamestarit ja emännät koulutettiin siivoamaan oikeaoppisesti.
Joensuun seurakuntayhtymän seurakunnista Pielisensuun, Joensuun, Rantakylän ja Pyhäselän seurakunta
ovat Reilun kaupan seurakuntia. Reilun kaupan viikolle osallistuttiin useissa yksiköissä järjestämällä kahvituksia joko seurakuntalaisille tai työntekijöille. Iltapäiväkerhoissa käytettiin tavallista enemmän Reilun kaupan tuotteita ko. viikolla. Samalla kerrottiin Reilusta kaupasta seurakuntalaisille ja työntekijöille. Reilun
kaupan tuotteista eniten käytetään kahvia ja teetä, joita on käytössä myös muissa työpisteissä.
Tuettiin henkilöstön autotonta liikkumista ja kannustettiin pyöräilyyn. Seurakunnissa on käytössä yhteiskäyttöpolkupyöriä. Pyhäselän seurakunnan työntekijöiden käytössä on sähköpolkupyörä.
Kiinteistösuunnitelman mukaan tärkeä kiinteistöjen ylläpidon periaate on energiatehokkuuden parantaminen. Kiinteistöissä seurataan kuukausittain energian, sähkön ja veden kulutusta poikkeamien havaitsemiseksi. Tarpeettomista ja vajaakäytössä olevista toimitiloista ollaan luopumassa; tavoite on osin toteutunut, mutta prosessi jatkuu edelleen. Vanhoja kirkkoja pidetään talvilevossa ja jumalanpalvelukset järjestetään seurakuntataloissa. Valaistuksessa lamput korvataan energiansäästölampuilla.
Sähköpostin sekä muun sähköisen viestinnän käyttöä pyritään entisestään kehittämään. Paperin kulutuksen vähentäminen, jätepaperin lajittelu ja toimistolaitteiden energiankulutus ovat erityishuomion alla toimistotyössä. Myös nopea tuuletus, lämpötilan säätö, sälekaihtimet sekä verhot ja niiden käyttö säästävät
energiaa.
Hautausmaalla seurataan sähkön ja veden kulutusta. Hautausmailla suositaan kotimaisia, monivuotisia,
ilmasto-olosuhteisiin sopeutuneita kasvilajeja. Hautausmaiden pienkonehankinnoissa suositaan sähkökäyttöisiä aina kun se on mahdollista. Isommissa työkonehankinnoissa suositaan vähäpäästöisiä koneita.
Vaivion kurssikeskuksessa ympäristötyölle asetettiin erilliset tavoitteet: ympäristöasioiden huomioiminen
ja kehittäminen kurssikeskuksen eri toiminnoissa, lähi-, luomu- ja kasvisruoan käytön lisääminen, tähderuoan hyödyntäminen sekä ympäristökatselmuksen päivittäminen. Hankinnoissa huomioitiin ympäristönäkökulma ja pyrittiin mahdollisuuksien mukaan keskittämään toimituksia. Hankinnat on hoidettu pääsääntöisesti poikkeamina työmatkalla ja erillisiä hankintamatkoja vältetään
Vaiviossa on vähennetty sähkön- ja energian kulutusta pudottamalla sisälämpötiloja +21 ->+ 18 C, kun tilat
eivät ole käytössä. Energian- ja veden kulutusta on vähennetty huomioimalla järkevät valmistus- ja toimintamenetelmät ruoanvalmistuksessa, astiahuollossa ja puhtaanapidossa. Energiankulutuksen seurantaa tehdään vuositasolla öljyn, veden ja sähkön kulutuksen osalta. Ulkovalaisimiin vaihdetaan led-lamppuja vaiheittain. Kaikissa tiloissa on käytössä puhtaanapitosuunnitelmat, joita päivitetään vuosittain tai tarvittaessa. Kaikkia jätemääriä seurataan vuositasolla. Kierrätettäviä jätteitä ovat muovi, metalli, lasi, kartonki,
paperi, SER, paristot, bio- ja poltettava jäte. Myös asiakkaita ohjataan kierrättämään lajittelun parantamiseksi.
Kasvis- ja lähiruokatuotteiden käyttöä on pyritty lisäämään. Kasvisruokapäivä- tai ateria on sisällytetty jokaiseen leiriin. Lähituotteita on käytössä jatkuvasti: sienet, marjat, mehu, hunaja, kasvikset, vihannekset,
juurekset, omenat sekä lähileipomoiden tuotteet. Tarjottavan ruuan ympäristövaikutuksista on viestitty
ruokasalissa (kotimaisuus, reilun kaupan- luomu- ja/tai lähituote). Reilun kaupan tuotteista on pysyvästi
käytössä kahvi, tee, hunaja, sokeri, banaani ja ruusut. Ruokahävikin minimoimiseksi asiakkaita on ohjattu
ruoan annostelussa ja jätteiden lajittelussa. Tähderuoka hyödynnetään jakamalla se diakoniaan; ruoat toimitetaan poikkeamina työmatkalla.
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Ympäristökasvatukseen panostettiin monin tavoin; Vaivion luontopolulla järjestettiin toukokuussa valtakunnallinen lasten lintuviikko tehtävärasteineen. Lintuviikon aikana kävijöille jaettiin talkootyönä tehtyjä
linnunpönttöjä. Luontopolulla toteutettiin toiminta- ja tehtävärasteja eri teemoin vuodenaikojen mukaisesti. Luontopolkua markkinoitiin eri viestintäkanavissa. Lisäksi järjestettiin pullokolehti, jonka tuotoilla
hankitaan linnunpönttöjä seuraavalla lasten lintuviikolla jaettavaksi.
Vaiviossa osallistuttiin Reilun kaupan kahvihetkeen ja viikkoon sekä viestittiin siitä asiakkaille eri viestintäkanavissa. Asiakaskierrätyspisteellä järjestettiin ohjeistusta ja jaettiin kierrätysaiheisia opasvihkosia. Majoitushuoneissa ja yleisissä WC-tiloissa ohjattiin kohtuulliseen käsipyyhepaperin- ja veden kulutukseen.
Asiakaskäyttöön järjestettiin juomavesipiste ja hankittiin kierrätysmuovista valmistettuja juomapulloja
Kurssikeskuksen viheralueille on lisätty kevyemmin hoidettuja alueita ja useita nurmialueita on jätetty leikkaamatta pörriäisten pelastamiseksi. Sekä keväällä että syksyllä järjestettiin talkoopäivät.
Maaliskuussa osallistuttiin Earth Hour -tapahtumaan. Kehityskeskusteluissa keskusteltiin jokaisen tehtävän
ympäristövaikutuksista ja niiden huomioimisesta.
Seurakuntayhtymällä on paikallisen metsänhoitoyhdistyksen laatima metsänhoitosuunnitelma 2017–
2026. Seurakuntayhtymän ja seurakuntien omistamien metsien kokonaispinta-ala on 790 hehtaaria. Metsät sijaitsevat pääasiassa Enon ja Vaara-Karjalan seurakuntien alueilla. Vaivion kurssikeskuksen alueella
metsiä on noin 10 hehtaaria. Seurakuntayhtymä on mukana metsäsertifioinnissa ja on saanut 28.12.2005
PEFC-sertifikaatin nro 1908- 03. Seurakuntayhtymällä on kaksi suojeltua METSO-kohdetta Kiihtelysvaarassa
2,8 hehtaaria ja 20,1 hehtaaria.
Seurakuntayhtymä jätehuoltosuunnitelmassa ilmaistaan tavoitteet jätteen vähentämiseksi ja hyötyjätteen
keräyksen tehostamiseksi sekä keinot joilla niihin päästään. Ympäristömerkittyjen aineiden käyttöön on
kiinnitetty erityistä huomiota ja ympäristömerkittömiä pesuaineita on enää vähän käytössä. Seurakuntayhtymässä tiedostetaan, että siivoustoimesta tulevia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää aineiden oikealla annostelulla, veden käytön vähentämisellä ja puhdistusvälineiden valinnalla. Tämä on osa henkilöstölle
annettavaa koulutusta. Pesuaineiden hankintakriteereitä ovat Joutsenmerkki ja tuoksuttomuus.
Joensuun seurakuntayhtymän seurakunnista Pielisensuun, Joensuun, Rantakylän ja Pyhäselän seurakunta
ovat Reilun kaupan seurakuntia. Reilun kaupan tuotteista eniten käytetään kahvia ja teetä, joita on käytössä myös muissa työpisteissä. Joensuun seurakuntayhtymän keittiöillä ruokahävikki on vähäistä. Biojätteen määrä vaihtelee tilaisuuksien mukaan.
Joensuun seurakuntayhtymän seurakunnissa ympäristöasiat ovat laajasti esillä eri työaloilla. Lasten, perheiden ja kouluikäisten kanssa ulkoillaan, pidetään luontohartauksia, opetellaan kunnioittavaa tapaa toimia luonnossa, lajitellaan ja kierrätetään yhdessä, opetellaan luontoa säästävää tapaa toimia sekä käytetään askarteluissa kierrätysmateriaaleja. Nuorten toiminnassa esiin nousevat ilmastonmuutokseen, vastuulliseen ja eettiseen kuluttamiseen, luonnonsuojeluun ja ruokaan liittyvät teemat. Teemoihin liittyviä
konkreettisia toimia jalkautetaan ja sovelletaan nuorten toiminnassa. Diakoniatyössä suositaan kierrätystä
mm. osoittamalla maksusitoumuksia Kontti-tavarataloon ja tekemällä yhteistyötä Hope ry:n kanssa. Käytöstä tarpeettomiksi jääneet vaatteet ja tavarat kierrätetään kirpputorien kautta uusiin tarpeisiin. Joensuussa kaupunkialueella diakonian kotikäyntejä ikäihmisten luo tehdään kävellen ja pyöräillen. Leirit pidetään luonnon keskellä Vaiviossa, jossa on pidetty myös luontoteemaisia tuokioita.

1.5 Jäsenmäärä
Joensuun ev.-lut. seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 50 674 henkilöä ja evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 65,6 prosenttia joensuulaisista. Joensuun kaupungin muuttovoitto on vuosittain hidastanut jäsenmäärän vähentymistä. Jäsenmäärä on pienentynyt keskimäärin 0,8 prosenttia vuosittain.
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Taulukossa on esitetty jäsenmäärän kehitys vuosina 2017-2021
2017

2018

2019

2020

2021

Kastetut

434

432

360

313

374

Kuolleet

-576

- 597

- 560

- 609

- 594

Liittyneet

213

216

226

230

220

Eronneet

- 666

- 929

- 850

- 730

- 808

271

684

394

231

347

-324

- 195

- 430

- 565

- 461

Jäsenmäärä

52 325

52 130

51 700

51 135

50 674

Kirkkoon kuuluvuus

68,8 %

68,1 %

67,3 %

66,6 %

65,6 %

Muuttoliike
Muutos

Joensuu on maakuntakeskus ja opiskelijakaupunki. Nuorten aikuisten osuus on lähes 20 prosenttia seurakuntien jäsenistä, joka on koko maan keskiarvoon verrattuna 7 prosenttia suurempi. Kirkkoon kuuluvuus
noudattelee koko maan jakaumaa. Kirkkoon kuuluvuus on matalimmillaan 30–39 -vuotiaiden joensuulaisten ryhmässä, joista vuonna 2021 kirkkoon kuului 50–55 %. Yhden vuoden ikäisistä kirkkoon kuului noin
2/3 ja rippikouluikäisistä noin 80 % joensuulaisista. Korkeimmillaan kirkkoon kuuluvuus on ikääntyneiden
yli 80 vuotiaiden ryhmässä, jossa kirkkoon kuuluvuus vaihtelee 80–90 % välillä.
Taulukossa on esitetty Joensuun ev.lut. seurakuntien jäsenten ikäjakauma vuoden 2020 lopussa.

Jäsenmäärän ikäjakauma
10000
9000
8000
7000
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4000
3000
2000
1000
0
0-9

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89

90-

1.6 Talouden tunnusluvut
1.6.1 Tuloslaskelman tunnusluvut
Seurakuntayhtymän toimintatuottojen osuus toimintakuluista pysyi samalla tasolla aikaisempien vuosien
keskiarvoon nähden. Vuoden aikana toimintatuottojen ja toimintakulujen kautta kiertänyt Kiihtelysvaaran
rakennusrahastoon kiertänyt Kiihtelysvaaran kirkkokeräys nostaa tunnuslukua noin neljällä prosentilla
ylöspäin.
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Vuosikatteen osuus poistosta kertoo siitä, että tulorahoitus on riittänyt viime vuosina kattamaan poistot ja
tilikauden tulokset ovat olleet ylijäämäisiä.
1.1.202131.12.2021
21,25
282,47
51,15

Tunnusluvut
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)
Vuosikatteen osuus poistoista (%)
Vuosikate (€/jäsen)

1.1.202031.12.2020
19,66
205,42
40,22

Taulukossa esitettyjen tunnuslukujen laskentakaavat:
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut -/+ Valmistevarastojen lisäys/vähennys +
Valmistusomaan käyttöön)).
Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100
Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa
vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

1.6.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut
Seurakuntayhtymän rahavarat kasvoivat 2,0 miljoonaa euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden
lopussa 13,7 miljoonaa euroa. Seurakuntayhtymän noin 1,5 miljoonan euron investointimenot katettiin
täysimääräisesti tulorahoituksella ja laskennallinen rahavarojen riittävyys nousi lähelle yhden vuoden tasoa. Vuoden 2021 vuosikate olisi riittänyt lähes 25 kertaisesti kattamaan lainanlyhennykset korkokuluineen.
1.1.202131.12.2021

Tunnusluvut
Investointien tulorahoitusprosentti (%)
Rahavarojen riittävyys (pv)
Lainanhoitokate

1.1.202031.12.2020
176
326
24,5

107
282
19,1

Taulukossa esitettyjen tunnuslukujen laskentakaavat:
Investointien tulorahoitusprosentti, %, (= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno)
Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella)
Lainanhoitokate (= (Vuosikate +Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset))

1.6.3 Taseen tunnusluvut
Seurakuntayhtymän taseen loppusumma on 42,9 miljoonaa euroa, joka kasvoi 2,1 miljoonalla eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 18,6 miljoonaa euroa ja kasvoivat 0,4 miljoonalla eurolla investointimenojen ollessa
vuosipoistoja suuremmat. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 14,2 miljoonaa euroa ja kasvoivat 1,8 miljoonalla eurolla. Toimeksiantojen varat olivat 10,0 miljoonaa euroa ja pienenivät 0,1 miljoonalla eurolla. Toimeksiantojen varat käsittävät hautainhoitorahaston ja diakonia-, lahjoitus- ja testamenttirahastot. Oma pääoma oli 27,1 miljoonaa euroa ja kasvoi vuoden ylijäämän 1,7 miljoonan euron verran.
Seurakuntayhtymän omavaraisuusaste on seurakuntatalouksille tyypillisen tapaan korkea. Suhteellinen
velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuutta kertynyt. Seurakuntayhtymän on vakavarainen eikä
sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut muutoksia viime vuosina.
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1.1.202131.12.2021

Tunnusluvut
Omavaraisuusaste (%)
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)
Lainakanta (€/jäsen)

1.1.202031.12.2020
91
226
17
9

90
190
18
11

Taulukossa esitettyjen tunnuslukujen laskentakaavat:
Omavaraisuusaste, %, (= 100* (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset - Ainaishoitosopimusten pääomat) / (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - Saadut ennakot)).
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen (= [(Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras
pääoma -Saadut ennakot)] / Jäsenmäärä).
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot).
Lainakanta, euroa/jäsen (= [Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat+ Siirtovelat + Muut velat)] / Jäsenmäärä)

1.7 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilikauden tulos on 1 674 260,47 euroa ylijäämäinen.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 1 674 260,47 euroa
kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden ylijäämä/alijäämä”.
Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 5 933 615,23 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden
tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
2.1 Tavoitteiden toteutuminen
2.1.1 Talous- ja hallintopalvelut
Riittävien omien resurssien ja osaamisen varmistaminen sekä toimivan sijaisjärjestelmän rakentaminen
Taloustoimistossa vakituisesti työskentelevä kolmen hengen tiimi on työmäärään nähden mitoitukseltaan
riittävä. Haasteena ovat lomakaudet ja poikkeustilanteet, kuten yllättävät virkavapaat, jolloin osaamisriskin
tai liiallisen työkuorman vuoksi tiimin koko on liian pieni. Tiimin toimivuuden parantaminen edellyttäisi lisäresursointia ja suurempaa yksikköä. Tällä hetkellä yksikön toimintavarmuus on toistaiseksi järjestynyt
viranhaltijoiden vapaaehtoisin määräaikaisin osa-aikaisuuksin, joka on mahdollistanut kustannustehokkaan
neljän työntekijän tiimin pyörittämisen.
Henkilöstösuunnittelun tehostaminen yhtymässä, seurakunnissa ja eri tehtäväalueilla
Ennakoivan henkilöstösuunnittelun keinoja on käytetty hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Sijaisuuksissa on mahdollisuuksien mukaan hyödynnetty sisäistä työkiertoa moniosaamisen kehittämiseksi.
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Sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönoton valmistelun aloittaminen
Sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa valmisteltiin vuoden 2021 aikana Kuopion hiippakunnan kolmen seurakuntayhtymän yhteisenä käyttöönottoprojektina ja järjestelmän käyttökoulutukset toteutettiin loppuvuodesta 2021. Joensuun seurakuntayhtymässä järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2022
aikana.
Yhtymän sisäisen valvonnan ohjeistuksen päivittäminen
Sisäisen valvonnan ohjeistuksen päivittäminen siirtyi vuodelle 2022.

2.1.2 Keskusrekisteri
Varautuminen kirkonkirjojenpidon alueellisesta organisoinnista seuraaviin muutoksiin
Kirkon jäsenrekisteristä tuotettuja virkatodistus- ja sukuselvityspalveluja koskevat Kirkkohallituksen täysistunnon linjaukset edellyttivät siirtymistä valtakunnalliseen palveluun vuoden 2022 alusta alkaen, jolloin
kyseisten tehtävien tuli olla keskitettyinä aluekeskusrekistereihin. Aluekeskusrekisteriin liittymisen edellytyksenä oli seurakuntien manuaalisen kirkonkirja-aineiston muuttaminen sähköiseen muotoon, siirtäminen
kirkon sähköiseen jäsentietojärjestelmään ja tarkastaminen.
Joensuun seurakuntayhtymässä kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointi- ja indeksointiprojekti toteutettiin
pääosin vuosina 2019-2020 ja viimeisteltiin vuonna 2021. Projektissa työskenteli 2-4 työntekijää kerrallaan.
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 14.10.2021 (40 §)
Joensuun seurakuntayhtymän keskusrekisterin liittymisestä Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen.
Liittymisen katsottiin olevan tarkoituksenmukainen ratkaisu asiakkaiden yhdenvertaisen palvelun, työntekijöiden asiantuntijuuden ja palvelutason parantamisen sekä toiminnan kustannustehokkuuden näkökulmista. Päätös merkitsi, että Joensuun seurakuntayhtymän keskusrekisteritoiminta päättyi 31.12.2021.
Kirdi2-sovelluksen käyttöönotto
Suomen ev.-lut. seurakuntien manuaaliset kirkonkirjat vuodesta 1860 alkaen on digitoitu ja viety kirkon
jäsentietojärjestelmä Kirjuriin. Tämä mahdollistaa asiakkaiden palvelemiseen KirDi-sovelluksen avulla koko
Suomessa asiakkaan tai keskusrekisterin sijainnista riippumatta. Siirtymäaika sovelluksen käyttöönotossa
oli vuosina 2020-2021. Digitoidun aineiston tarkastamisen keskeneräisyyden vuoksi Kirdi-sovellusta ei ole
vielä otettu käyttöön.

2.1.3 Enon seurakunta
Hallinto
Seurakuntaneuvoston jäsenet: Rautavuori Armi pj. Ahlholm Maiju vpj., Eskelinen Salme, Haltilahti Päivi,
Hämäläinen Sanna, Ignatius Merja, Määttälä Merja-Leena 31.10.2021 asti, Suojama Ilona, Suvanto Auli,
Tahvanainen Pauli 13.1.2021 asti, Toivanen Ville ja Vartiainen Aija. Seurakuntaneuvosto kokoontui 9 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 100 pöytäkirjapykälää.
Uuden seurakuntatalon valmistuminen elokuussa oli vuoden merkittävin asia, samoin kuin kirkkoherra
Armi Rautavuoren jääminen eläkkeelle. Uuden talon käyttöönotto tapahtui koronatilanteen vuoksi vähitellen ja tunnustellen.

Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset
Maaliskuun alusta jumalanpalveluksiin sai tauon jälkeen ottaa mukaan myös seurakuntalaisia, tosin rajoitetusti. Kesällä epidemia näytti rauhoittuvan ja pääsimme viettämään messua lähes normaalisti syys-lokakuun vaihteesta alkaen, mutta koronatilanteen paheneminen joulun alla pakotti palaamaan rajoitettuihin
messukäytäntöihin. Jumalanpalveluselämään asetettujen tavoitteiden saavuttaminen siirtyy eteenpäin,

2

Kirdi on Kirjurissa oleva teknis-toiminnallinen kokonaisuus, jonka avulla tietoja siirretään digitoiduista kirkonkirjoista
ja perhelehdistä (Kirjuri Digi) reaaliaikaisiin jäsentietoihin (Kirjuri Data)
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mutta uuden kanttorin myötä suunnittelu ja uudistusprosessi on kuitenkin jumalanpalvelustiimissämme
alkanut.
Toimitukset ovat epidemian johdosta olleet pienimuotoisempia. Kaikki kastetoimitukset olivat kesään
saakka pääsääntöisesti kirkossa, mutta joitakin toimitettiin myös kodeissa. Hautaukset toimitettiin joko
haudalla tai kappelissa. Siunauskappeli poistettiin käytöstä kesällä mittavien home- ja kosteusvaurioiden
vuoksi ja siunaukset siirrettiin pidettäväksi toistaiseksi kirkossa. Muistotilaisuuksiin papit eivät pääsääntöisesti osallistuneet. Kirkollisista toimituksista valtaosa on hautaan siunaamisia.

Aikuistyö
Aikuistyön tavoitteena on ollut koota seurakuntalaisia mukaan yhteisölliseen toimintaan jumalanpalveluselämässä ja toteuttaa muiden työmuotojen kanssa yhteisiä tapahtumia. Pyrkimyksenä on ollut vastata
toimintaympäristöstä tuleviin yhteistyökutsuihin resurssien mukaan. Vain osan tavoitteista olemme voineet toteuttaa vuonna 2021.

Musiikkityö
Kevätkausi oli vielä hiljaiseloa tautitilanteen vuoksi, mutta kesällä pystyttiin jo järjestämään muun muassa
yhteislauluiltoja. Syksyllä alkoi lapsikuoro ja aikuisten kuorotoimintaa aloitettiin projektiluonteisesti. Muskariryhmä ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi, mutta perhe- ja muiden kerhojen yhteydessä
pidettiin säännöllisesti muskarituokioita. Vuoden suuria ilonaiheita oli yhdessä seurakuntalaisten kanssa
sävelletty ja sanoitettu laulu Jumalan talossa, joka kantaesitettiin uuden seurakuntatalon siunaamisjuhlassa. Yhteistyö Veräjän kanssa toi eloa jumalanpalvelusten musiikkiin. Yhteistyössä Veräjän kanssa järjestettiin myös Kansainväliset joululaulut. Enon koulun kolmasluokkalaisten kanssa toteutettiin joululauluvideo Kirkko Suomessa –Facebook-sivulle.

Lapsityö
Tärkeimpänä tavoitteena oli lapsityön uudistaminen työntekijävaihdosten ja uuden seurakuntatalon
myötä. Myös lapsiperheiden osallisuutta seurakunnassa haluttiin tukea ja vahvistaa. Päiväkerhotyö vastaa
alle kouluikäisten lasten kasteopetuksesta, sekä tukee lapsen ja perheen kristillistä kasvua sekä pyrkii luomaan luonnollisia yhteyksiä seurakuntaan. Tavoitteena on toimiva ja avoin yhteistyö, perheiden, työntekijöiden ja muiden yhteistyötahojen kesken.
Koronarajoitusten myötä kevätkaudella ei järjestetty kerhotoimintaa, perheille/lapsille jaettiin puuhapusseja koteihin vietäväksi kerhotilojen ulkopuolelle. Syyskausi aloitettiin uudella seurakuntatalolla ja järjestimme avajaiset, jonne kutsuttiin perheitä, kävijöitä oli runsaasti. Lapsille oli askartelua, Onnenpyörä, ulkona sai tehdä yhteisötaidetta ja maalata kiviä halutessaan, isosia oli mukana järjestämässä avajaisia.
Syyskuussa järjestimme seurakuntatalolla kouluun siunaamisen, koulutiensä aloittaneille lapsille. Lokakuussa pidimme yhteistyössä 4H:n kanssa perheiden retkipäivän Murikan majalla, osallistujia oli kiitettävästi. Perheiden iltoja vaihtuvalla teemalla kokeiltiin Enossa ja Uimaharjussa, kävijämäärä vähäinen. Perhepäivähoitajien avoin kerho 2x/kk ja joulukuussa järjestimme lasten kauneimmat joululaulut ja perheille jouluisen askarteluillan.
Pikkulapsityö
Vuoden 2021 syksyllä jatkettiin syksyllä 2019 aloitettua Lapsiparkki-kokeilua Enossa uudella seurakuntatalolla. Kävijöitä vähänlaisesti, mutta parkki sai kiitosta paljon niiltä perheiltä, jotka palvelua käyttivät. Syksyllä Enossa toimi kaksi päiväkerhoryhmää ja Uimaharjussa yksi päiväkerhoryhmä. Ryhmät olivat sekaryhmiä, koska ikäluokkaryhmiin ei ollut tarpeeksi lapsia jaettaviksi. Uimaharjussa ja Enossa kokoontui kerran
viikossa perhekerho. Perhemuskaria pidettiin kerran kuukaudessa Uimaharjun perhekerhossa. Lisäksi pidettiin Enon perhepäivähoitajien lapsille avointa kerhoa kaksi kertaa kuukaudessa. Kerhoa pidettäessä
noudatettiin uusimman varhaiskasvatussuunnitelman ohjeistusta katsomuskasvatuksesta.
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Pyhäkoulua ei kyetty järjestämään kevätkaudella koronarajoitusten vuoksi, mutta se jatkui syyskaudella
kokoontumisilla kerran viikossa.
Yhteenveto
Uusi lastenohjaaja aloitti tehtävänsä Enon seurakunnalla 01.08.2021 ja hän vastaa koko lapsi- ja perhe työalasta. Päiväkerhot käynnistyivät syksyllä Enossa ja Uimaharjussa. Päiväkerhoryhmiä muodostui kolme ryhmää, jotka kokoontuivat kerran viikossa. Uutena toimintana lapsityössä aloitettiin perheiden illat, jotka kokoontuivat Enossa ja Uimaharjussa kerran/kk. Syyskaudella perhemuskariin ei ollut tarpeeksi ilmoittauneita. Yhteistyö kunnan ja järjestöjen kanssa lähti hyvin käyntiin ja jatkamme sen kehittämistä. Uuden seurakuntatalon ja lapsityön toiminnan osalta syksy oli onnistunut ja luottamuksellista suhdetta perheisiin ja
lapsiin onnistuttiin luomaan.

Varhaisnuorisotyö
Enon seurakunnan järjestämä toiminta 7-14-vuotiaille varhaisnuorille on toteutunut toimintasuunnitelman
mukaisesti ja toiminnalle asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Koronasta johtuen osa leireistä jouduttiin perumaan tai siirtämään seuraavalle vuodelle.
Varhaisnuorisotyön suuntaviivoina oli toiminnan kehittäminen uusissa tiloissa, lasten kuuleminen toiminnan kehittämisessä sekä lasten leirien ja retkien järjestäminen tiukkenevassa taloustilanteessa. Keväällä
uusia tiloja suunniteltiin lasten toiveiden perusteella. Syksyllä tilat otettiin käyttöön ja niitä sisustettiin ja
valmisteltiin. Uudet tilat ovat osoittautuneet toimiviksi. Lasten toiveet on pääosin saatu toteutettua mm.
kiipeilyseinä ja voimistelurenkaat.
Kerhotoiminta
Enossa toimi keväällä 5 ja syksyllä 6 kerhoryhmää. Syksyllä 2021 aloitettiin uusi Avoimet ovet-toiminta
Enon seurakuntatalolla. Avoimet ovet on 1-4-luokkalaisille suunnattu kerran viikossa pidettävä ”kerho”,
johon saa tulla vapaasti ilman ilmoittautumista pelailemaan, olemaan kaverin kanssa jne. Avoimet ovet toiminta lähti lasten toiveesta saada kerho, ”jossa voi vaan olla kavereitten kaa”. Marraskuussa perustettiin
keppihevoskilpailujen suunnitteluryhmä, jossa on 9 alakouluikäistä lasta. Tämä ryhmä jatkaa keväällä keppihevoskerhona. Ryhmä lähti liikkeelle keppihevosharrastajien toiveesta, että voisimme järjestää kepparikisat Enoon. Kisat on tarkoitus pitää keväällä 2022.
Kerhonohjaajatoiminta
Kerhoja ohjaavat kerhonohjaajakurssin käyneet nuoret. Syksyllä pidettiin ABC-kerhonohjaajakurssi 8-luokkalaisille. Kurssilta valmistui 7 uutta kerhonohjaajaa. Vanhoista kerhonohjaajista syksyllä 2021 jatkoi 4 kerhonohjaajaa. Kerhonohjaajien kiitosretki tehtiin Joensuuhun.
Retket, leirit ja tapahtumat
Kesällä pidettiin Murikan päiväleiri ja telttaleiri. Leireille osallistui yhteensä 52 lasta. Tusinaretki peruttiin
koronatilanteen vuoksi. Polku-hiippakuntaleiri siirrettiin kesälle 2022. Lisäksi kesäkuussa pidettiin kesäkerhoa kahden viikon ajan Hyvänmielentuvalla. Kesäkerhon pito mahdollistui, kun saimme palkata kaksi
nuorta opetusministeriön antamalla kesätyörahalla. Kesäkerhossa oli 12 lasta. Syksyllä järjestettiin Yökirkko-tapahtuma. Tapahtumaan osallistui 38 lasta. Yhdessä yhtymän muiden seurakuntien kanssa toteutettiin Kato mua-tapahtuma marraskuussa. Tapahtumaan osallistui n. 270 hlöä. Lisäksi varhaisnuorisotyö
osallistui erilaisiin tapahtumiin yhdessä muiden työmuotojen ja yhteistyötahojen kanssa.
Kouluyhteistyö
Keväällä tarjosimme kouluille Taika-Petterin tunnetaidot-videokokonaisuuden. Pääsiäiskirkko toteutettiin
yhdessä alakoulujen kanssa videokirkkona. Pääsiäisen aikaan Enon koulu osallistui Enon kirkon ympäristössä olleeseen pääsiäispolkuun itsenäisesti. Jouluna pidettiin joulukirkko uimaharjun alakoululle sekä
teimme yhteistyössä Enon koulun joulujuhlan, joka pidettiin Enon kirkossa. Saimme kouluilta kiitosta ja hyvää palautetta tekemistämme jutuista. Tämän lisäksi muutamat luokat kävivät vierailulla Enon kirkossa.
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Nuorisotyö
Enon seurakunnan järjestämä toiminta yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti ja toiminnalle asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Nuorisotyön suuntaviivat vuodelle 2021 olivat: nuorten toiminta on mielekästä ja kutsuvaa, nuorten toimintaa tehdään yhteistyössä kunnan nuorisotyön kanssa, sosiaalista mediaa kehitetään ja hyödynnetään paremmin sekä kehitetään nuorten parlamentin toimintaa ja aloitetaan se.
Keväällä uusia tiloja suunniteltiin nuorten toiveiden perusteella. Syksyllä tilat otettiin käyttöön ja niitä sisustettiin ja valmisteltiin. Uudet tilat ovat osoittautuneet toimiviksi. Nuorten toiveet on pääosin saatu toteutettua mm. biljardipöytä. Nuorisotyön säännöllistä omaa viikkotoimintaa vuonna 2021 olivat nuorten
illat. Koronapandemian tuomien rajoitusten myötä kevään nuortenillat pidettiin etänä Discord-palvelimella. Syksyn nuortenillat pidettiin uudella seurakuntatalolla joka toinen viikko. Siviilipalvelusmies osallistui myös seurakuntayhtymän nuorten peli-iltoihin sekä laneille yhtenä työntekijänä. Iltamessut jatkuivat
keväällä 2021. Messujen suunnittelussa ja toteutuksessa olivat seurakunnan isoskoulutettavat mukana.
Nuorten parlamentin perustaminen siirtyi vuodelle 2022 ja muutti muotoaan Nuorten vaikuttajaryhmän
perustamiseksi. Nuorten vaikuttaja ryhmätoimintaa suunniteltiin yhdessä seurakunnan muiden nuorisotyönohjaajien kanssa.
Isoskoulutus
Isoskoulutukseemme osallistui keväällä noin 30 nuorta. Syksyllä isoskoulutukseen ilmoittautui 27 nuorta,
joista 6 oli uusia isosia. Isoskoulutukset toteutettiin supersunnuntai-teemalla. Iltamessut pidettiin isoskoulutussunnuntaina. Isosleirejä oli kolme. Isosleirit pidettiin yhteistyössä Vaara-Karjalan sekä Ilomantsin seurakuntien kanssa. Tämä yhteistyö on koettu hyvänä, sillä nuoret verkostoituvat myös lähialueiden muiden
nuorten kanssa ja leireillä saadaan jaettua vinkkejä seurakuntien kesken. Tammikuun leiri pidettiin omalla
porukalla koronarajoitusten vuoksi.
Yhteistyö kunnan nuorisotyön kanssa
Kunnan nuorisotyön kanssa pidettiin tiivistä yhteyttä. Sovimme nuorten iltojen ajankohdan yhdessä kunnan kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi. Myös yhteisiä kokouksia pidettiin kunnan nuorisotyön ja muiden alueella nuorten parissa toimivien kanssa. Syksyllä pidimme yhteisen nuorten illan, joka alkoi kunnan
nuorisotiloista ja päättyi seurakunnan tiloihin. Nuorisotyönohjaaja kävi keväällä kunnan nuortenillassa sekä
osallistui VIP-ryhmän retkeen ja yhteen iltaan.
Kouluyhteistyö
Keväällä toteutettiin päihteidenvastainen kampanja Uimaharjun yläkoululla yhdessä koulun ja kunnan nuorisotyön kanssa. Nuorisotyönohjaaja kävi pitämässä oppitunteja kaikille yläkoulun luokille aiheesta ryhmäpaine. Syksyllä oltiin mukana 7-luokkien ryhmäytyspäivässä. Jouluna pidettiin joulukirkko Uimaharjun yläkoululle.

Rippikoulutyö
Rippikoulutyö on seurakunnan kasteopetusta, jonka tarkoituksena on auttaa nuorta kokemaan seurakunta
hengelliseksi kodikseen. Tavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon
hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen, elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä sekä mahdollisimman moni rippikoululainen elää seurakuntayhteydessä myös rippikoulun jälkeen. Rippikoulun kävi vuonna 2021 Enon seurakunnassa 45 nuorta. Rippileiri pidettiin Vaiviossa. Syksyllä
2021 rippikouluun ilmoittautui 33 nuorta, joista yksi käy rippikoulun muualla. Sähköisen rippikoulun passin
käyttöä jatkettiin.
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Diakoniatyö
Alkuvuodesta diakoniatyön ryhmien kokoontumiset olivat tauolla koronarajoitusten vuoksi. Huhtikuun
alusta ulkona tapahtuva toiminta tuli mahdolliseksi ja Ukkopadalla viikoittain pidettävät kävely- ja hartaushetket, Metsähetket, aloitettiin neljän kuukauden tauon jälkeen. Sisätiloissa pidettävät hartaushetket mahdollistuivat vasta 17.5. alkaen.
Toukokuun viimeisenä päivänä pidettiin Hyvänmielen tuvan jäähyväistilaisuus ja elokuussa toiminta siirtyi
uudelle seurakuntatalolle. Kesäkuussa toteutettiin Rukouspolku-tapahtuma kirkon pihapiirissä. Syyskuun
alusta hartaus- ja lauluhetket sekä Enossa että Uimaharjussa saivat kokoontua normaalisti kerran viikossa.
Muissa alueen hoitolaitoksissa kuin palvelutalo Kotirannassa ei ollut vuoden aikana mahdollista järjestää
hartaushetkiä. Kotirantaan vierailut sallittiin syksyllä ja hartaudet järjestettiin kerran kuukaudessa, joulukuussa myös ehtoollisen vietto vapaaehtoisen papin toimittamana.
Hävikkiruokajaot on pystytty järjestämään läpi vuoden, mutta Hyvänmielen tuvan tilojen poistuttua käytöstä, Enon ruokajaot päättyivät. Uimaharjun ruokajaot jatkuivat entiseen tapaan. Ruoanhakijoiden määrän pitkään jatkunut kasvu on tasaantunut.
Taloudellisten avustusten hakijamäärät ovat edelleen kasvussa. Hakemuksia tuli vuoden aikana noin 150
kappaletta, joista avustus oli mahdollista myöntää vain noin 100 talouteen. Kielteiset avustuspäätökset eivät johtuneet hakemusten puutteellisuudesta vaan seurakunnan avustusbudjetin riittämättömyydestä.
Jouluavustukset pystyttiin toteuttamaan Kirkon Kotimaanavun, Enon Marttojen sekä yksityisten ihmisten
lahjoitusten turvin.
Kotikäyntityö ja asiakastapaamiset toimistolla jatkuivat alkuvuoden rajoitusten jälkeen normaalisti. Syksyllä
järjestettiin kaksi suruiltaa, joiden osallistujamäärä kasvoi huomattavasti verrattuna edellisiin vuosiin. Uutena toimintana aloitettiin yhteistyössä lähetystyön kanssa kirkkokahvit jumalanpalvelusten jälkeen joka
sunnuntai. Loppuvuodesta diakoniatyöntekijä on toiminut Pyhäselän seurakunnan diakoniatyön vertaisohjaajana diakonian kehittämistyön projektissa.

Lähetystyö
Enon seurakunnan lähetystyö on ollut edellisvuosia hiljaisempaa. Tähän vaikuttivat seurakunnan tapahtumien järjestäminen väistötiloissa sekä erityisesti koronatilanne, jonka vuoksi moni suunniteltu toiminta peruuntui. Lähetyksen vapaaehtoiset eivät kokoontuneet vuoden aikana piirakkatalkoisiin yhtään kertaa. Lähetystyössä on toiminut vuoden aikana 2 ohjaajaa ja n. 15 vapaaehtoista. Olemme kiitollisia heistä kaikista
ja siitä työstä, jota he tekevät evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Hyvänmielen Tupa vakituisine kävijöineen oli odotettu kohtaamispaikka, jossa kokoonnuttiin n. 10 kertaa. Kahvilatoiminta ja käsityömyynti tuvalla päättyi 31.5.
Työalasta vastaava viranhaltija oli 31.5. asti Armi Rautavuori ja siitä eteenpäin Markku Koistinen. Käytännössä kaikki työntekijät ovat osallistuneet siihen. Lähetystyö toimii pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin.
Säännöllisesti kokoontuvia piirejä olivat Uimaharjun lähetyspiiri, Hyvänmielen tuvan lähetyspiiri, Eläkeikäisten päiväkahviryhmä ja Virkistysverso. Piirit kokoontuivat keskimäärin kerran kuukaudessa. Lisäksi kokoontui lähetyspainotteinen Raamattupiiri 14 kertaa, jossa osallistujia oli keskimäärin 8.
Pääsiäistapahtumia ei pystytty pitämään. Lähetyksellä oli kesäkuussa hyvätuottoinen torikahvioviikko. Talkooväkeä sen toteutuksessa oli 15 henkeä. Käsitöitä ja kortteja oli myynnissä Karhunsalon kylätalon Ohtomyymälässä. Riparilaisille opetettiin lähetys- ja diakoniatyön asioita rippileirillä. Siellä heidän kanssaan pelattiin myös jalkapalloa, jonka tuotolla ostettiin toisenlaisia lahjoja. Nimikkolähetti Maria Stirling osallistui
isoskoulutukseen Vaiviossa kohdaten Enon, Ilomantsin ja Vaara-Karjalan nuoria pe-la 10.-11.9. Maria kohtasi lähetyksen aktiivisia 11.9. lähetyslounaalla ja 12.9. seurakuntalaisia messussa, jossa hän saarnasi sekä
kirkkokahveilla messun jälkeen. Tilaisuudessa seurakuntalaiset saivat kuulla työstä Botswanassa. Hyvänmielen Tuvalla oli kummityönä maasaityttöjen tukeminen. Kauneimmat joululaulut -tapahtumia lähetystyön hyväksi oli 3, joihin osallistui noin 300 henkeä. Nuoret tekivät lähetyksen hyväksi myyntiin piparkakkutaloja.
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2.1.4 Joensuun seurakunta
Joensuun seurakunnan strategian motto on: “Joensuun seurakunta on yhteisö, johon on hyvä kuulua –
ettei kukaan jäisi yksin!” Olemme jäsenillemme ja toivottavasti myös ulkopuolisille läheinen, kiinnostava ja
tärkeä yhteisö.
Vuosi 2021 oli edelleen COVID-19 pandemian värittämä. Rajoitukset ovat vaihdelleet, ja vaikka osin toimintaa on päästy järjestämään, monissa tilaisuuksissa kävijöiden määrä on ollut pienempi kuin ennen pandemiaa. Seurakunnan jäsenmäärä pysyi melko samana edelliseen vuoteen verrattuna.

Seurakuntaneuvosto
Rask Petri, pj. 31.5.2021 asti, Romo Salla vs. pj. 17.3.-31.5.2021, Vilén Katri pj. 1.6.2021 alkaen, Ihme Jaana,
vpj. Chen Jessie, Kemppi Jarkko, Lehto Iiris, Leppänen Iris, Linjama Topi, Malinen Juho-Petteri 27.1.2021
asti, Minkkinen Jaana, Mäki Henrik, Nygrén Irma, Puoskari Arja, Riiheläinen Janne, Sotkasiira Tiina, Taivaloja Essi 27.1.2021 alkaen ja Tanskanen Anja. Pöytäkirjanpitäjänä toimi seurakuntasihteeri Johanna Hirvonen. Seurakuntaneuvosto kokoontui 11 (8) kertaa ja käsitteli 162 (127) pöytäkirjapykälää, (suluissa vuosi
2020).
Käymme läpi kaikilla työaloilla koronakriisin opetukset.
Koronatilanne on edelleen jatkunut, joten kriisin keskellä on jouduttu elämään ja toimimaan alun perin ennakoitua pidempään. Kaiken aikaa kriisistä on opittu ja toimintaa on koko ajan muokattu ja sopeutettu tilanteen mukaan.
Perehdytämme uuden kirkkoherran, kanttorin ja kansainvälisen työn ohjaajan.
Uusi kirkkoherra Katri Vilén aloitti 1.6., kanttori Elina Vitri 1.1. ja kansainvälisen työn ohjaajana jatkoi Topi
Nieminen. Kaikki ovat perehtyneet työhönsä olosuhteisiin (etätyö ja muut korona-ajan poikkeuksellisuudet) nähden hyvin.
Otamme ympäristöasiat huomioon kaikilla työaloilla ja ne tullaan mainitsemaan työaloittain toimintakertomuksissa.
Ympäristöasiat on otettu huomioon kaikessa toiminnassa ja ne on mainittu työalojen toimintakertomuksissa.

Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset
Etsimme uusia messuryhmiä kaikkiin kolmeen jumalanpalveluspaikkaan.
Tavoite ei ole toteutunut koronan takia.
Kehitämme Noljakan messua profiililtaan erilaiseksi ja kotoisaksi.
Noljakan messun kaavaa on muokattu vähän lyhyemmäksi. Muuten tavoite ei ole täysin toteutunut, kirkkokahveja ei ole voitu järjestää ja muutenkin rajoitukset ovat asettaneet oman haasteensa messujen järjestelyihin.

Aikuistyö, Kantakaupunki
Elvytämme pystykahviperinteen Joensuun kirkon messun jälkeen heti pandemiatilanteen sen salliessa.
Koronatilanne on estänyt kirkkokahvien tarjoamisen maaliskuusta 2020 alkaen, mutta kirkkokahviperinne
elvytetään heti kun tilanne sen sallii.
Vahvistamme toimintaryhmän osallisuutta työalan toiminnoissa ja kehitämme edelleen säännöllistä
Raamattuopetusta kantakaupungin alueella.
Yhtymän aikuistyön papit pitävät yhdessä Kohtaamisia Jeesuksen kanssa- raamattuluentosarjan syksyn
2021 aikana. Raamattuluentosarja käsitti viisi luentokertaa. Osallistujia oli 10-20 henkilöä / kerta. Osa luentokerroista myös striimattiin.
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Järjestämme yhdessä yhtymän muiden aikuistyön vastuunkantajien kanssa yhteisen koulutuksen aikuisikäisille vapaaehtoisille.
Tavoite ei toteutunut, sillä suunniteltu koulutus peruuntui vähäisen kiinnostuksen takia.
Tiivistämme edelleen aikuistyön toimijoiden yhteistyötä erityisesti kaupunkiseurakuntien kesken järjestämällä mahdollisuuksien ja resurssien mukaan yhteisiä tapahtumia (esim. yhteiset 50-vuotiaitten synttärit).
Joensuun ja Pielisensuun seurakunnat järjestivät yhteistyönä seurakuntien 50-vuotiaitten seurakuntalaisten kutsutilaisuuden. Kutsuja lähetettiin noin 200 kpl. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä. Tilojen koristelun toteuttivat Riverian artesaaniopiskelijat.
Kehitämme Männikköniemen kausitoimintaa (kesäillat, hartaushetket ulkoilmakirkossa).
Tavoite ei toteutunut.
Otamme ympäristöasiat huomioon
Niissä aikuistyön tapahtumissa, jotka pystyttiin toteuttamaan, ympäristöasiat huomioitiin kierrätyksen näkökulmasta, suosittiin kasvispohjaisia tarjoiluja sekä vältettiin ruokahävikkiä.

Noljakka
Järjestämme Noljakassa Sanoin ja Sävelin- iltoja erilaisten teemojen ympärille
Tavoite ei toteutunut koronan takia.
Vakiinnutamme vapaaehtoisten toteuttamat kirkkokahvit osaksi Noljakan messuja
Kirkkokahveja toteutettiin koko alkuvuosi vapaaehtoisvoimin. Rajoitusten takia ne jäivät tauolle. Kirkkokahvien toteuttamiseen laadittiin vapaaehtoisten vuorolista loppuvuonna 2021. Tarkoituksena on, että
aina kaksi vapaaehtoista ovat vastuuvuorossa kerrallaan. Konsepti on toimiva ja kirkkokahvit saadaan pyörimään heti kun se vain on mahdollista.
Vakiinnutamme Noljakan uuden raamattupiirin säännölliseksi toiminnaksi
Raamattupiiri jatkoi toimintaansa aina kun se rajoitusten puitteissa oli mahdollista.
Otamme ympäristöasiat huomioon
Hankinnoissa ja toiminnassa otettiin ympäristönäkökulmat huomioon.

Musiikkityö
Kutsumme ihmisiä osallistumaan mahdollisimman aktiivisesti ja laaja-alaisesti seurakunnan musiikkielämään.
Musiikkityö läpäisee kaikki seurakunnan toimintamuodot ja palvelee kaikenikäisiä seurakuntalaisia. Kuoroja orkesteritoimintaa pystyttiin jatkamaan koronarajoitusten lievennyttyä syksyllä 2021. Musiikkiyhteistyötä tehtiin seurakunnan alueen koulujen kanssa. Vapaaehtoisia kutsuttiin mukaan musiikkitoimintaan,
esimerkiksi messuihin. Musiikkitalven konsertti ja kesän iltamusiikit toteutuivat. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa järjestettiin yhteistyössä joulukonsertti.
Ylläpidämme musiikkiryhmiemme toimintaa, että ne palvelisivat kristillistä seurakuntaa
Kirkon kuoro, seurakunnan orkesteri, Narrow Way ja Gospelkuoro Ilana pystyivät toimimaan syksyllä 2021.
Noljakka Gospel muutti nimensä Gospelkuoro Ilanaksi, ja siihen tuli paljon uusia laulajia. Lapsikuoroa yritettiin perustaa, mutta siihen ei tullut vielä laulajia.
Pyrimme tuomaan oman ammatillisen osaamisemme seurakuntalaisten iloksi ja opiksi monipuolisessa
tehtäväkentässämme
Musiikki läpäisi monipuolisesti seurakunnan eri toimintamuodot, erityisesti messu- ja hartauselämän. Kanttorit pitivät muutamia konsertteja sekä yhdessä että erikseen. Kesällä 2021 järjestettiin säännöllisesti yhteislauluiltoja kirkonmäellä. Erityisesti Noljakan kirkossa järjestettiin myös lauluhetkiä Noljakan alakoululaisille.
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Käytämme yhä enemmän kierrätysmateriaalia ja hankinnoissa kiinnitämme huomiota välineiden kestävyyteen ja laatuun
Ostettuja musiikkitarvikkeita ja soittimia huollettiin tarpeen mukaan. Joensuun kirkon urkujen uusimiseen
tähtäävää valmistelua aloitettiin siihen kutsutun työryhmän työskentelyllä.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen painopisteenä on osallisuus. Otamme toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
huomioon lapsen seurakunnan jäsenenä ja sen toimintaan osallistuvana
Tähtilapsimenetelmä oli käytössä kaikissa iltapäiväkerhoissa ja tänä vuonna myös päiväkerhoissa. Tästä
saatiin hyviä onnistumisen ja oivalluksen ajatuksia niin lapsilta kuin perheiltäkin. Otimme käyttöön myös
vanhemmilta tulleen ns. kehukortin, jolla pyrimme nostamaan esille jokaisen lapsen ainutkertaisuutta.
Koronarajoitukset ovat osin rajoittaneet toimintaa. Iltapäiväkerhot ovat toimineet koko vuoden normaalisti. Kesäkerhot olivat tänäkin kesänä suosittuja. Marjalan kesäkerhossa oli 24 ja Noljakan kirkon kesäkerhossa 20 lasta.
Kehitämme avointa varhaiskasvatuksen ryhmätoimintaa
Aloitimme lapsiparkkitoiminnan sekä Noljakan kirkolla että Seurakuntakeskuksella. Tämä toiminta ei oikein
tavoittanut ihmisiä. Marjalan ja Noljakan iltaperhekerhot ovat olleet suosittuja. Olemme pyrkineet toiminnallamme luomaan asioita, jotka auttaisivat perheitä tässä koronakriisissä.
Katsomuskasvatus
Kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa pidimme jouluna 2021 lasten kauneimmat joululaulutapahtumat.
Näihin tilaisuuksiin osallistui 12 päiväkotia (12 /14). Nämä toteutettiin katsomuskasvatuksen mukaisesti.
Ympäristökasvatus
Kaikissa materiaalihankinnoissa on pyritty käyttämään kierrätysmateriaalia ja hankinnoissa on kiinnitetty
huomiota kestäviin hankintoihin.

Varhaisnuorisotyö
Toteutamme kaikissa kerhoissamme vähintään yhden ympäristöaiheisen teemakerran ja luomme kerholaisille ympäristöaiheisia vastuutehtäviä kerhoihin
Osassa kerhoistamme ympäristöteemaa pidettiin esillä säännöllisemmin kuin toisissa. Kokkikerhoissa kerholaisille annettiin vastuutehtäviksi huolehtia mm. kierrätyksestä ja tunnistaa vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita. Syyskaudella kutsuimme kaikki kerholaiset yhteiselle luontoretkelle, joka toteutettiin Utran
saaressa. Retkelle osallistui 25 lasta ja 10 kerhoisosta.
Vahvistamme ja kehitämme työalan näkyvyyttä ja kohtaamisenpaikkoja somessa
Olemme toimineet edelleen aktiivisesti erityisesti Instagramissa. Keväällä 2021 teimme yhtymän Youtube
kanavalle koululaisten pääsiäisjumalanpalveluksen yhdessä Noljakan koulun kanssa. Kouluikäisten vanhempien postituslista on kasvanut jatkuvasti. Tällä hetkellä postia lähtee noin sataan perheeseen 2-4 kertaa
toimintakaudessa.

Rippikoulutyö
Vahvistamme sosiaalista viestintää riparilaisten, isosten ja heidän vanhempiensa osalta mm. tapaamisista tiedottamista, sekä kutsuja seurakunnan muuhunkin toimintaan.
Tämä toteutui. Meillä oli käytössä riparilaisten ja isosten kanssa Whatsapp-vastaanottajalistat. Viestimme
niiden kautta ja tiedotimme sitä kautta toiminnasta. Siinä samassa oli mahdollisuus käydä henkilökohtaisia
keskusteluja nuorten kanssa. Lisäksi riparilaisten huoltajien kanssa oli ryhmäkohtaiset vapaaehtoiset Whatsapp-ryhmät.
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Kehitämme isostaitotiimejä sekä hartauselämässä vahvistamme Raamatun tuntemusta ja rukousta.
Tämä toteutui. Meillä on seitsemän isostaitotiimiä: sometiimi, lanitiimi, musatiimi, tapahtumatiimi, kirkkotiimi, varkkatiimi ja diakoniatiimi. Ne kokoontuivat noin kerran kuukaudessa. Raamatun tuntemusta on lisätty jokaiseen isostapahtumaan. Lisäksi olemme vahvistaneet nuoren itsetuottamaa rukousta ja rukoilleet
paljon.
Leireillä nuorten keskusteluissa kysellään kuulumisia ja ryhmään sopeutumista.
Tämä toteutui. Olemme jokaiselle isosleirillä kysyneet ylläolevat kysymykset ja pitäneet esillä mahdollisuutta keskusteluihin ja sielunhoitoon.
Pidämme riparilaisten ja isosten kanssa vuoden aikana vähintään viisi juttua luonnossa mm. retki, hartaus, messu, luontopolku.
Tämä toteutui. Olemme mm. tehneet lumikenkäretkiä, yöpyneet ulkona ja pitäneet hartauksia luonnossa.

Nuorisotyö
Järjestämme yhden luontoretken nuorten kanssa
Suunnittelimme ja valmistelimme melontaretkeä, mutta se ei toteutunut resurssien vuoksi. Nuortenleirillä
teimme lumikenkäretken.
Tarjoamme yläkouluun teemalla yksinäisyyden ehkäisy tai kaverisuhteita vahvistavaa tilaisuutta yhteistyössä koulukuraattorien kanssa
Teimme kartoitusta yhden koulun koulukuraattorin kanssa, mutta ryhmän käynnistäminen ei onnistunut
pandemiatilanteen vuoksi.
Vakiinnutamme peli-iltatoimintaa.
Tavoite toteutui. Olemme pitäneet toimintakaudella kerran viikossa peli-iltaa Holylan-serverillä Discordissa. Paikalla on aina yksi työntekijä ja kaksi vapaaehtoista lani-isosta. Peli-ilta on järjestetty yhteistyössä
Enon seurakunnan kanssa, työntekijäresurssein: Joensuu kaksi ja Eno yksi. Illassa on ollut yleensä noin
kymmenen nuorta paikalla. Nuoret kertovat pelaamisen yhteydessä elämänsä iloja ja suruja.

Diakoniatyö
Tuomme diakoniatyötä esille sosiaalisessa mediassa esim. kerran kuukaudessa.
Diakoniatyötä on pidetty esillä Facebookissa päivitysviikkojen ja erilaisten tapahtumien yhteydessä. Jatkossa esillä pitämistä voisi laajentaa myös muihin kanaviin ja pitää diakoniatyön arkea vielä enemmän näkyvissä.
Kehitämme diakoniatyössä uusia keinoja ihmisten kohtaamiseen.
Koronatilanteesta huolimatta olemme voineet kohdata ihmisiä pääsääntöisesti kasvotusten, ja tarvittaessa
monelle riskiryhmäläiselle puhelinkeskustelut ovat luontevasti korvanneet tapaamiset. Ryhmään on voinut
osallistua tarvittaessa Teams-yhteyden kautta, mikäli ei ole päässyt paikalle. Uutena kohtaamisen keinona
olemme kokeilleet työparityöskentelyä asiakastilanteissa, joissa vaativa elämäntilanne on pitkittynyt.

Yhteiskuntatyö
Marjala: asuinyhteisössä asuvien ihmisten avoimen ja rakentavan kohtaamisen mahdollistaminen
ryhmä- ja asukastoiminnan avulla
Viranomais- ja järjestötahojen kanssa on kehitetty alueen asukkaiden osallisuutta toimijuudessa alueella.
Kehittämisessä on käytetty yhdyskuntatyön menetelmiä. Korona haittasi suunnitelmien toteutumista.
Hanke-työskentelyssä alueellisen työn vahvistaminen
Olemme noudattaneet osallisuus- ja oman arvon tunto- hankkeen työsuunnitelmaa. Sitä on vahvistettu
kehittämällä parityöskentelyä. Tässä työskentelyssä nivoutuu hyvällä tavalla päihde- ja mielenterveystyön
parhaimmat puolet.
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Päihdetyön verkostojen vahvistaminen
Diakoninen etsivän ja löytävän päihdetyön hanke toteutui hyvin. Sen avulla saatiin vahvistettua Joensuun
seurakuntien tekemää päihdetyötä, verkostotyötä ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Prosessi jatkuu edelleen.
Ympäristötavoitteiden toteutuminen
Diakoniatyössä on järjestetty tilaisuuksia ja tapaamisia ulkona, jaettu ylijäämäruokaa avustamisen osana,
kierrätetty ja tehty hankintoja vain tarpeeseen. Mahdollisuuksien mukaan on liikuttu kotikäynneille kävellen tai pyöräillen.

Kansainvälinen työ
Vahvistamme Dukan toimintaa ja pidämme yllä ajatusta siitä, että Dukassa tehtävä työ on selkeästi lähetystyön ja kansainvälisen avustustyön tukitoimintaa. Dukan someviestinnässä painotamme kansainvälisen vastuun tiedottamista.
Duka oli avoinna kesäkuukausia lukuun ottamatta koko vuoden. Vapaaehtoisia myyjiä ei löytynyt kaikkiin
vuoroihin riittävästi. Syksyllä Dukassa oli yksi henkilö kuntouttavassa työtoiminnassa kahtena päivänä viikossa. Dukan tuotevalikoimaan lisättiin enemmän Reilun kaupan tuotteita ja niistä tiedotettiin aktiivisesti
Dukan somekanavissa. Reilun kaupan viikko näkyi Dukassa sekä somekanavissa että myymälässä.
Lisäämme sisäistä tiedottamista nimikkolähetyskohteista ja nimikkoläheteistä.
Lähetystyöntekijöiden rukouskirjeitä välitettiin työntekijöille. Lisäksi syksyllä tehtiin messujen esirukousta
varten kooste kaikista seurakunnan nimikkoläheteistä ja nimikkolähetyskohteista, joka sisälsi valmiit esirukoukset jokaisen nimikkolähetin ja nimikkolähetyskohteen puolesta. Lähetystaulut kirkoissa ja lähettiesittelyvihkonen päivitettiin.
Vahvistamme lähetystyön ja jumalanpalveluselämän suhdetta sunnuntain messujen osalta esirukousten
valmistelussa ja pyytämällä vierailijoita lähetyskentiltä mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin messuihin.
Esirukouksia varten laadittiin ohjeistus läheteistä ja lähetyskohteista esimerkkirukouksin. Lähetysteema oli
erityisesti esillä loppiaisen ja helluntain kaksikielisissä messuissa. Helluntain messussa ja jouluaaton sanajumalanpalveluksessa oli saarnaamassa lähetysjärjestöjen työntekijöitä.
Laajennamme yhtymätasolla yhteistyötä kansainvälisen työn osalta someviestinnässä ja sisällöntuotannossa.
Suunnitelma yhtymän yhteisestä someviestinnästä ja sisällöntuotannosta kansainvälisen työn osalta siirrettiin toteutettavaksi vuonna 2022. Vuonna 2021 tehtiin yhteistyötä useiden kansainvälisen työn ja lähetystyön tapahtumien striimauksen järjestämisessä.
Ympäristön huomioiminen kansainvälisessä työssä
Tavaralahjojen sijaan nimikkoläheteille ja Dukan vapaaehtoisille annettiin joulukuussa Kirkon Ulkomaanavun aineettomia lahjoja. Teimme kaksi retkeä Vaivioon vuoden aikana, joissa tärkeässä roolissa oli ympäristö ja ulkoilu. Englanninkielisissä messuissa on pyritty välttämään ruokahävikkiä. Jos keittoa on jäänyt yli,
se on jaettu mukaan messuvieraille. Dukan tuotevalikoimassa lisättiin viime vuonna reilun kaupan luomutuotteita ja vegaanista suklaata. Naisten pankin tuotteet, joita Dukassa myydään, valmistetaan hyödyntäen
mahdollisimman paljon kierrätettyä materiaalia.
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2.1.5 Pielisensuun seurakunta
Seurakuntaneuvosto
Reinikainen Tiina, pj., Ketonen Pirjo, vpj., Auvinen Pekka 17.11. alkaen, Heinonen Eila, Boberg Saga, Eteläpää Päivi, Juntunen Kimmo 28.4. asti, Juntunen Tiina 17.11. asti, Kokkonen Leena, Kosonen Matti, Kyyrönen Mirja, Laasonen Riitta, Leppänen Pauli, Paavilainen Päivi, Pulkkinen Hilkka, Riikonen Samuli, Sivonen
Olli 28.4. lähtien. Pöytäkirjanpitäjänä toimi seurakuntasihteeri Pirjo Myller. Kokouksia 11 (10), 141 (122)
pöytäkirjapykälää (suluissa vuosi 2020).

Jumalanpalveluselämä





Tuemme hengellisyyttä ja yhteisöllisyyttä järjestämällä jumalanpalveluksia myös kirkkotilan ulkopuolella ja verkossa.
Kutsumme uusia ihmisiä messuryhmiin ja jumalanpalveluksiin.
Painotamme kasteen ja kristillisen kasvatuksen merkitystä.
Otamme erikieliset ihmiset huomioon messujen valmistelussa ja toteutuksessa.

Koronapandemian mukanaan tuomat rajoitteet vaikuttivat edelleen monella tavalla jumalanpalveluselämään. Kokoontumisrajoitusten vuoksi toimitimme jumalanpalvelukset ilman läsnä olevaa seurakuntaa vuoden alusta helmikuun puoliväliin saakka. Näissä jumalanpalveluksissa esirukous seurakuntalaisten puolesta
ja heiltä tulleet esirukouspyynnöt olivat keskeisessä asemassa. Helmikuun puolivälistä eteen päin toimitimme messut kulloinkin voimassa olevien kokoontumisrajoitusten puitteissa. Järjestimme kirkkosalin istumapaikat terveysturvallisesti mm. sektorimallia hyödyntämällä ja lyhensimme messun pituutta. Syyskaudella vietimme jälleen Taizé-messuja.
Toimitimme messuja ja hartauksia ulkona Penttilän amfilla, Ilosaaressa ja Kukkolan kodalla. Pidimme alueen koulujen ja päiväkotien kanssa joulukirkot. Rakensimme Kuhasaloon paastonaikana hiljaisuuden polun.
Työntekijät ja seurakuntalaiset striimasivat ja videoivat jumalanpalveluksia ja hartauksia etenkin juhla-aikoina ja kirkkovuoden erityispyhinä. Kiinnitimme viestinnässä erityistä huomiota jumalanpalvelusten ja
hartauksien näkyvyyteen. Järjestimme kevätkaudella virtuaalisia kirkkokahveja Facebook-sovelluksen
kautta ja syyskaudella joimme kirkkokahvit kirkolla. Koronarajoitusten vuoksi seurakuntalaiset pystyivät
osallistumaan vain vähäisessä määrin messujen valmisteluun ja toteutukseen. Rajoitukset vaikuttivat messujen ja kirkollisten toimitusten osallistujamääriin. Yksityiset ehtoollisenvietot lisääntyivät. Kiinnitimme erityistä huomiota seurakuntalaisten pastoraaliseen kohtaamiseen.

Musiikkityö
Musiikkiryhmät avustavat messuissa säännöllisesti
Musiikkiryhmät eivät ole täydesti päässeet osallistumaan messujen toteutukseen. Yksittäisiä laulajia soittajia on käytetty niiden sijasta, koronatilanne on vaikuttanut asiaan.
Seurakuntalaiset avustavat laulaen tai soittaen jokaisessa messussa
Tavoitetta toteutettiin mahdollisuuksien mukaan. Alkuvuoden sulku vaikutti avustajien käyttöön. Messuja
striimattiin.
Musiikkitehtävän kautta moni löytää oman paikkansa messussa.
” Musiikki seurakunnassa on tarkoitettu yhteiseksi, kaikille seurakuntalaisille – ei vain musiikin ammattilaisille tai erityisosaajille.” Merkittävää muutosta asiassa ei tapahtunut.
Jokainen rippikouluryhmä on laulava ja soittava ryhmä ja koko leirijakson ajan mukana on kanttori tai
muu leirimuusikko
Vuonna 2021 rippikoulut vietiin läpi normaalisti. Jokaisen kuuden ryhmän mukana oli kanttori tai muu
muusikko. Kesäkanttorina oli Ossi Putkonen ja hiihtolomarippikoulussa Ella Hämäläinen Kuopiosta. Musiikki oli vahvasti mukana jokaisen ryhmän toiminnassa. Konfirmaatiot striimattiin ja musiikki oli monipuolista.
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Spontaania musisointia messuissa tapahtui harvoin. Uusia sävelmäsarjoja ei otettu käyttöön.

Aikuistyö
Aikuistyön tavoitteena on vahvistaa ja tukea Pielisensuun seurakunnan alueella elävien kaikkien aikuisten,
erityisesti nuorten aikuisten ja työikäisten, seurakuntayhteyttä ja elää mukana eri elämän vaiheissa myös
hengellisessä elämässä. Kutsumme nuoria aikuisia, sekä yksin että perheessä eläviä, erilaisiin toimintamuotoihin, joissa on mahdollisuutta kokea yhteyttä ja osallisuutta sekä olla vuorovaikutuksessa. Kehitämme
mielekkäitä vapaaehtoistyön mahdollisuuksia sekä vahvistamme vapaaehtoisuutta.





Vastaamme ihmisten hengellisiin tarpeisiin ja vahvistamme aktiivista seurakuntalaisuutta sekä kasvokkain että sosiaalisessa mediassa.
Etsimme keinoja nuorten aikuisten ja aikuisten kohtaamiseen lisäämällä kokeilemisen kulttuuria.
Kehitämme aktiivisesti toimintaa yhteistyökumppaneiden kanssa.
Monipuolistamme viestintäämme viestintäsuunnitelman 2020 mukaisesti.

Korona on haitannut merkittävällä tavalla tavoitteiden toteuttamista erityisesti kevätkaudella. Jouduimme
perumaan merkittävän määrän tapahtumia sekä pienryhmiä. Toisaalta saimme monia ryhmiä sekä uusia
kokeiluja käyntiin, esim. aamupaimenukset kesällä Kukkolassa. Erityisiä onnistumisia olivat Venetsialaiset
sekä hyvinvointiluennot ikäihmisille. Aloimme valmistella kevään raamattuopetusta ja vapaaehtoisten koulutusta sekä luoda perustaa vapaaehtoistoiminnan laajentamiselle.

Varhaiskasvatus






Lapset oppivat solmimaan ja ylläpitämään myönteisiä vuorovaikutussuhteita, näin ehkäisemme
kiusaamista ja myöhempiä käytöshäiriöitä. Aikuiset käyttävät lämmintä vuorovaikutusta ja positiivista pedagogiikkaa.
Lapset ja perheet kuulevat 6-10 raamatunkertomusta toimintavuoden aikana. Kirkkovuoden teemat ovat hartauselämän runkona.
Lapsilla on mahdollisuuksia hiljentymiseen arkisen toiminnan keskellä.
Lapset saavat tietoa ja kokemuksia elinympäristön ja luonnon suojelemisesta sekä kannustusta
kierrätykseen ja lajitteluun
Perheet kokevat saavansa tukea arkielämän haasteisiin.

Tavoitteet on saavutettu silloin, kun on pystytty kohtaamaan perheitä ja lapsia henkilökohtaisesti. Toiminnassa oli joitain taukoja koronapandemian vuoksi. Perheille suunnatut tapahtumat jäivät enimmäkseen
toteuttamatta. Perhekerhot kokosivat entistä vähemmän kävijöitä, toisaalta uusiakin osallistujia tuli mukaan. Iltaperhekerhosta on tullut osa vakiintunutta toimintaa silloin, kun sitä voidaan järjestää. Ympäristökasvatuksen tavoitteet ovat solahtaneet osaksi arkitoimintaa: kerhossa mm. tehdään retkiä lähiympäristöön ja lajitellaan jätteet. Perheiden tarpeisiin vastattiin ja heitä kohdattiin yksilöllisesti viikkotoiminnan
lisäksi mm. muksuparkkitoiminnan kautta. Iltapäiväkerhotoiminta tukee merkittävällä tavalla perheiden
arkielämää.

Varhaisnuorisotyö





Varhaisnuorten ja perheiden toiveiden kartoittaminen suhteessa seurakuntaan
Yhteistyön ylläpitäminen koulujen kanssa ja välituntitoiminnan kokeilu
Uusien toimintatapojen etsiminen ja löytäminen varhaisnuorisotyöhön
Kerhonohjaaja- sekä isoskoulutuksen yhdistäminen eheäksi kokonaisuudeksi

Varhaisnuorten kerhotoiminta aloitettiin helmikuussa 2021, johtuen koronapandemiasta. Samalla pienensimme kerhoryhmien osallistujamääriä tilojen maksimihenkilömääriin nähden. Kerhokausi päättyi huhtikuun lopussa.
Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö oli myös tauolla, koska emme voineet tehdä kouluille vierailuja tai koulut eivät voineet vierailla tiloissamme. Välituntitoiminta jäi myös kokeilematta pandemiasta johtuen.
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Huhtikuussa tehtiin työnjaollinen päätös: Kasvatuksen tiimi koostuu yhdestä varhaisnuorisotyönohjaajasta,
rippikoulutyöstä vastaavasta nuorisotyönohjaajasta sekä rippikoulun jälkeisestä nuorisotyöstä vastaavasta
nuorisotyönohjaajasta, papista ja kanttorista.
Toimintavuoteen vaikuttivat koronan ohella merkittävät työntekijämuutokset nuorisotyön tiimissä. Vuoden 2021 aikana varhaisnuorisotyössä oli kolme eri nuorisotyönohjaajaa.
Kerhonohjaajakoulutus nivoutui yhteen isoskoulutuksen kanssa, pidimme helmikuussa teemalauantain
kerhonohjaajakoulutuksen teemalla isoskoulutuksessa mukana olleille nuorille.
Syyskuussa kerhotoiminta alkoi pienennetyillä kerhoryhmillä.
Varhaisnuorten kerhoissa ympäristökasvatuksen teema on näkyvillä mm. seuraavien asioiden puitteissa:
käytämme Reilun kaupan tuotteita aina, kun se on mahdollista ja kierrätämme pakkausmateriaalit sekä
kokkikerhossa kiinnitämme huomiota ruokahävikkiin siten, että sitä syntyy mahdollisimman vähän.

Nuorisotyö









Nuoret ovat mukana aktiivisesti itse suunnittelemassa ja toteuttamassa seurakunnan nuorten toimintaa (esimerkiksi nuorille suunnatut tapahtumat ja retket).
Järjestämme isos- ja kerhonohjaajakoulutuksen yhtenä kokonaisuutena.
Kehitämme isos- ja kerhonohjaajakoulutusta niin, että se vastaa entistä paremmin nuoriso- ja rippikoulutyön tarpeisiin ja haasteisiin.
Nuorten oman hartaus- ja jumalanpalveluselämän kehittäminen ja käynnistäminen esimerkiksi
nuorten iltakirkkojen muodossa.
Pidämme esillä Raamatun lukemisen merkitystä henkilökohtaiselle rukoukselle ja hiljentymiselle.
Vahvistamme suvaitsevaisuutta, kirkon moniäänisyyttä ja erilaisuuden kohtaamista kaikessa nuorten toiminnassa.
Jalkaudumme alueen yläkouluihin (koulupäivystys) ja toimimme yhteistyössä koulujen kanssa (koulukirkot, tukioppilastoiminta, leiripäivät syksyisin).
Lisäämme nuorille suunnattuja retkiä ja leirejä (vaellus, Taizé).

Koronapandemia vaikutti nuorisotyön toteuttamismahdollisuuksiin vielä kevään aikana. Nuorten iltapalaillat toteutettiin alkuvuodesta Teams-kokoontumisina. Tarjosimme myös mahdollisuuden kokoontumisiin
Discord-alustalla. Pienentyneen työntekijäresurssin ja koronarajoitusten vuoksi keskityimme kevään ajan
isoskoulutuksen laadukkaaseen läpivientiin. Isoskoulutus järjestettiin terveysturvallisesti jakamalla isoskoulutuksessa mukana olevat nuoret kahteen eri ryhmään. Kokoontumiset pidettiin kaksi kertaa kuukaudessa
ja isoskoulutusleiri pidettiin kummallekin ryhmälle erikseen. Isoskoulutukseen sisällytettiin kerhonohjaajakoulutus, joka järjestettiin omana teemapäivänään. Kesällä isoset olivat suunnitellusti mukana rippileireillä.
7.-luokkalaisten ryhmäytymispäiviin Vaiviossa osallistui 215 Pielisjoen ja Nepenmäen koulujen 7.-luokkalaista. Syksyllä Nepenmäen koulun tukioppilaille järjestettiin Vaiviossa koulutuspäivä yhteistyössä tukioppilastoiminnasta vastaavien opettajien kanssa. Koulun toive oli, että koulutusta tullaan jatkamaan tulevinakin vuosina yhteistyössä.
Syyskuussa aloitettiin kerran kuukaudessa pidettävät Nuorekkaat messut, joita valmisteltiin yhdessä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Nuorten syysvaellus jäi toteutumatta vähäisten ilmoittautumisten johdosta.
Syyslomalle suunniteltu Taizé-matka siirrettiin vuodelle 2022. Varainkeruu käynnistettiin syksyllä 2021 ja
nuoret olivat siinä aktiivisesti mukana.
Keskiviikkoiset iltapalaillat syys-joulukuussa kokosivat keskimäärin 10-15 nuorta kirkon nuorisotilaan. Iltapala-illoissa käytetään Reilun Kaupan tuotteita aina kun se on mahdollista ja kiinnitämme huomion mahdollisimman pieneen ruokahävikkiin. Kierrätämme myös nuorten kanssa pakkausmateriaalit.
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Marras-joulukuussa koulupäivystykset pidettiin Pielisjoen ja Nepenmäen yläkouluilla kerran viikossa välitunnin aikana. Koulukirkkoja ei järjestetty yläkoulujen omien terveysturvallisuuslinjausten vuoksi. Nepenmäen yläkoululla pidimme jouluhartauden. Nuorten joulujuhla pidettiin kirkolla, jossa nuoret olivat mukana valmistelemassa ja toteuttamassa iltaa.

Rippikoulutyö








Laadimme paikallisen rippikoulusuunnitelman vuoden 2021 aikana.
Kannustamme nuoria sallivassa ilmapiirissä keskustelemaan elämästä ja uskosta.
Tuomme hiljaisuuden elementtiä kiinteäksi osaksi rippikoulujen hartauselämää ja opettelemme
Raamatun käyttöä henkilökohtaisessa hartaudenharjoituksessa ja rukouksessa.
Rakennamme nuorille kokemusta seurakunnasta kotina, jossa saa kasvaa omana itsenään ja vahvistua omassa hengellisessä elämässään.
Osallistamme rippikoululaisia toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
Suunnittelemme rippikoulukokonaisuudet uuden rippikoulusuunnitelman tavoitteiden ja käytänteiden mukaisesti.
Suunnittelemme rippikoulut, siihen liittyvät työnjaot ja aikataulut hyvissä ajoin.

Rippikoulun paikallissuunnitelma laadittiin vuoden 2021 marraskuussa. Pidimme viisi leiririppikoulua ja yhden päivärippikoulun. Konfirmoituja nuoria oli 135. Rippileiristä vastaava työntekijätiimi suunnitteli leirin
sisäisen työnjaon ja aikataulut sovitusti. Myös nuoret osallistuivat toiminnan suunnitteluun.
Rippikouluissa teemoina on mukana esimerkiksi eettinen ja moraalinen pohdinta ympäristöasioissa ja elämän valinnoissa. Leirikeskuksessa ja rippikouluryhmän tapaamisissa on tarjolla mahdollisuuksien mukaan
Reilun Kaupan tuotteita. Kierrätys ja jätteidenlajittelu on otettu huomioon sekä Pielisensuun kirkolla että
leirikeskuksessa.
Rippikoulun jälkeen isostoimintaan ilmoittautui 42 nuorta, noin neljäsosa koko ikäluokasta. Tämä kertoo
onnistuneista rippikouluista ja nuorten tyytyväisyydestä, luottamuksesta sekä halusta olla mukana seurakunnan toiminnassa myös rippikoulun jälkeen.
Vanhempainillat järjestimme jokaiselle rippikouluryhmälle ennen intensiivijakson alkua. Yhteydenpito koteihin on osa kirkon kokonaisstrategiaa. Pidimme huoltajat ajan tasalla koko rippikoulun ajan tiedottamalla
heille aktiivisesti rippikoulun kulusta.

Partiotyö
Piispainkokouksen v. 1983 tekemän päätöksen mukaan partio on yhdenvertainen työmuoto seurakunnan
nuoriso- ja varhaisnuorisotyön rinnalla. Pielisensuun seurakunta on vuonna 2014 tehnyt alueen lippukuntien kanssa yhteistyösopimukset, joissa on sovittu yhteisistä asioista paikallisella tasolla. Seurakunta tarjoaa lippukunnille kokoontumistilat Pielisensuun kirkolla.
Toiminnan tavoitteena kristillisen kasvatuksen antaminen ja toiminnan järjestäminen pojille ja tytöille tarjoamalla heille viikkotoimintaa, retkiä, leirejä ja tapahtumia. Alueella toimii viikoittain kaksi lippukuntaa:
Meripartiolippukunta Jokisuun Kipparit (55 jäsentä, 2 toimintaryhmää) ja Tikkamäen Tikkapartio (70 jäsentä, 6 toimintaryhmää).

Diakonia- ja yhteiskuntatyö
Verkostotyö
Diakoniatyötä tehtiin verkostoituneena työaloittain sekä järjestöjen että julkisen sektorin kanssa. Uutena
perheiden tuen muotona on organisoitu yhteistyötä urheiluseurojen kanssa harrastusten tukemiseksi.
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Ihmisten kohtaaminen
Diakoniapäivystykset toteutuivat kevään 2021 aikana ajanvarauksella, muutoin normaalisti avoimina päivystyksinä. Ihmisiä ohjattiin hakeutumaan myös muun tuen piiriin. Keskustelu- ja kotiehtoollispyynnöt lisääntyivät. Poikkeusaikanakin diakonia toteutui vapaaehtoisten tekemänä ja näkymättömästi ihmisten keskinäisessä kristillisessä yhteydessä.
Pienryhmät ja vapaaehtoistyö
Kokoava toiminta alkoi kevään jälkeen. Kaikki suunnitellut leirit toteutuivat toukokuun eläkeläisten leiripäivää lukuun ottamatta. Lähimmäispalvelijoille ja Apuristin vapaaehtoisille järjestettiin työnohjauksellisia tapaamisia. Toiminta linkittyy yhtymän vapaaehtoistyön kanssa.
Toiminnan vaikutuksen mittaaminen ja arviointi
Kyselylomake laadittiin marraskuussa, tulosten arviointi siirtyy vuodelle 2022.
Ympäristövaikutus ja kestävä kehitys
Toiminnassa otetaan huomioon yhteiset ympäristötavoitteet. Vuonna 2021 aloitettu Eräilijät-ryhmä mahdollistaa lähimatkailun ja tukee ihmisiä luontosuhteen vahvistamiseen.

Yhteiskuntatyö
Yhteistyö
Yhteiskuntatyötä tehtiin verkostoissa ja työ toteutettiin yhdessä yhtymän yhteiskunnallisen tiimin kanssa
(Yhtymän yhteiskuntatyön tiimin toimintakertomus).
Kirkon arvopohjan esiin nostaminen yhteiskunnallisessa keskustelussa
Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuttiin kirjoittamalla artikkeleita ja kolumneja eri lehtiin ja sähköisiin
julkaisuihin.

Lähetystyö ja muu kansainvälinen työ
Osallistumme aktiivisesti työhön maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden auttamiseksi
Turvapaikanhakijoiden rinnalla kulkeminen on ollut jatkuvaa kuluneen vuoden aikana. Suuria pettymyksiä
ja vastoinkäymisiä on sisältynyt heidän elämäänsä. Toisaalta pieniä toivonpilkahduksia on kohdattu epävarmuudesta huolimatta. Uusia turvapaikanhakijoita ei ole saapunut, joten kastekouluille ei ollut tarvetta.
Rukoilemme säännöllisesti nimikkolähettien ja nimikkokohteiden puolesta
Koskettavaa oli, kun kirkkoherra siunasi arkipäivänä uuden nimikkolähetin, Hilde Pacon, kirkon alttarilla.
Läsnä oli lähetyssihteeri ja pieni joukko seurakun-talaisia. Hilde Paco lähti Senegaliin Suomen Lähetysseuran lähettinä. Nimikkolähetit Kirsi Tiira (SEKL) ja Johanna ja Jüri Perendi (Kylväjä) vierailivat elokuussa. Kaukasian työ oli esillä lokakuussa lähetystyöntekijöiden Kukka-Maaria Rydenfeltin ja Tuomas Lindellin toimesta. Rukous yhdistää lähettäjät ja lähtijät, vaikka välimatkaa olisi tuhansia kilometrejä.
Palvelemme Jumalaa ja toisiamme saamillamme kyvyillä ja lahjoilla
Olemme halunneet rohkaista seurakuntalaisia käyttämään omia kykyjään ja lahjojaan hyväksi. Teematuparyhmässä loppurukouksen on pitänyt kukin piiriläinen vuorollaan. Lähetysmyyjäisissä seurakuntalaiset ottavat käytännön vastuuta.

Ystävyysseurakuntatoiminta
Pielisensuun seurakunnalla on kolme ystävyysseurakuntaa: Mäntsälä, Schwarzenbach Saksassa ja Tata Unkarissa. Kontupohja Venäjän Karjalassa on rovastikunnallinen ystävyysseurakunta. Yhteyttä olemme pitäneet sähköpostitse ja Facebookin kautta. Vierailuja emme ole voineet koronan vuoksi järjestää. Ystävyysseurakunnissa koronatilanne on ollut vielä vaikeampi kuin Suomessa. Kontupohjaa lukuun ottamatta niissä
on kuluneena vuonna voitu pitää vain virtuaalijumalanpalveluksia. Yhteys ystävyysseurakuntiin ei ole kuitenkaan katkennut.
Rovastikunnallista ystävyysseurakuntatyötä koordinoi ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmä, jossa puheenjohtajana on Liperin seurakunnan kirkkoherra Jari Uimonen. Ryhmä kokoontui kolme kertaa.
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2.1.6 Pyhäselän seurakunta
Seurakuntaneuvosto
Ojala Ville pj., Kärki-Puustinen Mari vpj., Räsänen Marja-Leena, Heikkilä Aki, Lankinen Riitta, Lavikainen
Tuula, Lempinen Antti, Makkonen Raija, Nieminen Satu, Oinonen Merja, Räsänen Maarit, Tiitinen Virva,
Väänänen Eira.
Pöytäkirjanpitäjänä toimi seurakuntasihteeri Henna Savela ajalla 1.1.–31.8.2021, 4.10.–31.12.2021 ja Raija
Itäluoma-Halme 1.9.–3.10.2021.
Seurakuntaneuvosto kokoontui 7 (9) kertaa, käsitteli 79 (96) pöytäkirjapykälää.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset
Tavoitteita ei ole voitu toteuttaa aiotusti koronatilanteen vuoksi. Maskeja ja käsidesiä on ollut laajasti saatavilla kaikissa seurakunnan tiloissa. Jumalanpalveluskolehdit korona-aikana ovat olleet rahallisesti hyvin
vaatimattomia. Kirkkokahveja ei ole voitu järjestää suunnitellusti. Seurakunta hankki laadukkaan striimausvälineistön, jonka avulla on lähetetty jumalanpalveluksia internetiin. Tekniset ongelmat vaikeuttivat kuitenkin tätä tehtävää ja varaosien saaminen laitteistoon kesti kauan.
Hautajaiset on toteutettu omaisten läsnäollessa, saattoväki on ollut usein hyvin pieni. Papit ja kanttori eivät pääsääntöisesti ole osallistuneet muistotilaisuuksiin. Kotikasteita on toimitettu harkinnan mukaan ja
kasteet on pyritty pääasiassa järjestämään seurakunnan tiloissa sen vuoksi, että tällöin on ollut väljempää
ja tartuntariskin voi katsoa olevan silloin pienempi. Konfirmaatiot toteutettiin suunnitellusti toukokuussa ja
kesäkuussa, ja niissä kirkkoon otettiin sisään enintään 140 ihmistä ja turvaväleistä voitiin konfirmaatioissakin näin huolehtia. Pyhäselän seurakunnan tilaisuuksia ei mainittu kertaakaan altistumispaikkojen joukossa
koko kertomusvuoden aikana. Tämän vuoksi voidaan todeta, että seurakuntamme tilaisuudet pystyttiin
järjestämään terveysturvallisesti ja seurakunta pystyi toimimaan vastuullisena tapahtumanjärjestäjänä kaikissa tilanteissa. Suuri kiitos tästä kuuluu osaavalle ja motivoituneelle työyhteisölle ja vapaaehtoisten avustajien laajalle joukolle.
Muutamat messut muutettiin sanajumalanpalveluksiksi Pohjois-Karjalan pahimman tartuntariskin aikana.

Musiikkityö
Painopisteenä olivat yhteislaulun vahvistaminen, musiikkiryhmien toiminta sekä valmistautuminen Joensuun Herättäjäjuhliin pitämällä esillä Siionin virsiä ja veisuuperinnettä. Toiminnallisena tavoitteena olivat
1) Virsivartit Siionin virsiä laulaen, 2) yhteislaulullisesti monipuolisten messujen järjestäminen, 3) kirkon
uskon esille tuominen muskaritoiminnassa sekä 4) kokonaisvaltaisen, osallistavan ja vuorovaikutteisen toiminnan lisääminen musiikkiryhmissä ja rippikoulussa.
Virsivartteja oli mahdollista jatkaa vasta syksyllä, jolloin niitä pidettiin kaksi kirkossa ja yksi Reijolassa. Kirkkokuoro teki keväällä kaksi Siionin virsivideota, joista toinen julkaistiin seurakunnan fb-sivulla, toinen yhtymän YouTube -kanavalla Herättäjäjuhliin liittyen. Myös Kapsäkki-lauluryhmä opetteli ja esitti yhden virsisovituksen.
Messuissa käytettiin jatkuvasti lisävihkoa virsikirjan ohessa ja musiikilliset teemamessut pidettiin sekä Siionin virsiä että Viisikielinen-laulukirjaa laulaen.
Muskarikerho Triangelin toiminta päättyi marraskuussa 2020 koronarajoituksiin. Kevätkaudella muskaritoimintaa ei ollut, mutta syyskauden alkaessa se liitettiin Reijolan sekä Hammaslahden perhekerhojen yhteyteen. Muskarituokioita oli syys-marraskuussa kerran kuukaudessa ja ne pidettiin kirkkotilassa. Samalla tutustuttiin kirkkoon ympäristönä ja urkuihin.
Rippikoulusuunnitelman 2017 suuntaamana musiikin opettaminen rippikoulussa on jäänyt vähemmälle ja
sijaan on tullut kanttorin ohjaamat musiikkituokiot, joissa esimerkiksi putkilla (Boomwhackers) soittaen
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kaikki nuoret ovat päässeet yhtäläisesti osallistumaan musisointiin. Näin soittaen toteutettiin yhden rippikouluryhmän konfirmaatiolaulu. Lastenleirin musiikkituokiossa kanttorin johdolla yhdistyivät laulu, soitto ja
liike riemastuttavalla tavalla. Orff-kurssi 3, jolle kanttorin oli määrä osallistua, peruttiin koronan takia. Kirkkokuoron miehet ovat osallistuneet kuoron toimintaan myös lauluja säestäen.
Vuoden merkittävin tapahtuma musiikkityössä oli urkujen hankinta Reijolan seurakuntatalolle. Pyhäselän
seurakunta osti Suomussalmelta Näljängän seurakuntatalon urut. Soittimessa on neljä äänikertaa sormiolle
ja yksi itsenäinen jalkion äänikerta. Urkujen hinta oli 2000 €, siirtokustannukset olivat 7000 €. Hanke valmisteltiin huolellisesti. Kanttori kävi tutustumassa soittimeen ja kuulemassa sitä messussa Näljängässä,
soittimen kunnosta ja sijoittamisesta konsultoitiin Sotkamon Urku-Kalevi Oy:n Kalevi Määttää, joka suoritti
soittimen siirron ja kokoamisen Reijolaan marraskuun alussa. Myös luottamushenkilöt perehtyivät asiaan
huolellisesti, kun hanketta koskevalla kyselytunnilla Teamsissa hankinnasta keskusteltiin ja kirkkoherra ja
kanttori vastasivat kysymyksiin ennen varsinaista seurakuntaneuvoston kokousta. Lopputuloksena Reijolassa on nyt kirkkosaliin ulkonäöltäänkin sopiva soitin, joka palvelee hyvin jumalanpalveluselämää. Urkujen
käyttöön siunaaminen tapahtui Kauneimmissa joululauluissa 1. adventtisunnuntain iltana.

Varhaisnuorisotyö
Vuoden 2021 tavoitteita varhaisnuorisotyössä olivat 1) yhteistyön kehittäminen ja jatkaminen muiden toimijoiden kanssa, 2) uusien kerhonohjaajien perehdyttäminen vanhojen rinnalla ja 3) tulevan kesän lastenleirien työnjaon sopiminen edellisenä syksynä.
Toteutimme yhteistyössä paikallisen 4H-yhdistyksen, kirjaston ja koulujen kanssa Talvitapahtuman, joka
koronan vuoksi järjestettiin ulkotiloihin tehdyllä QR-koodiratana. Pyhäselän seurakunnan osuus toteutettiin seurakuntatalolla ikkunahartauksien muodossa.
Alakouluikäisiä lapsia tavoitettiin pallokerhotoiminnassa kevään ja syksyn aikana viikoittain Pyhäselän, Niittylahden, Rekivaaran ja Reijolan kouluilla sekä Niittylahden opistolla. Keväällä kerhotoiminta jouduttiin välillä keskeyttämään koronarajoitusten vuoksi, mutta syksyllä kerhot pidettiin ennalta sovitusti. Pallokerhojen ohjaajina toimivat isosparit siten, että ns. vanhan isosen rinnalla oli uusi isonen oppimassa. Pallokerhoja oli yhteensä kahdeksan, kerholaisia noin 113 ja kerhonohjaajia 12.
Järjestimme kesäkuussa lastenleirit Hietajärven leirikeskuksessa. Leirejä oli suunniteltu pidettäväksi neljä.
Elokuulle suunniteltu viimeinen 13-14-vuotiaiden ”varkkaleiri” jouduttiin perumaan heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Lapsia oli ilmoittautunut leireille yhteensä 91 ja isosia 13.
Mikkelinpäivänä järjestettiin perhemessu, jonka jälkeen seurakuntatalolla oli kaikille lapsille ja varhaisnuorille avoin Sananjalka-nukketeatterin esitys. Samana päivänä vietettiin myös kutsuvierasjuhlia 10-vuotis
syntymäpäiväjuhlaansa viettäville lapsille. Kutsuja syntymäpäiväjuhliin lähetettiin 45 ja juhlaan mukaan
ilmoittautui 17 lasta.
Pyhäselän seurakunta oli mukana Joensuun seurakuntayhtymän varhaisnuoriso- ja nuorisotyön järjestämässä Kato mua -lasten oikeuksien perhetapahtumassa, joka järjestettiin 20.11.2021. Tapahtumaan liittyen järjestettiin kaikille seurakuntayhtymän alueiden alakouluille kuvataidekilpailu, johon Pyhäselän seurakunnan alueelta osallistuivat Hammaslahden, Reijolan ja Niittylahden koulut. Kilpailuun liittyen järjestettiin Hammaslahden kirjastossa taidenäyttely, jossa kilpailuun osallistuneiden luokkien kilpailutyöt olivat
nähtävillä. Taidenäyttely järjestettiin yhteistyössä kirjaston kanssa.
Syksyllä 1.10.2021 lukien varhaisnuorisotyönohjaaja siirtyi toiseen seurakuntaan. Varhaisnuorisotyönohjaajan viransijaisuutta ei saatu pätevien hakijoiden puutteen vuoksi täytettyä. Kesäleirien henkilöstön työnjaosta päättäminen siirrettiin kevääseen, jolloin varhaisnuorisotyönohjaajan virka täytetään.

Koulutyö
Koulutyön tavoitteena on olla mukana koululaisten arjessa ja pitää esillä kristillisiä arvoja koulujen päivänavauksissa ja vierailuilla. Vuoden 2021 tavoitteita koulutyössä olivat yhteistyötapojen ja kanavien ylläpitä35

minen, esimerkiksi juhlapyhien jumalanpalvelukset, oppituntivierailut ja yläkoululla joulukirkko. Alakoulujen kirkkohetket koulujen toiveiden mukaan sekä yhteistyön ylläpitäminen mahdollisissa poikkeusoloissa
muun muassa videoaamunavauksilla.
Koronarajoitusten vuoksi alakoulujen aamunavaukset pidettiin videoaamunavauksina. Yhteys alakouluihin
pystyttiin näin säilyttämään. Yläkoululla pidettiin aamunavauksia koronarajoituksista huolimatta, mutta
lukion aamunavaukset olivat tauolla kevätlukukauden ajan.
Joulukuussa toteutettiin koulujen toiveiden mukaisesti joulukirkko tai jouluhetki Hammaslahden, Suhmuran, Rekivaaran ja Reijolan alakoulujen sekä Pyhäselän yläkoulun ja lukion kanssa yhteistyössä. Koulujen
joulujuhlat pidettiin joko Pyhäselän kirkossa tai koulun tiloissa. Ainoastaan Niittylahden koulun jouluhetki
peruuntui koulun pyynnöstä koronarajoitusten vuoksi.
Kevätlukukaudella yläkoulun päivystykset peruuntuivat koronarajoitusten vuoksi, mutta syksyllä toimintaa
jatkettiin koulun toivomuksesta. Yhteistyöpalaverissa kävi ilmi, että yläkoulun päivystykset ovat koulun johdon mielestä erittäin merkityksellisiä ja seurakunnan työntekijälle järjestetään oma tila nuorten kohtaamiselle.
Yhteydenpito alakouluihin on ollut tiivistä sähköpostitse ja puhelimitse. Yläkoulun ja lukion osalta pidettiin
marraskuussa kouluyhteistyöpalaveri, jossa sovittiin muun muassa tulevista yhteistyökuvioista. Suunnitteilla on Nuisku-kurssin pitäminen lukiolaisille yhdessä uskonnonopettajan kanssa sekä oppituntivierailuja
yläkoululle.

Nuorisotyö
Tavoitteina nuorisotyössä vuodelle 2021 oli kutsua kaikkia rippikoulun käyneitä nuoria nuorteniltoihin ja
säilyttää yhteys nuoriin poikkeusoloista huolimatta.
Kevään nuortenillat jouduttiin perumaan koronarajoitusten vuoksi, mutta syksyllä ne saivat jatkua. Kaiken
kaikkiaan nuorteniltoja oli seitsemän, joissa osallistujia yhteensä 44. Kesän jälkeen kaikille rippikoulun käyneille nuorille lähetettiin henkilökohtaiset viestit, joissa heitä kutsuttiin mukaan isoskoulutukseen ja nuorten toimintaan. Nuortentoimintaa on mainostettu sekä Pyhäselän seurakunnan nuorisotyön Instagramtilillä, että seurakunnan Facebook-tilillä. Lisäksi isosilla ja toiminnassa mukana olevilla nuorilla on Whatsappissa oma ryhmä, jossa voimme kommunikoida nuorten kanssa ja mainostaa suoraan tulevia tapahtumia.
Maata näkyvissä -festarit pidettiin yksipäiväisenä tapahtumana, jonne emme kuitenkaan koronan vuoksi
tehneet retkeä. Nuorten kauneimmat joululaulut -tilaisuus pidettiin joulukuussa ja se keräsi kirkkoon noin
70 henkilöä. Mukana oli isosia laulamassa ja musisoimassa.
Nuorisotyönohjaaja on ollut mukana Saapas-päivystyksissä, ja ne on koettu tarpeellisiksi ja hyväksi tavaksi
kohdata alueen nuoria. Tulevaisuudessa olisi hyvä lisätä erityisnuorisotyötä Pyhäselän seurakunnan alueella.

Varhaiskasvatus
Vuoden 2021 varhaiskasvatuksen tavoitteet olivat 1) ketterä toiminta huomioiden Covid-19 asettamien
rajoitusten mahdollinen jatkuminen, 2) perehdytyskäytäntöjen tarkastelu ja kehittäminen varhaiskasvatustyössä sekä 3) toiminnan kehittäminen perheiden seurakuntayhteyden vahvistamiseksi.
Varhaiskasvatuksen toimintaan korona on tuonut monenlaisia muutoksia. Kevätkaudella avoin ryhmätoiminta keskeytyi, kiinteä ryhmätoiminta jatkui. Yhteydenpito perheisiin jatkui Facebook ja WhattsApp -ryhmien kautta viestien ja videoiden muodossa. Seurakuntataloille rakennettiin joka toinen viikko kirkkovuoden ajankohtaan sopivia ikkunahartauksia; nukeilla, flanelloilla ja piirtäen. Samalla perheet saivat ottaa
mukaansa askartelupaketin. Perinteiseksi muodostunut talvitapahtuma eri järjestöjen kanssa toteutettiin
virtuaalisesti talvitapahtumapolkuna.
36

Kesällä, korona-ajan helpotuttua seurakuntataloilla toteutettiin kaksi viikon pituista kesäkerhoa 6-9v lapsille sekä osallistuttiin 10-12v lasten leirille Hietajärvellä. Elokuussa kutsuttiin kouluun lähteviä lapsia siunausmessuun ja mikkelinpäivänä perhemessuun, minkä jälkeen seurakuntatalossa vieraili Sananjalka –nukketeatteri ja juhlimme eläkkeelle jäävää pitkän päivätyön tehnyttä lastenohjaajaa.
Syyskaudella kerhotoiminta kokoontui suunnitellusti, josta vastasi yksi lastenohjaaja. Muskarituokioissa ja
soitinseikkailuissa tehtiin kirkkoa tutuksi. 3-vuotissynttäreitä juhlittiin koko perheen voimin. Reijolassa
osallistuttiin Syyshavinat -tapahtumaan leikkien muodossa. Lapsenpäivänä vietettiin perheenpäivää Pyhäselän kirjastolla onginnan ja kohtaamisten merkeissä. Perheiltojen pitäminen mahdollistui jouluaskarteluillan muodossa Reijolassa ja ulkoperheiltana Hammaslahdessa. Ulkoperheilta oli uusi kokemus, jossa
aluksi kokoonnuttiin kirkkoon hartauteen ja infotilaisuuteen, minkä jälkeen ulkona oli makkaranpaistoa,
mäenlaskua, jääteoksen rakentaminen ym. Tällaisia toivottiin lisää. Joulun alla perheillä oli mahdollisuus
osallistua lasten kauneimpiin joululauluihin kirkossa.
Vaikka korona toi omat haasteensa, yhteydenpito perheisiin mahdollistui, osittain kerhojen ja osittain
muun toiminnan ja uusien kanavien kautta sekä yhteistyössä eri työalojen ja järjestöjen kanssa. Oli myös
ilo huomata ja kuulla, että uudet ja muuttaneet perheet olivat löytäneet meidät ja toimintamme. Kiitos
siitä!

Rippikoulutyö
Vuoden 2021 tavoitteet rippikoulutyössä olivat:
- Seurakuntatehtävän säilyttäminen vaihtoehtoisena tehtävänä riparipassissa.
- Rippikoulutyöstä vastaavien ja sitä tekevien vastuunjaon selkiyttäminen hyvissä ajoin.
- Ripariryhmäkohtaisen työntekijöiden sitouttaminen yhteistyöhön.
- Uusien työntekijöiden hyvä perehdyttäminen.
- Rippikoulukokonaisuuden (syksy, talvi, kevät, kesä) muokkaaminen ja kehittäminen RKS2017 mukaisesti.
Rippikoulutyötä tehtiin RKS2017 puitteiden mukaisen paikallissuunnitelman ohjaamana. Nuorten seurakuntaan kiinnittyminen ja seurakuntatehtäviin osallistuminen oli kevään aikana haastavaa, koska messu- ja
kokoava toiminta keskeytettiin koronarajoitusten vuoksi. Kevään rippikoulukokoontumiset, messukäynnit
ja seurakuntatehtävä korvattiin etätehtävillä ja muutoin yhteyttä nuorten kanssa pidettiin whatsappin
kautta aktiivisesti. Leirijaksot Hietajärvellä ja konfirmaatiojuhlat Pyhäselän kirkossa onnistuttiin pitämään
suunnitellusti.
Rippikouluun liittyvää Riparipassin sisältöä muokattiin niin, että messukäyntejä lisättiin ja nuoria kutsuttiin
aktiivisemmin osallistumaan seurakunnan toimintaan mm. seurakuntatehtävän kautta. Rippikoululaisia
nähtiin enemmän seurakunnan messuelämässä, koska jokaisella ryhmällä on yksi ryhmäkohtainen messukäynti sekä jokaisella nuorella kolme itsenäisesti käytävää messukertaa. Rippikoulunuoria ohjattiin seurakuntatehtäviin ja he toimivat mm. avustustehtävissä messuissa, perheilloissa sekä osallistuivat veisukirjojen päällystystalkoisiin.
Rippikoulutyön vastuunjakoa selkiytettiin. Vuosittaisesta kokonaissuunnittelusta vastaa rippikoulutyöstä
vastaava pappi yhdessä rippikoulutyöstä vastaavan nuorisotyönohjaajan kanssa. Kaikille rippikoululaisille
yhteisten oppimiskokonaisuuksien (esim. lähetys- ja diakonia) suunnitteluun osallistuvat kaikki rippikoulutyötä te-kevät seurakunnan työntekijät. Rippikoulun ryhmäkohtaisten tapaamisten oppimiskokonaisuuksista vastaavat kunkin ryhmän ohjaava pappi yhdessä nuorisotyönohjaajan kanssa. Ryhmäkohtaisten ohjaajien vastuualueiden selkiyttämistä jatketaan.

Isostoiminta
Vuoden 2021 tavoitteet isostoiminnalle olivat 1) matalan kynnyksen isostoiminta, joka sitouttaa monenlaisia nuoria toimimaan seurakunnassa, 2) kristittynä eläminen yhdessä toisten kanssa ja 3) musiikki on
vahvasti mukana kaikessa toiminnassa.
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Keväällä koronarajoitukset estivät isoskoulutuskokoontumiset. K12-kurssi pidettiin rajoituksista huolimatta, koska ryhmä oli suljettu ja pienikokoinen. Isoskoulutuskokoontumiset pidettiin Teams-kokoontumisina ja yhteyttä pidettiin whatsappilla ja instagramissa. Kesällä isoset toimivat ohjaajina sekä kesäkerhoissa
että lasten- ja rippileireillä. Lisäksi järjestettiin kaksi isosleiriä; keväällä Vuokatissa ja syksyllä Vaarinkalliolla
Kolin maisemissa.
Isoskoulutukseen ilmoittautui kesän rippileirien jälkeen aiempia vuosia suurempi määrä nuoria, mikä oli
ilahduttavaa. Koulutus aloitettiin syyskuussa. Isoskoulutuksessa opiskeltiin syksyn ajan erilaisten ryhmänohjaan taitojen lisäksi ihmissuhdetaitoja. Isoskoulutukseen lisättiin myös musiikkiopetusta, jonka toteutuksesta vastasi kanttori yhdessä nuorisotyönohjaajan kanssa ja lisäksi hankittiin toiminnan vakiinnuttamista
varten soittimia, pääosin ukuleleja. Matalan kynnyksen isostoiminta-ajatukseen liittyen avattiin jo ensimmäisen vuoden isoskoulutukseen osallistujille mahdollisuus hakeutua kerho-ohjaajaksi, lastenleiri- ja ripariisoseksi. Niinpä talven päiväleirillä oli ohjaajina myös ns. uusia isosia vanhojen rinnalla

Diakoniatyö
Tavoitteina kertomusvuonna olivat avun ja tuen tarjoaminen vaikeassa elämäntilanteessa oleville, seurakuntalaisten kannustaminen vastuunottoon, ihmisten kohtaaminen sekä yksinäisyyden tunnistaminen ja
vähentäminen.
Diakoniatyössä tapahtui toimintavuonna henkilöstövaihdoksia ja sijaisuuksia, mm. Lea Vuojolaisen sijaisena Riikka Hyytiäinen helmi-heinäkuun ajan sekä osa-aikaisena tuntityöntekijänä Susanna Leppälä. Elina
Saarelaisen opintovapaan sijaisena toimi Jenni Similä syyskuusta lähtien. Diakoniatiimissä ovat olleet pastori Heidi Salo, diakoniatyöntekijät Lea Vuojolainen ja Jenni Similä sekä osa-aikaisesti Susanna Leppälä.
Ihmisiä on kohdattu pääasiassa yksilötapaamisissa vastaanotolla ja kotikäynneillä. Ryhmätoiminnat ovat
olleet osin tauolla koronan takia eikä uusia ryhmiä ole voitu perustaa. Laitoksissa on käyty pitämässä hartauksia mahdollisuuksien mukaan. Vankila-vierailu Pyhäselän vankilaan toteutui pitkästä aikaa joulun alla.
Aineellisen avun toteutuminen kauppojen ylijäämäruokajaon myötä on ollut merkittävää ja vapaaehtoisten
merkitys toiminnan toteutumisessa on ollut huomattava. Ylijäämä-kouluruokaa on saatu Hammaslahden
koululta kerran viikossa. Ruokakasseja on jaettu joka toinen viikko n. 80-90 kpl ympäri vuoden, välillä ulkona ja välillä salissa koronan sallimissa puitteissa. Kokeiltiin myös keskusteluavun tarjoamista kirkossa
ruokajakelun aikana.
Yhteistyötä on tehty varhaiskasvatuksen kanssa mm. järjestämällä kaksi perheiltaa sekä tekemällä perhediakoniaa. Joulukassikeräys Hammaslahden ja Reijolan kaupoilla olivat seurakuntalaisten arjessa toimimista ja diakonian näkyväksi tekemistä ja tuottivat runsaan määrän joulukasseja sekä lahjakortteja.
Yhteistyöverkostoja on pidetty yllä Marttojen, Kelan, sosiaalipalveluiden, Joensuun alueen Ruoka-aputoimijoiden, Hammaslahden kyläyhdistyksen, alueen kauppojen ja kirjastojen yhteistyötapaamisissa ja yhteyksissä sekä seurakuntayhtymän ja rovastikunnan ammatillisissa verkostoissa. Hammaslahden Taitamon
kanssa on käynnistetty yhteistyötä mm. ruokajakelussa sekä lahjoitusvaatteiden kunnostamisessa. Toiminnasta on tiedotettu Kirkkotie-lehden ja erityisesti facebookin kautta. Viestinnästä saatiin erityismaininta,
Oskari-palkinto, valtakunnallisessa Diakoniatoimijoiden verkostossa.

Lähetystyö
Lähetystyön tavoitteina oli lähetysvastuun kokeminen kaikilla työ-aloilla, nimikkolähettien työn tukeminen,
seurakuntalaisten rohkaiseminen suvaitsevaisuuteen sekä seurakuntalaisten resurssien kartoittaminen lähetystyön näkökulmasta.
Lähetystyötä on pyritty pitämään esillä seurakunnan toiminnoissa ja tapahtumissa eri työmuotojen työssä.
Nimikkolähettien rukous- ja kuulumiskirjeet on jaettu sähköpostilla työntekijöille ja seurakuntaneuvoston
jäsenille, Kohtaamisten kirpparille sekä lähetyspiireihin luettavaksi ja rukouksissa kannettavaksi. Kohtaamisten kirpputori-kahvilaa Lahjanpuistossa pidettiin auki koronan sallimissa rajoissa, samoin lähetyspiirejä
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kodeissa pyrittiin järjestämään silloin kun se oli mahdollista. Verkon välityksellä olimme yhteydessä lähetteihin.
Vapaaehtoinen kannatus koostuu Kohtaamisten kirpputorin, piirakka-talkoiden, arpajaisten, myyjäisten,
lähetyspiirien kahvirahojen ja kolehtien tuotoista. Tuottoa on tullut hyvin Koronan aiheuttamista haasteista huolimatta, yht. 3088,91 e. Kohtaamisten kirpparin vapaaehtoisten kanssa on järjestetty suunnittelutapaamisia vuoden aikana ja toimintaa on kehitetty yhdessä heidän kanssaan. Vapaaehtoisten merkitys
vapaaehtoisen lähetyskannatuksen kokoamisessa on merkittävä, yllä ole-vien toimintamuotojen kautta.
Heitä muistettiin mm. järjestämällä lounas Kukkolan tilalla. Yhteistyötä on käynnistetty Hammaslahden Taitamon kanssa mm. sisustamalla Kirpputori-kahvilaa uudelleen ja järjestelemällä yhdessä saatuja vaatteita
ja tavaroita.

2.1.7 Rantakylän seurakunta
Seurakuntaneuvosto
Ari Autio, pj., Helena Hulmi vpj., Daniel Arday, Petri Hämäläinen, Jari Juvonen, Reijo Karjunen, Petri Karvinen, Natalia Kisko, Outi Kärnä, Eija Leskinen, Inari Malinen, Mari Matikainen, Siru Niemeläinen, Eija Nummela, Sakari Soininen. Pöytäkirjanpitäjänä toimi seurakuntasihteeri Niina Komulainen. Seurakuntaneuvosto
kokoontui 9 (9) kertaa ja käsitteli 113 (123) pöytäkirjapykälää (suluissa v. 2020).

Jumalanpalveluselämä
Rantakylän seurakunnan jumalanpalvelukset toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten ja yhteistyötahojen
kanssa. Jumalanpalveluksille on tunnusomaista monipuolinen musiikki. Seurakunnan kanttorit ovat verkostoituneet hyvin kaupungin musiikkielämään, minkä vuoksi messuissa on usein muusikoita avustamassa
seurakunnan omien kuorojen lisäksi.
Kokoontumisrajoitusten vuoksi messujen yhteinen suunnittelu ja toteutus ei toteutunut vakiintuneen käytännön mukaan eikä Sunnuntai kirkolla -konseptin toteuttaminen ollut mahdollista.
Sunnuntaisin klo 10 Rantakylän kirkossa järjestettävän messun lisäksi vuoden aikana on ollut mahdollisuus
osallistua mukula-, perhe-, tuomas- ja nuortenmessuihin sekä vauvakirkkoihin.
Kirkolliset toimitukset ovat merkittäviä seurakuntalaisten ja työntekijöiden kohtaamispaikkoja. Kirkolliset
toimitukset ovat yksi tärkeimpiä syitä siihen, miksi ihmiset kuuluvat kirkkoon. Toimituksissa kohdataan
myös paljon kirkkoon kuulumattomia ihmisiä. Hyvin ja laadukkaasti hoidetut toimitukset antavat seurakunnan toiminnasta positiivisen kuvan.

Musiikkitoiminta
Virsi elää, musiikkityö julkaisee kuukausittain virren Rantakylän seurakunnan verkkosivuille
Tavoite toteutui. Korona-ajan yleisörajoitusten vuoksi verkkoon tuotettiin paljon erilaista materiaalia. Erityisen suosittuja ovat olleet tallenteet, joissa on musiikkia. Vaikka kuluneena vuonna rajoitukset eivät alkuvuotta lukuun ottamatta enää rajoittaneet toimintaa, musiikkityön osalta nähtiin hyväksi toteuttaa virren
verran kuukaudessa materiaalia verkkoon. Virsivideoita toteutettiin eri ryhmien, enimmäkseen Arepan,
mutta myös yhdessä lauluyhtye Mysteriumin kanssa. Paastonaikana toteutettiin kerran viikossa Virren äärellä -verkkohartaus, joita oli kanttorien lisäksi toteuttamassa muita seurakunnan työntekijöitä.
Muskaria perheille yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa
Tavoite toteutui. Muskariryhmiä oli kolme, jotka suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Muskareita varten hankittiin kuluneen vuoden aikana myös lisää soittimia.
Kokoavaa pohdintaa
Konsertteja oli Rantakylän kirkossa edelleen normaalia vähemmän alkuvuonna, mutta loppuvuotta kohden
konserttien määrä alkoi lisääntyä koronarajoitusten poistuttua keväällä.
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Iltamusiikkisarja Utran kirkossa sekä yhteislaulutilaisuudet Rantakylän kirkkopihalla toteutettiin edellisten
vuosien tapaan. Iltamusiikkisarja on totuttu päättämään kamarimusiikkiviikonloppuun, mutta kuluneena
vuonna lisävärin siihen toi Taiga-kvartetin järjestämä Utran helmi -kamarimusiikkisarja. Konsertteja oli joka
ilta maanantaista sunnuntaihin.
Seurakuntaan hankittiin loppuvuonna siirrettävä sähköpiano ja vasarakoneistolla varustettu hybridi-piano,
joka on helppo siirtää Utran kirkkoon kesän ajaksi.

Varhaiskasvatus
Tavoitteet vuodelle 2021 olivat varhaiskasvatustoiminnan näkyväksi tekeminen eri verkostoissa mainonnan ja ihmisten pariin jalkautumisen kautta, Yhdessä liikkeellä -vuositeeman esillä pitäminen varhaiskasvatus- ja perhetoiminnassa sekä Kasvun polku -mallin laatiminen.
Kokoavaa pohdintaa
Vuonna 2021 varhaiskasvatuksessa iloittiin siitä, että koronatilanteesta huolimatta päivä- ja iltapäiväkerhot
toimivat normaalisti koko vuoden ja päiväkerhoon osallistuvien lasten määrä jopa kasvoi vuodesta 2020.
Kerhoissa ulkoiltiin ja retkeiltiin aktiivisesti ja toteutettiin näin Yhdessä liikkeellä -vuositeemaa. Perheille
tehtiin keväällä ”viikon vinkki” – videoita, joissa oli erilaisia vinkkejä yhdessä liikkumiseen ja ulkoilemiseen.
Lisäksi järjestettiin muun muassa kaksi luontokirkkoa ja Koko perhe kodalle -tapahtuma.
Kokoavaan perhetoimintaan ja erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin koronapandemia aiheutti muutoksia ja
peruuntumisia. Suurin osa suunnitteluista toiminnoista saatiin kuitenkin toteutettua, vaikka osallistujamäärät jäivät vähäisemmiksi kuin ennen koronapandemiaa. Varhaiskasvatus- ja perhetyön toimintaa pidettiin
esillä sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa tapahtumissa. Monipuolisen ja monikanavaisen viestinnän kehittäminen on jatkossakin varhaiskasvatuksen tavoitteena. Varhaiskasvatustoimintaa tehtiin näkyvämmäksi
myös aktiivisen verkostoyhteistyön kautta.
Polku-toimintamalliin tutustuminen käynnistyi hyvin ja kesäkuussa työyhteisössä järjestettiin koulutuspäivä, jossa kouluttajana toimi Lasten ja nuorten keskus ry:n Satu Reinikainen. Koulutuspäivään liittyen
tehtiin muutamia jäsenhaastatteluja seurakuntalaisille ja syksyn aikana kasvatuksen tiimissä työstettiin polun ikävaiheita eteenpäin. Polku-toimintamallin työstäminen ja juurruttaminen osaksi seurakunnan kasvatus- ja perhetoimintaa vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä sekä uudenlaisen työtavan omaksumista. Haasteena
on löytää ne keinot, joilla työalakeskeisestä ajattelusta päästään yhteisölliseen ja seurakuntalaisia osallistavaan toimintatapaan.

Varhaisnuorisotyö
Toteuttaa alakouluikäisiä tavoittavaa toimintaa esim. kerhot ja lastenleirit
Kaikki suunnitellut leirit ja kerhot toteutuivat. Leiripaikkoja riitti kuluneena vuonna kaikille ilmoittautuneille. Kerhojen osalta kaikkiin kerhoihin tuli riittävä määrä osallistujia ja ohjaajia.
Kato mua –perhetapahtuma seurakuntayhtymän yhteistyönä
Tapahtuma toteutettiin onnistuneesti koronan aiheuttamista haasteista huolimatta. Osallistuvaa yleisöä oli
paikalla 250, mikä on tilanteeseen nähden hyvä määrä. Toteutukseen osallistui viitisenkymmentä henkeä.
Palaute päivästä oli hyvää ja myös kaupunginjohtaja oli pitämässä hyväntuulista lapsia kohtaavaa toimintapistettä.
Tapahtuman yhteydessä pidettiin myös 10-synttärit, jonne kutsuttiin henkilökohtaisella kutsukortilla vuoden 2021 aikana kymmenen vuotta täyttävät.
Kokoavaa pohdintaa
Kuluneen vuoden tunnuspiirteenä voidaan pitää rauhallista rinnakkaiseloa koronapandemian kanssa. Tämä
tarkoitti lasten ja nuorten osallistumisen mahdollistamista seurakunnan kokoavaan toimintaan. Syksyllä
pääsimme pitkästä aikaa pitämään päivänavauksia koululaisten keskuuteen. Suurimmat takaiskut osuivat
joulukuun kouluyhteistyöhön, kun koululaisten joulukirkot jouduttiin viime hetkellä perumaan pahentuneen epidemiatilanteen takia.
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Kerhotoimintaan liittyy asioita, joita nuorten kerhonohjaajien taidot eivät aina riitä käsittelemään. Lasten
levottomuus ja kasvun haasteet ovat valitettavasti lisääntyneet. Tämä sitoo työntekijää entistä enemmän
ihan käytännönkin ohjaamistilanteista selviämiseen ja kerhonohjaajien tukemiseen sekä yhteistyöhön kodin kanssa.
Työalalla tullaan toteuttamaan jatkossakin toiminnan tarkistelua ja säätämistä olemassa olevan resurssin
mukaiseksi. Suunnitelmissa on kouluyhteistyön terävöittämistä ja kerho- sekä leiritoiminnan tiivistämistä.

Nuorisotyö
Tavoitteet vuodelle 2021 olivat toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen, nuorten rooli sisällön toteuttajina ja suunnittelijoina vahvistuu esimerkiksi tapahtumissa, nuortenilloissa ja nuortenmessuissa.
Menneinä vuosina toteutuneiden työntekijä- ja toimintaympäristömuutosten myötä säännöllinen nuorten
viikkotoiminta on ollut vakiinnuttamisvaiheessa. Vuosi 2021 on ollut juurtumisen aikaa. Kyseiselle vuodelle
nuorten viikkotoiminta lanseerattiin Nuorten torstai -otsikon alle. Torstaisin toteutuvat nuorten kokoontumiset pitävät sisällään sekä nuorten illat että kerran kuussa vietettävät nuorten messut. Illat on pidetty
Rantakylän kirkolla.
Kevät oli edelleen korona-epidemian vuoksi osittain rikkonainen. Tämä näkyi muun muassa siinä, että
nuorten torstai –iltoja piti jakaa kahteen osaan siten, että ensin paikalla oli rippikouluryhmä ja myöhemmin
seurakunnan vanhemmat nuoret. Haasteista huolimatta nuorten sitoutuminen toimintaan kasvoi vuoden
aikana, mikä näkyi muun muassa säännöllisesti viikkotoimintaan osallistuvien nuorten määrässä. Isoskoulutukseen osallistuvien nuorten määrä kasvoi edellisestä vuodesta voimakkaasti, mikä osaltaan on vaikuttanut viikkotoiminnassa mukana olevien nuorten määrään.
Toimintaa on pyritty kehittämään suuntaan, jossa nuorten uskoa, seurakuntayhteyttä ja kasvua vahvistetaan. Asiaa haastaa se, että etenkin kevät joudutaan nuorten toiminnassa toteuttamaan monilta osin rippikoululaisten ehdoilla. Vanhempien nuorten tarpeet ja kasvualueet ovat erilaiset. Tästä muodostuu ristiriita
sen suhteen, kuinka kaikkien kasvu- ja oppimistarpeisiin voidaan vastata. Syksy on ollut tässä suhteessa
seesteisempää aikaa, ja esimerkiksi nuorten torstai -illoissa on käsitelty keskeisiä kristinuskoon ja nuorten
elämään liittyviä teemoja.
Nuoret ovat saaneet olla vaikuttamassa, suunnittelemassa ja toteuttamassa iltojen ja nuorten toiminnan
sisältöjä. Erityisesti tämä on näkynyt nuorten musisoinnin aktiivisuudessa ja siinä, että nuorten toiveita on
haluttu kuunnella. Nuorten osallisuutta sisällön toteuttajina halutaan jatkossa edelleen vahvistaa. Tähän
vastaa hienosti loppuvuodesta koottu nuorten vaikuttajaryhmä.

Rippikoulutyö
Tavoitteet vuodelle 2021 olivat opetuksen kehittäminen nuorten tarpeita ja oppimista vastaavaksi, isos- ja
avustajatoiminnan ylläpito epävarmassa tilanteessa: käytettävissä toimintavuoden aikana yhteensä 30
koulutettua nuorta sekä rippikoulun ennakkotapaamisten kehittäminen, esimerkiksi vanhempainilta nuorija perhelähtöisemmäksi
Ohjaajien rippikoulukokemukset rippikouluvuodesta olivat pääasiassa hyvät. Rippikouluissa vallitsi useimmiten levollinen ja hyvä ilmapiiri. Tämä tukee ajatusta, että myös rippikouluopetus on ollut ajantasaista ja
nuoret huomioivaa. Valitettavasti rippikoululaisten valtakunnallisessa palautekyselyssä Rantakylän seurakunta jäi hieman keskiarvoista.
Onnistunut rippikouluvuosi näkyy myös isos- ja avustajatoiminnassa. Isoskoulutuksesta kiinnostui n. 1/3
rippikoulun vuonna 2021 käyneistä nuorista. Yhteensä 24 uutta nuorta ilmoittautui ja jäi alkusyksyn jälkeen
isoskoulutukseen. Myös jo koulutettuja isosia ja avustajia oli mukana riittävästi vuonna 2021.
Rippikoulun ennakkotapaamiset saatiin pandemia-tilanteesta huolimatta pidettyä. Korona-tilanne haastoi
silti kevään ennakkotapaamisten onnistumista, koska suurten ryhmien välisiä kontakteja jouduttiin rajaa41

maan. Tämä näkyi esimerkiksi rippikoululaisten ja isosnuorten kontaktien vähyydessä. Osassa vanhempainiltoja panostettiin tunnelmaa keventäviin ja vuorovaikutusta lisääviin elementteihin. Kaikkinensa kehitystyö jatkuu myös tulevaisuudessa.

Aikuistyö
Tavoitteet vuodelle 2021 olivat patikointiretken järjestäminen yhtymän yhteisenä, perhekoulun järjestäminen yhdessä diakoniatyön kanssa sekä hiljaisuuden viljelyn kehittäminen. Aikuistyön patikointiretki ei toteutunut. Vastuu siitä oli Joensuun ja Pielisensuun seurakunnalla. Perhekoulu pidettiin yhdessä diakoniatyön kanssa. Osallistujia oli 10. Perhekoulu onnistui hyvin.
Hiljaisuuden viljelyä lisättiin. Tammikuussa TT Kati Kemppainen piti Hiljaisuuden jooga –päivän. Elokuussa
järjestettiin Hiljaisuuden polku Vaivion kurssikeskuksen luontopolulla ja joulukuussa yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa joulupolku Utran saaressa.
Kokoavaa pohdintaa ja tulevien tavoitteiden työstämistä
Aikuistyön pappi on kirjoittanut helmikuun alusta 2021 maanantaiaamuisin facebookiin Kurkistus Raamattuun -postausta, jossa käsitellään kulloinkin yhtä raamatunkohtaa. Syksyllä pidettiin seurakuntien yhteisenä raamattuluentoja, mutta niiden osallistujamäärä jäi pieneksi, myös striimin kautta.
Vapaaehtoiset ovat edelleen keskeisiä toimijoita aikuistyössä. Ryhmät ovat tärkeitä yhteisöjä, jotka lievittävät yksinäisyyttä spritualiteetin hoitamisen lisäksi, vaikka koronan myötä osallistujamäärät ovat pienentyneet.

Diakoniatyö
Korona rajoitti ryhmien toimintaa ja tapahtumien järjestämistä. Yhteisessä pöydässä –tapahtuma pidettiin
muutamia kevät- ja syyskauden aikana ja Puuroperjantai-tapahtumia Utran puukoululla jouduttiin perumaan. Kesä- ja heinäkuussa pidettiin Utransaaren kodalla kesäkahvi-tapahtumia kerran viikossa. Syksyllä
pidettiin perinteinen sururyhmä. Senioripysäkkitoiminta jatkui kuluneen vuoden aikana ja kursseja pidettiin kaksi.
Asiakaskontaktien kokonaismäärä on lisääntynyt edellisiin vuosiin verrattuna. Lisääntyneeseen asiointiin
diakoniassa on vaikuttanut se, että on hiukan paremmin pystytty elämään koronaviruksen kanssa ja pitkittyneessä tilanteessa avun tarve on pakottanut ihmisiä ottamaan yhteyttä myös diakoniaan. Vuoden 2020
asiakasmäärään vaikuttivat työntekijöiden virkavapaudet. Vuoden aikana tuli 50 uutta asiakasta taloudellisen avun takia.
Talouden ongelmat ovat edelleen suurin syy asiakaskontakteihin. Erilaiset elämän vastoinkäymiset ovat
myös vahvasti mukana. Usko ja elämän merkitys eivät juurikaan ole ensisijaisina syinä diakonian piiriin hakeutumisessa, vaan ne nousevat esille yhdessä muiden asioiden kanssa. Tilastointiin on tullut uutena vapaaehtoisten työnohjaus, mikä on tehnyt näkyväksi vapaehtoistyötä.
Taloudellisten avustusten lukumäärä sekä siihen käytettyjen varojen kokonaismäärä jatkoivat nousuaan.
Keväällä saimme seurakunnille suunnatun valtion koronapandemia-avustuksen. Tämän sekä Tukikummiavustusten myötä budjettiin varattuja avustusmäärärahoja säästyi.
Joulukasseja tuli yhteensä 56 sekä lahjoituksina eri suuruisia lahjakortteja yhteensä 1 575 euron edestä.
Martat paistoivat 500 kappaletta karjalanpiirakoita, joita lisättiin mm. lahjoituskasseihin sekä annettiin lahjakortin saaneille.
Etsitään toimintatapoja digisyrjäytymisen ehkäisemiseen
Kuluneen vuoden aikana aloitettiin yhteistyö Joen Severin kanssa. Yhdistys järjestää Rantakylän kirkon tiloissa henkilökohtaista ohjausta mobiililaitteiden käyttöön. Myös asiakastyössä ohjataan ja autetaan lisääntyvässä määrin sähköisessä asioinnissa.

42

Pidetään Toimiva perhe-kurssi
Kurssi pidettiin yhdessä aikuistyön kanssa. Osallistujia oli 10, joista neljä pariskuntaa sekä kaksi naista.
Kurssilla tavoitettiin nuoria aikuisia, jotka eivät muuten ole mukana seurakunnan toiminnassa.

Yhteiskuntatyö
Yhteiskuntatyön tiimin jäsenet kirjoittivat Takarivejä - palstalle neljä artikkelia sekä järjestivät syksyllä työikäisten syysvaelluksen Joensuun Kiihtelysvaarassa. Tiimi oli mukana Joulumaa -ruokailussa, joka toteutettiin ruokakassijakeluna. Ihmisarvopäivää ei järjestetty tänä vuonna.
Pienyrittäjille suunnattua iltaa ei pystytty järjestämään kuluneen vuoden aikana, vaikka se oli siirretty edelliseltä vuodelta tähän vuoteen. Koronan tuoma pelko sekä rajalliset työresurssit aiheuttivat tilaisuuden peruuntumisen.
Yhteiskunnallisen työn messu muuttui Kauneimmat joululaulut -illaksi yrittäjille. Tilaisuus järjestettiin vailla
osallistujia, mikä oli harmillista. Varmaan syynä olivat Yrittäjille järjestetty tilaisuus seuraavana päivänä ja
tiedotuksen puutteellisuus. Yhteiskunnallisen työn esite valmistui ja jatkossa sitä käytetään mm. yritysvierailuissa. Varsinaisia yritysvierailuja kuluneen vuoden aikana ei juurikaan tehty. Pienyrittäjien kanssa on
keskusteltu heidän tilanteestaan heidän käyttäessään palveluita sekä muissa tilanteissa kohdattaessa.
Osa vuoden 2021 tavoitteista jäi toteutumatta. Vuoden mittaan tuli uusia asioita, joiden parissa tiimi on
työskennellyt. Näitä ovat mm. yhteistyön aloittaminen Joensuun pelastuslaitoksen kanssa liittyen yhteiseen defusing –työskentelyyn ja koulutukseen siinä sekä Lasinen lapsuus -ryhmä Siun soten yhteistyöryhmänä.
Kirkon Yhteiskuntapäiviin 2021 osallistuttiin järjestämällä työpaja, jossa aiheena oli tiimimuotoinen työ
sekä ihmisarvopäivät. Tiimi on toteuttamassa Kirkon Yhteiskuntapäiviä Joensuuhun vuonna 2023.
Koronalla on pääasiassa negatiivinen vaikutus myös ihmisten ja yritysten talouteen kohtaamiemme henkilöiden kohdalla. Nykyinen tilanne haastaa pitämään silmät auki sekä nostamaan esille näitä ongelmia.

Kansainvälinen työ
Tavoitteet vuodelle 2021 olivat maahanmuuttajien perheretki Vaivioon yhdessä Lähiötalon kanssa ja retki
kansainväliseen joululaulutapahtumaan Enoon yhdessä Joensuun seurakunnan kanssa, hengellinen työ
maahanmuuttajien parissa sekä eri työalat ottavat vähitellen vastuuta lähetystyöstä ja lähetyskasvatuksesta.
Maahanmuuttajien perheretki jäi toteutumatta, eikä osallistuttu myöskään kansainväliseen joululaulutapahtumaan Enossa. Hengellinen työ maahanmuuttajien parissa ei toteutunut resurssien pienuuden takia.
Työalojen vastuunotto lähetyskasvatuksesta on myös aivan alkuvaiheessa. Se on kuitenkin tärkeää tulevaisuudessa, jos kansainvälisen työn sihteerin virkaa ei täytetä.
Kokoavaa pohdintaa ja tulevien tavoitteiden työstämistä
Myyjäiset voitiin onneksi järjestää joulukuussa ja kirkkokahvit syksyllä. Myyjäiset tuottivat noin 680 €
SLS:lle ja 160 € SPS:lle. Taloustoimiston kautta tilitetyt vapaaehtoisten (vakkapiiri, kirkkokahvit, lettukahvila, sn) lahjoitukset lähetystyölle olivat 1 923,65€.
Jokaiseen nimikkolähettiin oli yhteys vuoden aikana joko etäyhteydellä (Kososet ja Liisa Rossi) tai paikan
päällä (Tiirat). Nimikkokohteet (urheilulähetystyö, raamatunkäännöstyö Namibiassa, medialähetystyö Intiassa ja Kambodžan kirkon perhetyö) ja nimikkolähetit ovat olleet esillä facebookissa. Myös Kontupohjan
ystävyysseurakuntaa ja Jordanian ja Pyhän Maan luterilaista kirkkoa on pidetty esillä.
Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet voitiin järjestää. Osallistujia oli noin 1/3 tavallisesta määrästä.

43

2.1.8 Vaara-Karjalan seurakunta
Seurakuntaneuvosto
Anne Angervo pj, Reetta Turunen varapj., Anne Meriläinen, Irma Nuutinen, Jorma Piipponen, Esa Ronkainen, Mirja Röning, Kaija Sagulin, Martti Savolainen, Miikka Vuorela ja Eevi Väistö.

Kirkkohanke
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto teki päätöksen Kiihtelysvaaran kirkon suunnittelijasta kokouksessaan 23.3.2021. Suunnittelijaksi valittiin oululainen Luo arkkitehdit Oy, joka aloitti kirkon suunnittelutyön kevään aikana. Hankkeen päävastuullinen arkkitehti on Riikka Kuittinen, joka on toiminut tiiviissä yhteistyössä kirkon rakennustoimikunnan kanssa. Arkkitehtikilpailutusta hoiti Pohjois-Karjalan
hankintatoimi Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän toimeksiannosta.
Kirkon rakennustoimikunta oli yksimielisesti maisemallisen ristikirkon kannalla. Kokouksessaan 22.09.2021
Vaara-Karjalan seurakuntaneuvosto piti VE Maisemallisen Ristikirkon tontinkäyttöluonnosta parhaana vaihtoehtona jatkosuunnitteluun. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli arkkitehdin luonnostelemia vaihtoehtoja
uuden kirkon mallista 28.09.2021. Vaihtoehtoja oli kolme: kirkko nykysijainnilla, maisemallinen versio ja
maisemallinen ristikirkko. Kirkkoneuvosto päätti esittää maisemallisen ristikirkon toteuttamista. Yhteinen
kirkkovaltuusto sinetöi 14.10.2021 kokouksessaan uuden kirkon tontinkäyttösuunnitelman. Kirkkovaltuuston päätöksen mukaan Kiihtelysvaaraan rakennetaan maisemallinen ristikirkko. Valinnan jälkeen arkkitehti
jatkoi valitun maisemallisen ristikirkon suunnittelua.
Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta keräsi seurakuntalaisten ideoita ja toiveita tulevasta monitoimikirkosta toukokuussa ja myöhemmin vuodenvaihteessa uuden kirkon suunnittelun tueksi. Osa rakennustoimikunnan jäsenistä vieraili tutustumassa Ylivieskan, Tikkurilan ja Söderkullan kirkkoihin.

Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset
Tuupovaaran kirkossa on vietetty jumalanpalveluksia kolme kertaa kuukaudessa pääsiäisestä vuoden loppuun. Jumalanpalvelukset on toteutettu seurakuntatalolla talvikuukausien ajan. Hoilolan kirkossa on ollut
messu kerran kuukaudessa. Kävijämäärä on pysynyt ennallaan. Kiihtelysvaaran seurakuntalolla on järjestetty jumalanpalveluksia säännöllisesti jo kolmatta vuotta. Myös hautaan siunaamiset ovat olleet seurakuntatalolla. Kesällä jumalanpalveluksia on pidetty Rauniokirkolla.
Suruesitteen laatiminen
Suunnittelimme suruomaisille tarkoitetun esitteen. Esitteen tarkoitus on auttaa hautausten järjestämisessä
ja olla omaisten tukena surupolun ensimmäisissä askelissa. Esitteestä olemme saaneet positiivista palautetta, erityisesti käytännön ohjeista ja työntekijöiden yhteystiedoista.
Uudenlaisen iltamessun toteuttaminen Kiihtelysvaarassa kerran kuukaudessa
Tavoite toteutui osittain. Tammikuussa tulivat tiukat rajoitukset. Hiljaisten jumalanpalvelusten jälkeen, oli
seurakuntaisilla hiljentymisen mahdollisuus. Kevään jumalanpalveluksissa, väkimäärät olivat pieniä tilarajoituksen vuoksi. Kesällä monet rajoitukset poistuivat. Kyläkirkot toteutuivat vaarojen alueella. Syksystä
lähtien pientä iltamessua vietettiin Kiihtelysvaarassa kerran kuussa. Pieni iltamessu löysi tiensä myös Tuupovaaran puolelle.
Rauniokirkko
Rauniokirkolla vietettiin useita jumalanpalveluksia kesällä. Sen lisäksi toteutettiin kesäillan hartauksia. Rauniolle palkattiin opas, sillä rauniokirkko on ollut suosittu nähtävyys.
Kirkolliset toimitukset on koettu erityisen merkityksellisiksi kohtaamisiksi seurakuntalaisen ja seurakunnan
työntekijöiden välillä. Kirkollisen toimituksen järjestämisessä on usein mukana monta työntekijää: seurakuntasihteeri, seurakuntamestari, kanttori, ja pappi. On tärkeää, että kiireettömyys, läsnäolo ja palveluhenkisyys toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla.
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Ympäristökasvatus ja jumalanpalveluselämä
Luomakunnan sunnuntaita on perinteisesti vietetty Suvensaaressa ja Rauniokirkossa. Seimi-ja pääsiäispolut
on toteutettu luonnon keskellä, pihamailla. Toukosiunauksella on pitkä perinne molemmilla vaaroilla.

Aikuistyö
Kohdennettujen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen yhteistyötahojen kanssa yli työalarajojen
Koronarajoitusten vuoksi, tavoitteet eivät sellaisenaan toteutuneet. Kevään aikana tuotettiin opetusmateriaalia verkkoon omin voimin, Jukka Erkkilän ja Timo Sundin yhteistyönä. Syksyllä alkoi seurakuntayhtymän
aikuistyön luentosarja.
Naisten ja miesten toiminnan osallistaminen messuelämään (Pieni iltamessu)
Vastuuryhmiä ei ollut mahdollista sitouttaa messuelämään johtuen jumalanpalveluselämää koskevien tiukkojen ja nopeasti vaihtuvien rajoitusten vuoksi.
Muuta
Pääsiäispolkuun haastettiin kyliä, jotka olivat edellisenä jouluna valmistaneet jouluseimet. Eri puolella
Vaara-Karjalan seurakuntaa seurakuntalaiset valmistivat pääsiäisasetelmat, joiden äärellä saattoi hiljentyä
pääsisäisen aikana. Seurakunnan alueella kokoontuvat raamattupiirit Särkivaarassa, Koverossa, ja Heinävaarassa. Niihin kokoontuu säännöllisesti 5-10 henkilöä. Pastori Hannu Vepsäläinen on ollut koolle kutsujana ja vetäjänä Kiihtelysvaaran miesten piirissä, Rukousaamuvartiossa ja Heinävaaran ekumeenisessa rukouspiirissä. Naisten piirissä, piiriläiset ovat kantaneet vastuuta yhteisten kokoontumisten suunnittelusta
ja toteutuksesta. Tuupovaaran seurakuntapiirissä kokoontui miestenpiiri satunnaisesti.

Musiikkityö
Kirkkomusiikkitoiminnassa on tilaa kaikille, kaikenikäisille seurakuntalaisille
Nuorten musiikkia oli tarjolla syksyllä. Osallistujia ei ollut. Syyskaudella aloitimme harjoitukset Kirkkolaulajien kanssa. He avustivat monissa messuissa ja Kauneimmat joululaulutilaisuuksissa. Avustajina on ollut yksittäisiä henkilöitä ja Majatalokuoro. Syyslaulajaiset pidettiin Kiihtelysvaarassa, Tuupovaarassa ja Hoilolassa.
Vastuuryhmä mukaan aktivoimaan seurakuntalaisia musiikkityöhön
Koronatilanteen vuoksi vastuuryhmä ei kokoontunut.
Kauneimpien joululaulujen järjestäminen
Koronan hellittäessä Kauneimmat joululaulutilaisuudet onnistuivat erinomaisesti. Seurakuntalaiset iloitsivat, kun saivat laulaa yhdessä. Perinteen toivottiin jatkuvan.
Muuta
Korona rajoitti seurakunnan musiikkielämää. Alkuvuodesta laulaminen minimoitiin jumalanpalveluksissa ja
yhteisissä kokoontumisissa. Yhteydenpito seurakuntalaisiin hoitui ajoittain puhelimitse ja ulkotervehdyksin. Musiikkityö osallistui oman seurakunnan sosiaalisen median julkaisuihin. Striimattiin pääsiäisajan musiikkihartauden lisäksi muitakin hartauksia sekä jumalanpalveluksia. Kesäkaudella oli useita iltamusiikkeja
kaikissa kirkoissamme ja ulkotiloissa. Osa kesän ja syksyn suunnitelluista hartaus- ja rukoushetkistä toteutui lopulta muutoksineen musiikkitilaisuuksina rauniolla ja seurakuntataloillamme. Osassa hoitolaitoksissa
toteutuivat musiikkituokiot, jotka mahdollistivat ikäihmisten kohtaamisen. Rippikoulussa oli mahdollisuus
musisoida nuorten kanssa.
Ilomantsin Mieslaulajat sekä mieskuoro Kontioiset esiintyivät joulukiertueellaan Tuupovaaran kirkossa.
Musiikkityötä toteutettiin myös eri järjestöjen kanssa.
Musiikkitoiminta toteutui kokonaisuudessaan verraten hyvin haasteellisesta koronavuodesta riippumatta.
Kirkkolaulajat, yksittäiset avustajat, vierailevat musiikkiavustajat, paikalliset vapaaehtoiset sekä eri järjestöt
antoivat panoksensa musiikkityöhön. Striimaus mahdollisti tavoittaa laajemmaltakin kuulijoita.
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Ympäristökasvatus
Virsivalinnoissa on huomioitu luontovirret esimerkiksi Luomakunnan sunnuntain messuissa.

Lapsityö
Kirkkokasvatuksen toteuttaminen kirkkovuoden aiheita esillä pitäen. Perhekerhojen säännöllinen pitäminen sekä tapahtumien järjestäminen perheille
Perhekerhot olivat tauolla kevään aja koronarajoitusten vuoksi sekä elo-syyskuun henkilöstön vaihtumisen
vuoksi. Uutena kokeiluna perhekerhoja toteutettiin kesällä. Erityisesti kevään koronasulkujen jälkeen kesäkerhot saivat positiivista palautetta. Perhekerhoissa kirkkovuoden teemat olivat kokoontumisten pohjana.
Perhekerhoja toimi Heinävaarassa, Kiihtelysvaarassa sekä Tuupovaarassa. Näistä Heinävaaran kerho toimi
iltaperhekerhona, jotta myös työssäkäyvillä perheillä on mahdollisuus osallistua toimintaan. Lapsille suunniteltiin erityisesti perhemessua, joka kuitenkin jäi toteuttamatta.
Lapsille suunnattuja tapahtumia sekä messuja. Lapsiperheiden rohkaiseminen osallistumaan jumalanpalveluksiin (esim. perhemessuihin) ja muihin yhteisiin tapahtumiin seurakunnassa.
Perheitä kutsuttiin mukaan isänpäivän messuihin. Lapsiperheiden saaminen mukaan messuihin edellyttää
pitkäjänteistä työtä ja kutsumista. Tavoitteen toteutumista vaikeuttivat sekä koronarajoitukset ja henkilöstön vaihtuminen toimintakauden aikana.
Yhteistyökuvioiden jatkaminen eri tahojen kanssa sekä uusien yhteistyökuvioiden suunnittelu Joensuun
kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.
Koronarajoitusten – ja henkilöstövaihdosten vuoksi päiväkotien yhteistyö ei toteutunut vuonna 2021. Vastuuryhmä ei ole kokoontunut vuonna 2021.
Ympäristökasvatus. Kerhoissa tarjottiin ja pidettiin esillä sekä lähiruokaa että Reilun kaupan tuotteita.

Varhaisnuorisotyö
Varhaisnuorten kohtaaminen & kouluyhteistyö kohdata enemmän varhaisnuoria heidän luonnollisissa
ympäristöissään kouluyhteistyön vakiinnuttaminen ja yhteistyötapojen kehittäminen
Koronatilanteen vuoksi kouluissa vierailu on ollut mahdollista vasta syyskaudella. Tuupovaaran iltapäivätoiminta on kuitenkin jatkunut läpi vuoden iltapäiväkerhoja koskevan linjauksen vuoksi. Muu yhteistyö käynnistyi vasta loppuvuodesta työntekijävaihdoksesta johtuen.
Joulukuussa jatkettiin Tuupovaarassa yhteistyötä aamunavausten ja yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä merkeissä. Tuupovaarassa järjestettiin myös koululaisten joulukirkko. Yhteistyöpalaverit käytiin myös Kiihtelysvaaran ja Heinävaaran koulujen kanssa ja yhteistyötä ehdittiin jo käynnistelläkin. Kiihtelysvaarassa järjestettiin aamunavaustuokio, Heinävaaran koululla osallistuttiin koulun ja vanhempainyhdistyksen oppilaille
ja heidän perheilleen järjestämään tapahtumaan. Kouluja kutsuttiin mukaan Kato Mua -tapahtuman kuvataidekilpailuun, johon etenkin Kiihtelysvaaran ja Heinävaaran alueella osallistuttiin aktiivisesti. Piirustuskilpailun puitteissa tehtiin koulujen kanssa yhteistyötä myös taidenäyttelyjen sekä kilpailun palkintojen
myötä. Vaara-Karjalan srk oli mukana järjestämässä lasten oikeuksien Kato Mua -tapahtumaa marraskuussa Joensuussa. Tapahtuma oli avoin alakouluikäisille ja heidän perheilleen. Tapahtumasta lähetettiin
vuoden 2021 kymmen vuotta täyttäneille erillinen kutsu.
Kerhojen kehittäminen, jotta osallistuja määrät kasvavat.
Koronarajoitusten ja henkilövaihdosten vuoksi kerhotoimintaa ei ole juuri ollut. Tuupovaaran kokkikerho
aloitti toimintansa joulukuussa. Osallistujia ja kysyntää on ollut alusta asti paljon.
Leiritoiminnan aloittaminen ja käynnistäminen mahdollisuuksien mukaan
Tavoite ei toteutunut koronatilanteen ja työntekijävaihdosten vuoksi.
Ympäristökasvatus
Iltapäiväkerhossa käytettiin mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja askarteluissa.
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Nuorisotyö
Saada nuorten vastuuryhmä toimimaan itsenäisemmin ja lisäämään nuorten innostusta vastuuryhmästä
ja vaikuttamisesta
Vastuuryhmä ei ole kokoontunut 2021 aikana.
Saada nuoret mukaan osallistumaan ja toteuttamaan nuortentoimintoja
Kesällä kokeiluna toteutetussa nuorten kahviloissa oli muutama nuori mukana toteuttamassa tilaisuuksia.
Kerhotoiminnan aloittaminen
Nuorille ei ollut kerhoja. Kesällä järjestettiin muutama nuortenkahvila Määtän majalla ja Tuupovaaran seurakuntatalolla. Nuorten mukaan saaminen osoittautui haasteelliseksi.
Nuorten tavoittaminen verkossa. Aktiivista vuorovaikutusta synnyttävä verkon välityksellä tavoittaminen
ei ole toteutunut.
Ympäristökasvatus pyrittiin huomioimaan esim. kodalle järjetetyissä nuortenkahviloissa.

Rippikoulu
Rippikoululaisten mahdollisuus vaikuttaa rippikoulun sisältöihin/pedagogiikkaan alusta asti
Opetusta pyrittiin järjestämään nuorten toiveita kuunnelleen mahdollisimman monimuotoisilla menetelmillä. Myös sisältöjen suhteen nuorten toiveita kuultiin. Leirillä jatkettiin opetusta pienissä 10-12 hengen
ryhmissä. Kokemus oli myönteinen ja varteenotettava jatkoa ajatellen. Leirin rukoushetkissä, jumalanpalveluksissa ja iltaohjelmissa oli koko ryhmä yhtäaikaisesti paikalla.
Rippikoulusuunnitelmaan sitoutuminen.
Kevään 2021 rippikoulutapaamisista ensimmäinen järjestettiin etänä. Vaikeutena oli yhteyksien toimimattomuus ja etäopetuksen ”kasvottomuus”. Loput kevään opetussuunnitelman päivät ja sisällöt toteutettiin
lähiopetuksena, kuitenkin niin, että nuoret oli jaettu kolmeen opetusryhmään, joista kaksi toimi Kiihtelysvaarassa ja yksi Tuupovaarassa. Rippileiri järjestettiin suunnitelman mukaisesti Vaiviossa. Konfirmaatiomessuja oli Tuupovaaran kirkossa 10.7.2021. kaksi koronarajoitusten vuoksi. Molemmat konfirmaatiot
striimattiin mahdollistaen myös sukulaisten osallistuminen juhlaan koronarajoitusten keskellä. Tästä saatiin positiivista palautetta.
Isoskoulutuksen mukaan ottaminen nuorten toimintaan.
Rippileirin aikana pyrittiin nuoria kutsumaan aktiiviseksi mukaan isostoimintaan. Haasteena koronan lisäksi
isostoiminnassa on ollut työntekijävaihdokset. Vaara-Karjalan nuorilla oli mahdollisuus osallistua kahdelle
isoskoulutusleireille Enon ja Ilomantsin seurakuntien kanssa. Vaara-Karjalan srk oli mukana toteuttamassa
kevään leiriä. Vuoden aikana leireille osallistui Vaara-Karjalasta yhteensä neljä nuorta.
Ympäristökasvatus
Rippikoulussa tarjottiin mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa. Luomakuntateeman yhteydessä keskusteltiin
erilaisista keinoista vähentää ympäristön kuormitusta. Luonto –ja ympäristökasvatuksen elementit olivat
jatkuvasti mukana rukous-ja hartauselämässä.

Partio
Partiotoiminnan ylläpitäminen koko Vaara-Karjalassa. Partiotoiminnan mahdollistajana toimiminen tulevaisuudessakin sekä seurakunnan nuorisotyönohjaajan mahdollisia vierailuja lippukunnissa.
Vaara-Karjalan seurakunta toimii taustayhteisönä kahdelle partiolippukunnalle, Kiihtelysvaaran Nuotiosissit
ry:lle sekä Vaaran Veljet ja Siskot ry:lle. Partiolaiset ovat olleet aktiivisesti mukana seurakunnan eri tilaisuuksissa. Seurakunta oli mukana Kiihtelysvaaran Nuotiosissit ry:n järjestämässä jumalanpalveluksessa.
Nuorisotyönohjaaja sekä pappi vierailivat messuyhteistyön merkeissä syksyllä Kiihtelysvaaran Nuotiosissien
luona ja puheeksi tuli silloin yhteinen ohjaajakoulutus partiolaisille sekä isosille vuodelle 2021.
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Diakoniatyö
Koronapandemia muutti diakoniantyön painopisteitä merkittävästi. Ensimmäisten rajoitustoimenpiteiden
alkaessa ruoka-apupyynnöt lisääntyivät. Kasvaneeseen kysyntään vastattiin eu-ruokien ja maksusitoumusten lisäksi jakamalla kaupan ylijäämäelintarvikkeita. Eu-ruokajakelut järjestettiin ajanvarausperiaatteella.
Avustuskasseja vietiin myös pyynnöstä koteihin.
Rajoitusten aikana yhteyttä on pidetty seurakuntalaisiin paitsi kohdennettujen ikäryhmäpuheluiden kautta
myös säännöllisten puheluiden muodossa diakonian kerhotoimintoihin osallistuneiden kanssa. Lisäksi diakoniatyö vastasi Pohjois-Karjalan näkövammaisten pyyntöön yhdistyksen jäsenten tavoittamiseksi puhelimitse. Vastaanottotyö on toiminut normaalisti ajanvarauksella koko ajan. Uusien asiakkaiden määrässä oli
nousua. Yhtymän COVID-19-hanke, joka oli suunnattu lapsiperheiden ja nuorten poikkeusoloista selviämiseen, toimi myös seurakuntamme alueella.
Aluksi kotikäynnit vähenivät. Koronatilanteen pitkittyessä, kotikäyntipyynnöt lisääntyivät. Kotikäyntejä on
tehty turvallisuus huomioiden tilanteissa, joissa se on ollut tarkoituksenmukaista. Tarve ystäväpalvelulle
nousi kuluneen vuoden aikana useasti esiin. Uutena toimintamuotona keväällä tuli mukaan asiointiapu riskiryhmässä oleville. Asiointiapu jatkui osittain läpi vuoden.
Ihmisten halu olla mukana diakoniatyössä näkyi erityisesti joulun aikana. Diakoniatyön kautta jaettiin runsaasti seurakuntalaisilta, järjestöiltä ja yrityksiltä saatuja joulukasseja ja -lahjoja sekä lahjakortteja. Joulun
alla vapaehtoiset leipoivat piparkakkuja ja muita leivonnaisia jaettavaksi alueen palveluasumisen yksiköihin
sekä joulukasseihin. Kotihoidon asiakkaille lahjoitettiin vapaaehtoisten neulomat villasukat. Keväällä ja kesällä käynnissä ollut yhtymän yhteisellä Kotimaanavun koronakeräyksellä hankittiin maskeja Riverian opiskelijoille.
Tuupovaaran Lämpimien aterioiden toteutuminen pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin.
Alkuvuodesta ruokailujen suunnittelun, valmistelun ja toteutuksen vapaaehtoiset hoitivat itsenäisesti. Diakoniatyöntekijän rooli oli toiminnan mahdollistaminen ja tiedottaminen. Ruokailuja ei ole järjestetty maaliskuusta eteenpäin.
Yhteisvastuumunkkimyyjäisten järjestäminen Kiihtelysvaarassa.
Vapaaehtoisten joukko saatiin helposti kokoon yhteisvastuumunkkimyyjäisten toteuttamiseksi Kiihtelysvaarassa keittiön vapaaehtoisten tartuttua haasteeseen. Koronarajoitusten astuttua voimaan tapahtuma
peruttiin. Yhteisvastuukeräyksessä saatiin seurakunnassamme olosuhteet huomioon ottaen kohtuullinen
tulos.

Sielunhoito
Keskitymme sielunhoidon kysymyksiin erityisesti rippikoulutyössä
Poikkeusoloissa toteutetusta rippikoulusta huolimatta pidimme tärkeänä kohdata jokainen nuori kahden
kesken. Lyhyetkin kohtaamiset ovat arvokkaita.
Surevien kohtaaminen
Kokoontumisrajoituksista johtuen emme ole voineet osallistua muistotilaisuuksiin. Pyhäinpäivänä viranhaltijat kohtasivat seurakuntalaisia hautausmailla. Tuupovaaran kappelissa oli avoimet ovet sekä elävää musiikkia. Kokemukset hautausmaapäivystyksestä ovat hyviä.

Lähetystyö
Lähetyslaulut -tilaisuuden järjestäminen keväällä ja syksyllä molemmissa seurakuntapiireissä
Kokoontumisrajoitukset estivät tilaisuuksien järjestämisen. Iloitsimme kuitenkin siitä, että kesän rippikouluryhmä valmistautui suunnittelemaan ja toteuttamaan Lähetyslaulut -tilaisuuden Kiihtelysvaarassa.
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2.1.9 Yhteinen seurakuntatyö
Johdanto
Yhteisen seurakuntatyön toiminta-ajatuksena on tukea seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien perustehtävien toteutumista huolehtimalla sen tehtäväksi annetuista erityistyöaloista:






viestinnästä
perheasiain neuvottelukeskuksesta
yhteisestä sielunhoitotyöstä
yhteisestä kasvatuksesta
vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista

Yhteisen seurakuntatyön strategian (YKN 4.9.2017) mukaan visio vuoteen 2021 asti on, että kristillinen sanoma elää ja vaikuttaa Joensuussa ja koko Pohjois-Karjalan alueella. Yhteisen seurakuntatyön organisaatio
on jakaantunut palveluyksiköihin, jotka kukin vastaavat omasta erityistoimialastaan. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti (15.12.2021) yhteisen seurakuntatyön organisoinnista ja palveluyksiöiden esimiesvastuista
1.1.2022.
Joensuun seurakuntaan siirtyy yhteinen kasvatustyö: kaksi oppilaitospappia, joiden esimiehenä toimii Joensuun seurakunnan kirkkoherra, yksi erityisnuorisotyöntekijä (esimiehenä johtava nuorisotyönohjaaja) sekä
yhteisestä sielunhoitotyöstä erityisdiakonia (esimiehenä johtava diakonian viranhaltija), Kirkon keskusteluapu ja vapaaehtoistyö (vapaaehtoistyön koordinaattori, jonka esimiehenä toimii johtava diakonian viranhaltija).
Pielisensuun seurakuntaan siirtyy Perheasiain neuvottelukeskus, jonka johtaja toimii Pielisensuun kirkkoherran alaisuudessa. Rantakylän seurakuntaan siirtyy yhteisestä sielunhoitotyöstä kaksi sairaalapappia ja
yksi kehitysvammaistyön pappi, joiden esimiehenä toimii Rantakylän seurakunnan kirkkoherra. Viestintäyksikkö siirtyy osaksi talous- ja hallintopalveluja: viestintäpäällikön esimies on hallintojohtaja.

Perheneuvonta
Perheneuvonnan tehtävänä on tarjota keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän
kriisitilanteissa Pohjois-Karjalan alueella.
Asiakkaat ja työ 2021 (suluissa v. 2020 tiedot): Asiakkaita oli 490 (569). Perheneuvojat tekivät asiakastyötä
2588 (2682) moduulia á 45min. Yksilö- ja erillisneuvotteluja oli 1058 (1300) sekä pari- ja perheneuvotteluja
1530 (1382) moduulia. Vuonna 2021 perheneuvontatyötä tehtiin 94 moduulia vähemmän kuin vuonna
2020 ja asiakkaita oli 79 vähemmän. Moduuli- ja asiakasmäärään vaikutti Tuula Nevalaisen siirtyminen osaaikatyöhön vuoden alusta ja määräaikaisten osa-aikaisten perheneuvojien aloittaessa työnsä touko-kesäkuun vaihteessa. Henkilöstöresursseissa oli 40 % vajaus noin viiden kuukauden ajalta.
Koronapandemian vuoksi tehtiin 1938 (1171) moduulia etäyhteyksillä, jotka asiakaspalautteen mukaan koettiin toimiviksi ja saavutettavuutta lisääviksi. Pielisen Karjalassa kävi yksi neljästä pnk:n perheneuvojasta
kerran viikossa, kun lähitapaamiset olivat mahdollisia.
Uudet virkoihin valitut perheneuvojat aloittavat erityiskoulutuksen.
Tavoite toteutui. Uudet virkaan valitut perheneuvojat aloittivat erityiskoulutuksen suunnitellusti 02/2021.
Haetaan Itä-Suomen aluehallintovirastolta uusi perheasioiden sovittelulupa ja huolehditaan henkilökunnan sovittelukoulutuksesta.
Tavoite jäi toteutumatta vuonna 2021, sillä Siun sote ei vuoden loppuun mennessä antanut vahvistusta
pnk:n mukanaolosta avioliittolain mukaisessa perheasioiden sovittelussa. Kuitenkin olemme varautuneet
vuoden 2022 koulutussuunnitelmassa hankkimaan työntekijälle Riverian järjestämän sovittelukoulutuksen,
mikäli pnk:lta toivotaan mukanaoloa. Nykyinen sovittelulupa on voimassa vuoden 2022 loppuun.
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Etäyhteyksien käytön vakiinnuttaminen.
Tavoite toteutui. Koronapandemian vuoksi pnk:n työntekijät työskentelivät pääosin etäyhteyksien välityksellä 1.1.-1.8.2021. Etäkäyntejä moduuleina oli vuonna 2021 yhteensä 1938, joista puheluita 611 ja videoneuvotteluita 1327. Videovälitteisessä työskentelyssä käytimme Teams-yhteyttä, johon asiakkailta vaadittiin kaksivaiheinen tunnistautuminen tietoturvasyistä. Asiakaspalautteen perusteella etäyhteydet koettiin pääosin toimiviksi. Osa etäyhteyksillä työskentelyn aloittaneista asiakkaista päätti jatkaa etäkäyntejä
huolimatta lähikäyntien mahdollistumisesta elokuusta 2021 alkaen. Pielisen Karjalan osalta neuvoteltiin
perheneuvonnan organisoinnista etäyhteyksillä vuonna 2022, jonka toivomme jatkossa lisäävän saavutettavuutta.
Henkilökunnan työhyvinvointi pandemiauhan aiheuttamien muutosten ja henkilökunnan vaihtuvuuden
keskellä.
Tavoite toteutui osittain. Etätyö ja se, ettei koko tiimi ole fyysisesti samassa tilassa työpäivien aikana on
kuormittanut työntekijöitä. Työntekijöille on pyritty järjestämään viikoittaisissa tiimeissä ja sisäisissä työnohjauksissa tilaa ajatuksille etätyöstä ja sen tuntumasta sekä henkilökunnan vaihtuvuudesta. Tiimeihin lisättiin syksyllä 2021 15 minuuttia lisäaikaa, jonka tarkoituksena oli vapauttaa tilaa vapaamuotoiselle keskustelulle. Tämä toteutui toisinaan. Työntekijöiden virkistys- ja kehittämispäivä järjestettiin syksyllä ja keväällä. Työntekijöiden kokemuksen mukaan kehittämis- ja virkistyspäivän yhdistäminen samalle päivälle ei
palvellut riittävästi tarkoitustaan virkistäytymisen osalta.

Yhteinen kasvatustyö
Ammattikasvatus
Joensuun seurakuntayhtymän ammattikasvatustyö on kirkon työtä Karelia-ammattikorkeakoulussa, ammattioppilaitos Riveriassa ja ammattiopisto Luovin Liperin yksikössä sekä Joensuussa vaikuttavien kristillisten opiskelijajärjestöjen ja nuorten aikuisten keskuudessa. Tehtävänä on kohdata ihmisiä arjen keskellä,
kutsua heitä Jumalan yhteyteen ja näin edistää sekä opiskelu- ja työhyvinvointia että yhteisöllisyyden toteutumista.
Opiskelu- ja työhyvinvoinnin rakentaminen ja vahvistaminen
Toteutui: mm. viikoittaiset vastaanotot Karelian ja Riverian kampuksilla ja yhteistyö em. oppilaitosten sekä
Luovi-Liperin opiskeluhuoltotoimijoiden kanssa. Luovissa lisäksi kuukauden toimintaillat.
Riverian Peltolan uuden jättikampuksen toiminnan ylösajon tukeminen
Toteutui: mm. vastaanottojen kierrättäminen kampusalueen eri taloissa, esim. Riveria-talossa, Päätalossa
ja Hyvinvointitalossa. Tulevaisuuden työelämän osaajien ja heidän kouluttajiensa kohtaamista ja tukemista
arjen keskellä.
Opiskelija-asuntolatoiminnan kehittäminen
Toteutui osittain: peruskuviot niin Riverian Joensuun kuin Luovin Liperinkin asuntoloissa. Yhteistyö Joensuun Nuorisoverstaan Mission Possible –hanketyöläisten kanssa Riverian asuntolatoiminnan osalta.
Kristillisten opiskelijajärjestöjen ja nuorten aikuisten toiminnan jäntevöittäminen
Toteutui: mm. vierailut ja alustukset opiskelijailloissa lähinä ja etänä. Yhteistyö srk-yhtymän nuorten aikuisten tiimin kanssa. Osallistuminen monikulttuuristen jumalanpalvelusten (Worship Service) toteuttamiseen
syyskaudella.
Digitreeni: YouTube -videopalvelun käyttöönotto
Ei toteutunut. ”Paukut” ja tietotaito eivät riittäneet.
Yhteistyön aloittaminen YTHS:n kanssa
Toteutui: osallistuminen YTHS:n, UEF:in ja Karelian opiskelijahuoltoon keskittyvän terveystyöryhmän toiminnan ylösajoon.
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Korona
YHTS:n tutkimusten mukaan mielenterveyspalvelujen kysyntä opiskelijoiden keskuudessa on selvästi kasvanut. Korona-aika on lisännyt opiskelijoiden yksinäisyyttä, ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Lisäksi korona-aika on etäännyttänyt, kasvattanut stressiä, aiheuttanut unettomuutta ja vähentänyt niin opiskelukuin työmotivaatiotakin. Toistuva etäopetus on uuvuttanut sekä aiheuttanut muutoksia sosiaalisuudessa ja
opiskelijaidentiteetissä. Lisäksi opiskelijoiden tavoittaminen on muuttunut haasteellisemmaksi. Edellä mainittuja piirteitä on ollut havaittavissa myös Joensuussa opintojaan suorittavien keski- ja korkea-asteen
opiskelijoissa.

Yliopistotyö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yliopistoyhteistyö on oppilaitoksissa ja työpaikoilla ihmisten arjessa
läsnä olevaa ja kirkon arvomaailmaan ja strategioihin pohjautuvaa työtä.
Tavoitteet vuodelle 2021
Koronan akuutti- ja jälkihoito sekä päällä oleviin tilanteisiin osallistuminen. Tämä tarkoittaa muuttuneiden
elämäntapojen (”uusi normaali”, opiskelija- ja henkilökuntayhteisöjen hajaantuminen etäopiskelun ja –
työn vuoksi ja uusien yhteisöjen syntyminen) aiheuttamien pitkäaikaisten vaikutusten tunnistamista ja kohtaamista opiskelijoiden ja henkilökunnan elämässä ja aktiivista avun ja tuen tarjoamista eri elämäntilanteisiin ev.lut. kirkon uskosta ja arvoista käsin. Tämä toteutuu perustyössä uskon, toivon ja rakkauden välittämisenä aidon läsnäolon kautta, moniammatillisena yhteistyönä hyvinvointiasioissa (esim. yksinäisyyteen
liittyvät asiat, työnohjaus) ja muissa esille tulevissa projekteissa
Tavoitteiden toteutuminen
Koronan aiheuttama tilanne näkyi henkilökohtaisten tapaamisten määrässä ja laadussa. Yhteensä kaikkia
vähintään tunnin kestäviä tapaamisia oli 449, joista kriisitapaamisia 34; lisäksi ryhmätapaamisia 20. Ennalta
sopimattomia lyhyempiä kohtaamisia ei ole tilastoitu (esimerkiksi päivystyskohtaamiset). Kohtaamisissa
ilmeni korona-ajan aiheuttamat monenlaiset ilmiöt, kuten toivottomuuden ja yksinäisyyden tunteet.
Sekä yliopistolla että ammatillisella puolella (Niittylahti) työmuoto teki hyvinvointia edistävää yhteistyötä
henkilökunnan, opiskelijakunnan (ISYY) ja muiden yhteistyökumppaneiden (esim. YTHS, opintopsykologit)
kanssa. Vertaistukipäivystys Student2Student alkoi vakiintua, Genesiskappelille tehtiin somesivut, kampuspapit kutsuttiin vakituisiksi asiantuntijajäseniksi rehtorin nimittämään Opiskelijoiden opiskelukyky- ja hyvinvointiryhmään; perustettiin yhteinen hyvinvointityöryhmä Karelian, Riverian , UEF:n ja yhteistyökumppaneiden kanssa, Sillat-hankkeessa etsittiin ja toteutettiin tapoja vahvistaa opiskelijoiden kiinnittymistä ja
osallistumista ja ehkäistä syrjäytymistä, mm. matalan kynnyksen kohtaamisen, liikuntapalveluiden, kansainvälisten opiskelijoiden tukitoimien jne. kanssa. Tämä näkyi sekä rakenteisiin osallistuvana toimintana ja
kirkon arvomaailman esillä pitämisenä, että monina käytännön toimina, esimerkiksi luentoina yksinäisyydestä, henkilökunnan tukena olemisena, kriisivalmiuden toteutumisena käytännön tilanteissa, spiritualiteetin tukemisena niin Genesiskappelin kuin keskustelujenkin kautta ja vuoden lopussa yliopistoyhteisölle
striimatun joulupuheen kautta: siis perustyön tekemisen kautta.

Erityisnuorisotyö
Seurakuntien erityisnuorisotyö lähtee kristillisen palvelun ajatuksesta suhteessa nuoriso-ikäisiin. Seurakunta on läsnä siellä, missä nuoret luontevasti kokoontuvat ja kohtaa heitä tarkoituksenmukaisella tavalla
pyrkien auttamaan ja tukemaan erityisesti haastavissa elämäntilanteissa olevia nuoria. Toiminta nousee
kristillisestä ihmiskäsityksestä, jonka mukaan jokainen ihminen on arvokas ja Jumalalle rakas.
Moottoripajatoiminnan jatkaminen ja resurssien riittävyyden varmistaminen siihen
Moottoripajatoimintaa jatkettiin vuoden 2021 ajan. Resurssien saaminen vaati paljon työtä, mutta taloudelliset resurssit saatiin koottua. Moottoripajalla on tukiyhdistys, joka omalta osaltaan tuki toimintaa. Pajalla toimi kaikkiaan 7 vapaaehtoista miesohjaajaa.
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Saapaslaisten määrän lisääminen, toiminnan kehittäminen kattamaan Joensuun alue paremmin
Saapaslaisten määrä hieman lisääntyi pidettyjen koulutusten myötä, samalla kuitenkin vapaaehtoisten elämäntilannemuutosten vuoksi osa jäi pois toiminnasta. Vuoden 2021 lopussa oli yhteensä 16 vapaaehtoista
saapaslaista. Toimintaa on mahdollisuuksien mukaan laajennettu kattamaan paremmin Joensuun aluetta,
erityisesti Reijolan suunnalla on pyritty käymään aktiivisesti.
Valtakunnalliseen NettiSaapastoiminnan kehittämiseen osallistuminen
Erityisnuorisotyönohjaaja Matti Nevalainen oli mukana työryhmässä, joka kehitti NettiSaapastoimintaa valtakunnallisesti. Tämä työskentely päättyi vuoden 2021 aikana.
Osallistutaan yhden kehitysvammarippikoulun toteuttamiseen
Erityisnuorisotyönohjaaja osallistui yhden kehitysvammarippikoulun toteuttamiseen Juuan Polvelassa.
Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntien nuorisotyönohjaajien ja pappien kanssa kauppakeskuksissa tapahtuvaa päivystystoimintaa
Kauppakeskuspäivystyksiä yhdessä seurakuntien nuorisotyönohjaajien ja pappien kanssa ei toteutettu vuoden 2021 aikana. Syynä tähän oli koronatilanne ja kauppakeskusten tehostunut nuorten oleskelun estäminen tiloissaan.

Yhteinen sielunhoitotyö
Erityisdiakonia
Erityisdiakonia vastaa kuurojen sielunhoidosta ja vammaistyöstä 18 seurakunnassa. Tavoitteena on, että
erityisryhmät voivat osallistua seurakunnan toimintaan ja saavat seurakunnan palveluja omien tarpeittensa
mukaisesti. Saavu –Suomen evankelis-luterilaisen kirkon saavutettavuusohjelma toimii erityisdiakonian
arvopohjana ja toiminta-ajatuksena.
Tuotetaan viittomakielisiä materiaaleja internettiin ja opetellaan erilaisia mediatekniikoita sitä varten
Alkuvuonna loin viittomakielisiä hartauksia suoraan Facebookissa olevassa tekstityssovelluksessa. Videot
menivät Viittovaan seurakuntaan ja oman työprofiilin seinälle kaverilistalla olevien nähtäväksi. Muut kuurojentyön kollegat jakoivat niitä eteenpäin facebookissa ja instassa. Kesällä ilmeni, ettei videoita voitu enää
luoda suoraan Facebookissa ilman tekstitystä. Tilanteen korjaamiseksi YouTubeen perustettiin erityisdiakonian oma kanava, joka löytyy nimellä Joensuun seurakuntayhtymän erityisdiakonia. YouTuben käyttöä on
opeteltu itsenäisesti ja alkuvaiheessa osittain työtoverin johdolla. YouTubessa videot ovat hartauksia tai
Ilokäs-kuoron viittomakielisiä lauluja.
Käytetään, opetellaan ja rohkaistaan muitakin seurakuntia selkokielen käyttöön ryhmätoiminnassa, tiedottamisessa ja Saavu-messuissa rovastikunnan tasolla
Saavu-messu toteutui yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa Kontiolahdella. Messun toteuttajat
olivat ilahtuneita selkokielen sisällöstä ja kertoivat saaneensa siitä hyvän työkalun mm. vanhustyöhön. Eivammaiset messun osallistujat kokivat sen hyvin valaisevana. Ryhmätoiminnassa olen käyttänyt selkokielen materiaalia, josta on ollut iloa ryhmän osallistujillekin. Viittomien opetuksessa lastenohjaajille olen mainostanut rohkeasti selkokielen käyttöä. Olen osallistunut selkokieliset rukoukset -webinaariin, josta tuli
hyvä tietopaketti selkokielen käytöstä hengellisissä tilaisuuksissa.
Aloitetaan uusia luottamustehtäviä tarjoamalla oman toimialan asiantuntemusta



jäsenyys Kuurojen Lähetyksen hallituksessa kolmeksi vuodeksi
ehkä kolmas kausi Kirkon vammaisuuden ja saavutettavuuden neuvottelukunnassa Kirkkohallituksessa?

Jäsenyys Kuurojen Lähetyksen hallituksessa jatkuu edelleen. Pääsy Kirkkohallituksen Kirkon vammaisuuden
ja saavutettavuuden neuvottelukuntaan on varmistunut. Silloin alkoi kolmas kauteni siellä. On ollut oikein
mielenkiintoista ja antoisaa. Tämä nykyinen neuvottelukunta on erilainen kuin aikaisemmat neuvottelukunnat, mistä olen iloinnut.
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Tarkastellaan, kehitetään, keskustellaan ja tiedotetaan Saavu –ohjelman sisällöstä ja toteutuksesta yhteistyössä vammaistyön työtyhmän asiantuntijoiden, oman toimialueen seurakuntien työntekijöiden
sekä seurakuntalaisten kanssa
Vammaistyön työryhmän jäsenet, jotka ovat aistivammaisia ja liikuntavammainen, kävivät kanssani katsomassa Enon uutta srk-taloa. Työryhmä tarkasteli paikkaa esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Tein raportin palautteista ja arvioinnista. Raportti on lähetetty Enon seurakuntaan, jossa tehtiin
muutamia parannuksia ja loput ovat viime tiedon mukaan vielä työn alla.
Kontiolahden seurakunnan Saavu-messun suunnittelussa sain pohtia työntekijöiden kanssa monipuolista
saavutettavuutta messussa. Saavu-ohjelman rinnalle on syntynyt Aktiivisesti osallinen –ohjelma. Tästä erityisdiakoni tiedotti Saavu-ohjelman lisäksi vieraillessaan näkövammaisten yhdistyksellä Joensuussa, Ilomantsin kuulokerhossa ja Juuan näkövammaisten kerhoissa, Kontiolahden seurakunnan työntekijöiden perehdyttämisessä Saavu-messua varten sekä Rantakylän srk:n lastenohjaajille. Näistä ohjelmista erityisdiakoni on tiedottanut myös Joensuun uudelle vammaisneuvostolle.

Kirkon keskusteluapu
Kirkon keskusteluavun toiminta on kirkon sielunhoitotyötä. Koulutetut vapaaehtoiset päivystäjät antavat
keskusteluapua puhelimitse Palvelevassa puhelimessa ja Palvelevassa netissä sähköpostityyppisessä kirjeenvaihdossa. Kohtaaminen, lähimmäisen palveleminen, rinnalla kulkeminen ja kuunteleminen ovat toiminnan perusajatuksia.
Palvelevan puhelimen päivystyksistä huolehtivat vapaaehtoiset päivystäjät (30 hlöä). Päivystäjät on jaettu
viiteen ryhmään. Ryhmien vetäjien ja Kirkon keskusteluavun toiminnanohjaajan muodostama vastuuryhmä
tukee päivystystoimintaa. Palvelevan netin päivystäjinä toimii 3 päivystäjää.
Keskusteluavun ylläpitäminen päivystämällä Palvelevassa puhelimessa 7 iltaa viikossa ja Palvelevassa
netissä 10 krt vuodessa 3 pv / kerta.
Tavoite on toteutunut melko hyvin. Välillä on viikkoja, jolloin Joensuussa on päivystetty 4 tai 5 iltaa viikossa, kun päivystäjiä on ollut tauolla tehtävästä. Puhelimessa Joensuun päivystäjillä oli vuoden aikana 1
352 keskustelua (koko Suomessa puhelinkeskusteluja 44 836). Palvelevassa netissä Joensuun päivystäjillä
oli 43 sähköpostikeskustelua vuoden aikana (koko Suomessa 534 sähköpostikeskustelua).
Hiippakunnallisen yhteistyön jatkaminen Kuopion ja Kajaanin kanssa:
 Yhteistä koulutusta päivystäjille
Lokakuussa 2021 toteutui hiippakunnallinen koulutuspäivä verkkokoulutuksena. Osallistuminen oli
selkeästi vähäisempää, kun emme voineet kokoontua kasvotusten.
 Työntekijöiden yhteistyö: jakaminen, vertaistuki
Palaverit verkossa ovat jatkuneet vuoden varrella ja marraskuussa 2021 tapasimme työtekijätiimillä pitkästä, pitkästä aikaa kasvotusten.
Päivystäjien kutsuminen ja rohkaiseminen osallistumaan koulutuksiin säännöllisesti
Korona-aikana osa kokoontumisista on ollut verkon äärellä. Osa porukasta ei halua/jaksa osallistua sen takia. Kutsumista ja rohkaisemista on pidetty yllä.
Ns. avoimen purkuillan kokeileminen ja kokemusten kerääminen siitä
Tällainen järjestettiin huhtikuussa 2021. Osallistujia oli paikan päällä sekä verkossa. Osallistujat totesivat,
että joskus voisi jatkaa tällaisia, mutta varsinaisia purkutapaamisia toivotaan ja toteutetaan edelleen
omissa pienemmissä ryhmissä.
Uusien päivystäjien etsiminen mukaan toimintaan. Olisiko uusien päivystäjien peruskoulutuksen aika?
Uusien päivystäjien koulutus toteutui kevätkaudella 2021. Kesän ja syksyn aikana toiminnassa aloitti kuusi
uutta päivystäjää.
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Kehitysvammaistyö
Rippikoulun osalta leirityökäytänteiden kirjaamisen jatkaminen
Rippikoululeiri järjestettiin Juuan ja Rantakylän seurakunnan yhteisenä leirinä Polvelan leirikeskuksessa.
Sen lisäksi yksi nuori kävi yksityisrippikoulun ja se toteutettiin Pielisensuun seurakunnan ja osasto Pysäkin
kanssa yhteistyössä.
Sähköisten työvälineiden käyttö osana ihmisten kohtaamista
Kehitysvammaistyötä tekeviä työntekijöitä tuettiin mm. työnohjauksen keinoin. Järjestettiin 4 kertaa työparityönohjausta ja 6 kertaa yksilötyönohjausta. Sen lisäksi työpaikkatyönä järjestettiin muistohetki menehtyneelle työntekijälle ja annetiin kriisiapua.
Sähköisiä työvälinetä käytettiin monipuolisesti osana työtä. Kehitysvammaistyön pastori oli mukana toteuttamassa Siun Soten etäpäivätoiminnan hartauksia kevät – ja syyskaudella, kesälaulujen ja joululaulujen
tilaisuutta ja toteutti hartauden Kirkon SelkoYoutube –kanavalle.
Vanhemmuuden voimavarojen tukemiseen pilottiryhmä kehitysvammaisten lasten vanhemmille verkostoyhteistyössä
Vanhemmuuden voimavarojen tukemisen pilottiryhmä toteutui keväällä 2021 viisi kertaa yhdessä Vaalijalan pastori Sanna Huovisen kanssa. Ryhmässä käytiin läpi vammaisen lapsen vanhemmuuden kysymyksiä.
Syksyllä yritettiin järjestää vastaavaa uutta ryhmää, mutta tulijoita oli liian vähän ryhmäksi, vaikka mainonta oli valtakunnallista.
Järjestettiin vuodelle 2020 suunniteltu konsertti Honkalampi-keskuksessa, joka lähettiin etäpäivätoiminnan
kautta maakuntaan. Kehitysvammaistyön pastori piti puheen Honkalampi-keskuksen 50-vuotisjuhlassa
1.10.2021.

Sairaalasielunhoito
Sairaalasielunhoidon ydintehtäviä ovat potilaiden ja heidän läheistensä tukeminen sairaudessa, luopumisen kriiseissä ja kuntoutumisessa sekä terveydenhuollon henkilökunnan tukeminen hoitotyön arjessa ja
hoidon vaativissa kriisitilanteissa. Kohtaamme ihmisen hänen elämäntilanteessaan Jumalan maailmassa ja
palvelemme häntä omalla osaamisellamme. Työtä tehdään Siun Soten keskussairaalassa ja Siilaisen kuntoutumiskeskuksessa ja niihin liittyen rajatusti avohoidossa (kotisairaala). Toiminta perustuu sopimukseen
Siun soten kanssa.
Laajennamme työaluettamme keskussairaalan eri osastojen ohella poliklinikoille
Kartoitettu yhteistyömahdollisuutta iho-, keuhko- ja reumapoliklinikalle. Oheiset poliklinikat eivät kokeneet yhteistyölle olevan tällä hetkellä tarvetta. Sen sijaan kesällä aloitettiin läsnäolo vatsakeskuksessa kerran viikossa.
Vuoden aikana henkilökohtaisia tapaamisia oli yhteensä 1 948. Tilastointi muuttui vuonna 2021, eikä hartaus- ja rukoushetkiin osallistuneiden määrää näe tilastoista. Palliatiivisen keskuksen psykososiaalisen tuen
moniammatillinen tiimi aloitti alkuvuodesta kokoontuen n 1 krt/kk. Syksyllä aloitettiin vertaistukiryhmä
palliatiivisen keskuksen asiakkaille ja heidän läheisilleen.
Olemme mukana vapaaehtoiskoulutuksessa
Järjestimme sairaalaystäväkoulutuksen, johon osallistui 12 koulutettavaa. Sairaalaystävätoimintaa suunniteltiin yhdessä vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmän kanssa. Ryhmässä oli mukana henkilöstöä Siilaisen
sairaalan eri osastoilta sekä vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Leena Mgaya. Toiminta alkoi koulutuksen jälkeen marraskuun lopulla.
Kartoitamme mahdollisuutta kerätä palautetta sairaalapapin toiminnasta osastoilla
Sairaalassa alkoi syksyllä 2021 hoidosta päässeille potilaille suunnattu puhelinviestin kautta toteutettava
palautekysely. Tähän potilailla on mahdollisuus kirjata kokemuksiaan myös sairaalapapin tapaamisista.
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Muuta: Eija Majasaari oli mukana Joensuun seurakunnan järjestämässä sururyhmässä. Palliatiivisen osaston omaisten iltoja jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi. Teologian opiskelijoiden työssäoppimisjaksolle osallistui yht. 15 opiskelijaa. Kesäteologeina työskentelivät Pasi Sallanen (14.6.-30.6.) ja Jaana Helistén-Heikkilä (1.7.-13.8.). Hartaudet Siilaisella sekä L-talossa jatkuivat osastoittain koronatilanne huomioiden. Olemme ohjanneet henkilökunnan purkukeskusteluja ja antaneet työnohjausta.

Viestintä
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän viestinnän tehtävänä on tukea kirkon perustehtävän hoitamista, lisätä vuorovaikutuksen mahdollisuuksia ja rakentaa osaltaan myönteistä kuvaa yhteisöstä, johon halutaan
kuulua ja jonka toimintaan halutaan osallistua. Viestintäyksikössä työskentelee viestintäpäällikkö, tiedottaja ja verkkotiedottaja.
Viestinnän kanavat vuonna 2021 olivat Kirkkotie-lehti, Kirkkotien verkkolehti, verkkosivut, intra, sisäisen
viestinnän uutiskirje Puhallus sekä sosiaalisen median kanavat (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).
Seurakuntayhtymän asioista tiedotettiin aktiivisesti paikalliselle medialle.
Viestinnän toimikunta kokoontui vuonna 2021 viisi kertaa, joista yhden kerran Enon uudessa seurakuntatalossa. Toimikunta kehitti myös omaa yhtymän viestintää tukevaa mobiilisovellusprojektiaan Petri Karvisen
vetämänä. Toimikuntaan kuuluivat Olli Sivonen (pj.), Petri Karvinen, Raija Makkonen, Merja-Leena Määttälä, Arja Puoskari, Janne Riiheläinen, Reetta Turunen ja Kaija Majoinen (yhteisen kirkkoneuvoston edustaja). Lisäksi kokouksiin osallistui viestintäpäällikkö Kirsi Taskinen, joka toimi kokousten sihteerinä.

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet:






Viestintäpäällikön perehdytys ja verkostoituminen organisaatioon ja kirkolliseen toimintaympäristöön
SharePointiin siirtyvän intran rakentaminen ja käyttöönotto sisäisen viestinnän tehostamiseksi
Viestintäyksikön tehtävien ja palveluiden määrittely
Sosiaalisen median viestintäsuunnitelman laadinta (kohderyhmien parempi tavoittaminen)
Viestintäohjelman laatiminen

Viestintäyksikön työhön vaikutti koko vuoden ajan koronapandemian aiheuttama lisääntynyt kriisiviestintätarve sekä välillä 11.6.–31.12.2021 tiedottajan osa-aikainen (20 %) virkavapaa viestinnän tehtävistä.
Resurssihaasteista huolimatta moni tavoitteista saavutettiin. Viestintäpäällikön perehdytys toteutui suunnitellusti. Uusi intranet saatiin pääosin valmiiksi ja sen julkaisu päätettiin ajoittaa kiireisen joulun sijaan
seuraavan vuoden alkuun. Myös viestintäyksikön tehtävien ja palveluiden määrittely eteni ja tulee jatkossa
näkyväksi uuden intranetin myötä.
Sosiaalisen median kehittämistyössä kartoitettiin nykyinen tilanne ja suunniteltiin jatkotoimenpiteet. Viestintäohjelman laatiminen siirrettiin eteenpäin, sillä sen pohjana käytettävä Kirkon yhteinen viestintäohjelma julkaistiin vasta vuoden lopussa.
Lisäksi päivitettiin kriisiviestintäsuunnitelma, aloitettiin Joensuussa kesällä 2022 järjestettävien herättäjäjuhlien viestintä sekä käynnistettiin sisäistä tiedonkulkua, yhteistyön lisäämistä ja hyvien käytänteiden jakamista edistävä viestintäverkosto seurakuntien ja viestintäyksikön välillä.

2.1.10 Muu yhteinen seurakuntatyö
Vapaaehtoistoiminta
Saadaan päätökseen Vapaaehtoisuus voimavarana –hanke
Hankkeen jälkityöt saatiin päätökseen vuoden 2021 alussa.
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Seurakuntayhtymässä järjestetään vapaaehtoisten koulutuksia
Suunnittelimme vapaaehtoiseksi ikäihmisille ja messupalvelijoiden koulutukset. Kumpikaan ei toteutunut
hyvin vähäisen kiinnostuksen takia. Uusi sairaalaystävien koulutus toteutui. Sen kiinnostus ylitti kaikki odotukset. Koulutuksen kävi 12 henkilöä ja he kaikki aloittivat sairaalaystävänä toimimisen.
Päivitetään uudistunut vapaaehtoistyo.fi-sivusto ja pidetään sivustoa esillä
Joissain seurakunnissa on saatu nimettyä oma pääkäyttäjä. Tämän myötä sivuston käyttöön on ehkä hieman matalampi kynnys ja siitä on helpompi muistuttaa omassa työyksikössä.
Hiippakunnallisten vapaaehtoistoiminnan päivien toteutus (syyskuu 2021)
Tapahtuma siirtyi verkkotapahtumaksi. Perjantaipäivä oli suunnattu työntekijöille, jotka toimivat vapaaehtoisten kanssa (muillekin kuin seurakuntien työntekijöille) ja lauantai seurakuntien vapaaehtoisille. Palautteen mukaan saimme luotua yllättävän hyvää ja innostavaa jakamista, kun kuitenkin verkkotapahtumassa
kohtaamiset jäävät aina jotakin vaille.
Vapaaehtoistoiminnan tukityöryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.

Ympäristötyöryhmä
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 9.2.2021 ympäristötyöryhmään seuraavat jäsenet
vuosille 2021-2022:
 Virpi Kiviniemi, pj
hautaustoimen päällikkö, Joensuun srky
 Jukka Heikura
seurakuntamestari, Vaara-Karjala
 Sanna-Marika Keränen
seurakuntapastori, Eno (heinäkuu 2021 saakka)
 Topi Linjama
yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, Joensuu
 Riitta Mälkönen, siht,
varhaiskasvatuksen ohjaaja, Pielisensuu
 Päivi Paavilainen
luottamushenkilö, Pielisensuu
 Tiina Riikonen
nuorisotyönohjaaja, Rantakylä
 Kirsi Schmidt
emäntä, Pyhäselkä
 Minna Soikkeli
tiiminvetäjä, Vaivion kurssikeskus
 Mika Tarnanen
seurakuntamestari, Rantakylä
Ympäristötyöryhmä kokoontui 5 kertaa vuoden 2021 aikana.

Tavoitteet









Uusi ympäristöohjelma lanseerattiin seurakuntiin toimikunnan kautta.
Ympäristökasvatussuunnitelma päivitettiin seurakunnissa ja otettiin käyttöön.
Reilun kaupan seurakuntia ovat Joensuu, Pielisensuu, Pyhäselkä ja Rantakylä. Osallistuttiin Reilun
kaupan viikolle järjestämällä kahvituksia joko seurakuntalaisille tai työntekijöille useissa yksiköissä.
Iltapäiväkerhoissa käytettiin tavallista enemmän Reilun kaupan tuotteita ko. viikolla. Samalla kerrottiin Reilusta kaupasta seurakuntalaisille ja työntekijöille.
Kannustettiin kaikkia työaloja sitoutumaan ympäristöohjelman ympäristötavoitteisiin. Tavoitteena
oli saada kaikkien työalojen toimintasuunnitelmiin vähintään yksi konkreettinen ympäristöaiheinen
tavoite. Rantakylässä tämä onnistui hyvin, Pielisensuussa pienesti, muualla jäi tulevien suunnitelmien asiaksi. Jatkettiin ympäristötyön vaikutuksia kuvaavien indikaattoreiden ideointia ja kehittämistä.
Toimistot (Systemasta saadaan käytettyjen kopioiden määrä.)
Toiminta ja talous
o Seurakuntayhtymä tekee suunnitelman siitä, miten tähän tavoitteeseen päästään vuoteen
2030 mennessä. Asiasta on viestitty yhtymän päättäville elimille.
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Huomioidaan ympäristökriteerit kaikissa hankinnoissa. Hankintaohje on päivitetty, mutta
siitä on tarpeen tehdä ”vihreä kirja”, jossa on käytännön hankintaohjeita. Työtä jatketaan.
o parannetaan henkilöstön hankintaosaamista: toimia on tehty esim. yhteiset pienhankinnat, hankintatarpeen vähentäminen.
Ympäristökasvatus
o järjestetään ympäristöasioihin liittyvää koulutusta- ei toteutunut
o viestitään yhtymän seurakuntien tekemästä ympäristötyöstä säännöllisesti
o järjestetään eri työaloilla tilaisuuksia ulkona sekä retkiä luontoon. Tavoitetta on toteutettu
hyvin yhtymän seurakunnissa.
o pidetään esillä ympäristövastuullisuutta mm. kannustetaan kohtuullisuuteen ja kierrättämiseen sekä luonnon arvostamiseen
o järjestetään tilanteita, joissa on mahdollisuus ympäristön ja elinolosuhteiden parantamiseen
o järjestetään seurakuntalaisille talkoopäiviä esim. leirikeskuksissa ja hautausmailla
Jätehuolto ja kiertotalous
o kehitetään eri jätejakeiden keräystä ja seurataan jätteiden määrää vuosittain. Yleisiin tiloihin on hankittu jäteastiat, että seurakuntalaisillakin on mahdollisuus lajitella jätteet.
o lisätään sisäistä ja ulkoista tiedottamista lajittelun parantamiseksi
Ruoka ja keittiöt
o Lisättiin sekä kasvis- että lähiruokatuotteiden käyttöä.
o viestitään tarjottavan ruuan ympäristövaikutuksista (esim. ruuan alkuperä, jätteiden lajitteluohjeet, hävikkiruoka ja teemapäivät esim. Ekopaasto)
Energia ja kiinteistöt
o vähennetään sähkön kulutusta
o tehostetaan energiankulutuksen seurantaa (sähkö, lämpö ja vesi)
o Indikaattori: valitaan verrokkikiinteistöjä, joiden energiankulutusta seurataan uuden diplomikauden ajan
o laaditaan siivoussuunnitelmat ja huomioidaan siivouksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset (esim. annostelut, annostelulaitteet, kemikaaliluettelo)
Hautausmaat ja viheralueet
o lisätään perennahoidoista tiedottamista omilla kotisivuilla
o lisätään kevyemmin hoidettuja alueita hautausmaille
o seurataan jätemääriä ja vedenkulutusta vuosittain
o vaihdetaan hautausmaiden valaisimia led-valoihin vaiheittain
o laaditaan Kiihtelysvaaran vanhan hautausmaan metsäsuunnitelma
o selvitetään hautausmaiden inventointien mahdollisuuksia Museoviraston kanssa
Metsät ja muut luontoalueet
o kartoitetaan vapaaehtoisesti suojeltavia luonnonmuistomerkkejä tai luonnonsuojelualueita
Liikenne
o etsitään keinoja tukea henkilöstön autotonta liikkumista: Pyhäselässä on sähköpolkupyörä
työntekijöiden yhteiskäytössä. Keskustassa ja Pielisensuussa on pari yhteiskäyttöpolkupyörää.
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Taidetyöryhmä
Kokoonpano Heinonen Eila, pj. Suojama Ilona, vpj. Ketonen Matti, Nuutinen Irma, Vilpponen Sakari, Väänänen Eira, Mäki Henrik YKN:n edustajana. Asiantuntijajäsenet Moilanen Raimo ja Pennanen Ulla. Työryhmän
sihteerinä toimi Savela Henna.
Taidetyöryhmän tehtävänä on
 vastata seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien taideteosten (maalaukset, kirkkotekstiilit, hopeaesineistö) inventoinnista, jossa huomioidaan esineistön luetteloinnin lisäksi esineistön kunto ja asiallisen säilytyksen tarve; tarvittaessa käytetään asiantuntija-apua
 tehdä esityksiä esineistön huollosta, säilytyksestä ja mahdollisesta restauroinnista
 Hankkia seurakuntayhtymän tiloihin taideteoksia hyväksytyn talousarvion puitteissa sekä
 yhdessä kiinteistötoimikunnan kanssa laatia uusien rakennusten kuvataideohjelmia.
Vuonna 2021 taidetyöryhmä kokoontui neljä kertaa (22.4., 16.6., 31.8., 3.12.). Taidetyöryhmä suoritti katselmuksen Enon seurakuntatalon mahdollisista taidehankinnoista ja esitti Enon seurakunnalle pohdittavaksi, minkälaisia tarpeita heillä on kirkkotekstiileistä. Taidetyöryhmä pyysi esitystä Enon seurakunnalta
taidehankintoihin tarvittavasta summasta esitettäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Taidetyöryhmä totesi, että Leena van der Maden Valon tila –taideteoksen sijoittamiselle tulisi löytää sopiva
tila. Jatkossa selvitetään asiaa seurakuntiin päin ja tehdään päätös selvityksen jälkeen taidetyöryhmän asiantuntija-apua käyttäen
Taidetyöryhmä tutustui Kiihtelysvaaran kirkon käyttösuunnitelmaan ja alustavaan suunnitelmaan pronssiveistoksesta kirkon edustalle. Taidetyöryhmä linjasi, että seurataan suunnittelua ja kutsutaan arkkitehti
esittelemään kirkon luonnoksia ja esittää näkemyksen taideteosten sijoituksesta.

Tulevaisuustyöryhmä
Tulevaisuustyöryhmä
Joensuun seurakunnan seurakuntaneuvoston aloitteesta yhteinen kirkkoneuvosto nimesi 18.8.2020 (27 §)
tulevaisuusseminaarin järjestämistä varten tulevaisuusryhmän, johon nimettiin puheenjohtaja Tiina Sotkasiira ja jäsenet Pekka Auvinen, Petri Hämäläinen, Antti Kyytsönen, Iiris Lehto ja Kaija Majoinen. Yhteyshenkilönä työryhmän ja yhteisen kirkkoneuvoston välillä toimi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Tiina Reinikainen.
Tulevaisuusseminaari
Työryhmä organisoi ja toteutti Joensuun seurakuntayhtymän luottamushenkilöille ja seurakuntien työntekijöille suunnatun tulevaisuusverstaan verkkoseminaarina keväällä 2021. Seminaariin osallistui yhteensä
kuutisenkymmentä työntekijää ja luottamushenkilöä. Verstaan toteutuksessa perusideoina olivat vuorovaikutteisuus, osallisuuden vahvistaminen sekä prosessimaisuus. Lisäksi korostettiin luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden yhteistyön merkitystä. Tilaisuuden vetäjinä toimivat Tiina Sotkasiira ja Tiina Reinikainen.
Tulevaisuusverstaan teemoja olivat 1) Muuttuva hengellisyys ja monimuotoistuva yhteiskunta, 2) Kirkko
luomakunnassa ja seurakuntien ympäristövastuu, 3) Osallisuus, uudet työmuodot ja seurakuntalaisten
muuttuvat roolit, 4) Huolenpidon ja vähäosaisten kirkko sekä 5) Pohjois-Karjala nyt ja tulevaisuudessa.
Tulevaisuusverstaan tarkoituksena oli käynnistää pitkäjänteinen tulevaisuustyö, joka kytkeytyy seurakunnan strategiatyöhön ja jota tehtäisi sekä seurakunnissa että yhtymässä. Työryhmä ehdotti seuraavia jatkotoimia: 1) Tulevaisuusverstaan tuotosten hyödyntäminen seurakuntien ja yhtymän strategiatyössä, 2) Tulevaisuustyöryhmän nimeäminen, 3) Teemallisten tulevaisuustapahtumien järjestäminen, 4) Kokeiluhankkeen käynnistäminen ja 5) Viestintä
Tulevaisuustyöryhmän toimikauden jatkaminen
Tulevaisuustyöryhmän toimikautta jatkettiin vaalikauden loppuun 31.12.2022 asti (YKN 18.5.2021, 89 §).
Työryhmän tehtävänä on avustaa seurakuntayhtymän ja seurakuntien johtoa ja työyhteisöjä strategian valmistelussa ja kokeilutoiminnassa, seurakuntalaisten osallisuuden edistämisessä, hengellisen ydintehtävän
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esillä pitämisessä sekä järjestämällä seminaarin, jossa keskitytään seurakuntayhtymän ja seurakuntien rakenteeseen ja yhteistyöhön.

2.1.11 Hautaus- ja puistopalvelut








Hautaustoimen tehtävät
Hautausmaiden suunnittelu, rakentaminen ja yleishoito
Hautainhoitorahaston hoitoon annettujen hautojen hoito
Hautainhoitorahaston kukkamyymälä
Sankarihauta-alueiden hoito
Toimialan tiedottaminen
Krematorion palvelut koko maakunnan alueelle

Hautaus- ja puistopalveluiden yhteistyötahoina toimivat talous- ja kiinteistötoimistot, keskusrekisteri, eri
seurakuntien seurakuntatoimistot, kiinteistöjen seurakuntamestarit, hautaustoimistot ja kiinteistönhuoltoyritykset sekä muistomerkkiliikkeet, tiedottajat ja omaiset.
Hautausmaat

Pinta-ala

Joensuun hautausmaa

21,0 ha

Enon hautausmaa

10,4 ha

Hoilolan hautausmaa

1,9 ha

Kettuvaaran hautausmaa

1,6 ha

Kiihtelysvaaran hautausmaa

2,8 ha

Kiihtelysvaaran vanha hautausmaa

1,6 ha

Pyhäselän hautausmaa

7,5 ha

Suvensaaren hautausmaa

3,1 ha

Tuupovaaran hautausmaa

5,1 ha

Utran hautausmaa

2,5 ha

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Ristinkappelin kylmiöiden kapasiteetin lisääminen.
Ristinkappelin kylmiöt uusittiin. Uudet kylmiö- ja pakastin paikat rakennettiin kolmeen kerrokseen entisten
kahden kerroskaappien tilalle. Kerrospaikkojen lisäyksen vuoksi hankittiin myös uusi nosto-ja siirtovaunu
sekä uudet katafalkit. Entisellä nostovaunulla ei voi tehdä nostoja kolmanteen kerrokseen. Uudet kylmälaitteet ovat hiilidioksidia kylmäaineena käyttäviä laitteita. Hiilidioksidia käyttäville laitteille ei ole tiedossa
käyttörajoituksia, kuten fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäville laitteille on. Kaksi kaappia suunniteltiin
siten, että lämpötilaa voidaan säätää kylmiökäytöstä (+4˚C) pakastekäyttöön (- 20˚C).
Osa vanhoista kaapeista voitiin hyödyntää ja ne siirrettiin pysyvästi katafalkkitilaan. Ristin kappelissa on 45
kylmiöpaikkaa. Kylmiöt liitettiin automaatiovalvontaan sekä tilan valaisimet vaihdettiin led-tekniikkaan.
Joensuun hautausmaan lohkot 104 ja 105 uurnapaikkojen rakentaminen
Joensuun hautausmaan uusien uurnapaikkojen rakentaminen aloitettiin loppusyksyllä. Rakennusurakka
kilpailutettiin kokonaisurakkana ja halvimman urakkatarjouksen antoi Savon Kuljetus Oy. Hauta-alueen
massanvaihto 60cm, käytävien rakennekerrokset sekä sähkö- ja viemäröintityöt saatiin valmiiksi ennen talvea. Vihertyöt tehdään keväällä 2022 heti säiden salliessa. Alueen valmistuttua alueelle saadaan 600 uutta
uurnasukuhautapaikkaa.
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Hautausmaan toimisto- ja huoltorakennuksen hankesuunnitelma
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan (18.5.2021) hankesuunnittelutyöryhmän. Joensuun hautausmaan toimisto ja huoltorakennuksen hankesuunnitelman laatimista varten. Työryhmään nimettiin
(hallintojohtaja Tommi Mäki, kiinteistöpäällikkö Jussi Nevalainen, hautaustoimenpäällikkö Virpi Kiviniemi,
puistopuutarhuri Eeva Laurikainen sekä yhteisen kirkkoneuvon jäsen Pekka Auvinen). Työryhmän kutsumana puheenjohtajana toimi arkkitehti Osmo Karttunen. Hanketyöryhmä laati hautausmaan toimisto- ja
huoltorakennuksen rakentamisenhankesuunnitelman. Uudisrakennussuunnitelmaan kuului toimisto- ja
sosiaalitilat, korjaamo, varastotiloja sekä uurnanluovutustila. Hautainhoitorahaston kukkamyymälän purkaminen toiminnan lopettaminen vuonna 2022. Tulevassa uudisrakennussuunnitelmassa tulee huomioida
rakennusten soveltuminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen hautausmaaympäristöön sekä Koulukadun
ja Rauhankadun risteykseen kaavoitettu kiertoliittymän aiheuttaman liikennejärjestelyjen muuttuminen.
Hankkeen kokonaislaajuudeksi esitetään 1030 m2, josta lämpimiä tiloja 780 brm² ja kylmiä tiloja 250 brm².
Kustannuksiksi on arvioitu yhteensä 3 448 000€ (sis. alv 24%)
Joensuun hautausmaan kastelujärjestelmän ja valaistuksen suunnittelu ja rakentaminen
Valaistussuunnitelma toteutetaan vuoden 2022 aika ja rakentaminen siirrettiin my
Tuupovaaran hautausmaan laajennus suunnittelu ja rakentaminen
Suunnittelu ja rakentaminen siirrettiin vuodelle 2022
Kiihtelysvaaran vanhan hautausmaan inventointi ja metsäsuunnitelma
Siirrettiin myöhempään ajankohtaan
Joensuun hautausmaalla aloitettiin hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely.
Hoitamattomien hautojen kartoitusprosessi aloitettiin kesällä 2020. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin
Joensuun hautausmaalta lohkot C8, C9, B3, B7, B12, B23, B25, joilta hoitamattomat haudat kartoitettiin ja
kuvattiin. Haudoille asetettiin kunnostuskehotus. Hautojen hoitamattomuutta arvioitiin hautamuistomerkin kunnon sekä sen edustan ja ympäristön kasvillisuuden perusteella. Kuulutusmenettelyyn asetettiin ne
haudat, jotka olivat edelleen hoitamattomia. Haudanhaltijaa velvoitettiin kunnostamaan hauta vuoden
kuluessa kuulutuksesta.
Sankarihautoja






Joensuu
Eno
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
Tuupovaara

888
288
142
158
190

hautaa
hautaa
hautaa
hautaa
hautaa

Hautaukset eri hautausmaille
Arkkuhautaus
Joensuu

Uurnahautaus

Yhteensä

2020

133

204

437

438

Kettuvaara

9

18

27

28

Utra

3

7

10

10

Kiihtelysvaara

19

6

25

42

Tuupovaara

18

12

30

33

4

1

5

5

Eno

76

31

107

91

Pyhäselkä

26

16

42

49

Yhteensä

338

358

696

653

Hoilola
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Siunaamatta haudattiin

20 (15)

Seurakuntayhtymän hautausmaille haudattiin 460 oman seurakunnan jäsentä. Muun ev.lut. -ja ortodoksisen seurakunnan jäseniä haudattiin 118. Kirkkoon kuulumattomia tai muita oli 105 henkilöä. Hautauksista
oli 288 arkkuhautausta ja 395 uurnahautausta. Muistolehtoon haudattiin 95 vainajaa. Ortodoksiseurakunnan hautojen avaus, peittäminen ja peruskunnostus 28 kpl (24) sekä käytävien kunnossapitotyöt laskutustyönä.
Tuhkaukset
Yhteensä
Muistolehtoon
Tuhkausprosentti

865 (802) (678)
95 (87) (83)
57,8% (51%) (48,5)

Joensuun krematoriossa tuhkattiin 865 vainajaa, 63 vainajaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tuhkausprosentti oli 57,8 %. Joensuun krematoriossa tuhkatuista vainajista 865 vainajasta 340 vainajaa haudattiin
Joensuun hautausmaille ja 525 vainajaa haudattiin muualle.
Näistä vainajista Joensuun seurakuntayhtymän hautausmaille haudattiin 42 vainajan viimeinen kotikunta
oli muu kuin Joensuu ja Joensuulaisista tuhkatuista vainajista 72 haudattiin muualle kuin Joensuun hautausmaille.

2.1.12 Kiinteistöpalvelut
Kiinteistötoimen tehtävänä on luoda seurakunnille ja seurakuntayhtymälle toimintaedellytyksiä ylläpitämällä toimitiloja ja tarjoamalla henkilöstöä erilaisiin kirkonpalvelustehtäviin sekä huolehtia seurakuntayhtymän kiinteistöjen kunnosta. Kiinteistötoimi vastaa seurakuntayhtymän peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeista.
Kiinteistötoimikunnan kokoonpano vuonna 2021: Juvonen Jari, pj., Lempinen Antti, Sagulin Kaija, Savolainen Kari, Sotkasiira Tiina, Suojama Ilona ja Sutinen Anton, Savolainen Martti, YKN:n edustaja ja Nevalainen
Jussi, sihteeri.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen





Enon seurakuntatalon rakennushanke valmistui tavoitteen mukaisessa aikataulussa heinäkuussa.
Hankkeen kustannusarvio ylittyi yhden (1) % verran
Tuupovaaran kirkon turvatekniikka-asennukset valmistuivat tavoitteen mukaisen aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Hanke toteutettiin lahjoitusvaroin.
Utran kirkon julkisivu- ja vesikattomaalaus siirtyi vuodelle 2022 johtuen Museoviraston lausunnon
viivästymisestä
Kiihtelysvaaran kirkon rakennussuunnittelu käynnistettiin suunnitelman mukaisesti.

Kiinteistöistä ja osakehuoneistoista luopuminen vuonna 2021
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 (39 §)
Joensuun seurakuntayhtymän kiinteistösuunnitelman, jonka mukaan kiinteistökantaa pyritään keventämään vuosina 2020-2029 luopumalla seurakuntayhtymän toiminnalle ei-välttämättömistä kiinteistöistä
sekä seurakuntayhtymän omistuksessa olevista osakehuoneistoista.





Määräalan kauppoja tehtiin 2 kpl
Kiihtelysvaaran pappila myytiin.
Hoilolan pappila myytiin.
Seurakuntayhtymän osakehuoneistoja myytiin 2 kpl.
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Muita merkittäviä tapahtumia



Tuupovaaran kirkon ikkunapuitteiden huoltomaalaus tehtiin kesällä. Hanke toteutettiin lahjoitusvaroin.
Tuupovaaran kirkon piha sorastettiin ja ulkovalaistus uusittiin kesällä. Hanke toteutettiin lahjoitusvaroin.

Keittiöpalvelut
Lisätään reilun kaupan ja luomutuotteiden monipuolisempaa käyttöä
Reilunkaupantuotteita ja luomutuotteita on hankittu aina, kun se on mahdollista. Tuotteiden lisääminen
riippuu kauppojen valikoimasta. Vuoden 2021 aikana tuotevalikoima ei ole juurikaan laajentunut.
Käytetään ympäristömerkattuja ja hajusteettomia pesuaineita aina, kun mahdollista.
Kaikki tiloissa on käytetty ympäristömerkittyjä ja hajusteettomia puhdistusaineita.
Henkilökunnan työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen
Henkilökunnalle järjestettiin keväällä 2021 Tyhy-päivä Tuupovaaran Vekaruskoskelle. Emännille on järjestetty yhteisiä päiviä esim. koulutuksen ja yhteisen ruokailun merkeissä.
Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen
Vuoden 2021 alusta emännille siirtyi siivoustyötä. Henkilökunta suoritti vuoden aikana toimitilahuoltajakoulutuksen. Koulutuksessa oli esillä myös työhyvinvointi, ergonomia ja työturvallisuus. Siivoustyö on helpottunut ja keventynyt uusien koneiden ja siivousvälineiden hankintojen myötä. Samalla kohentui myös
työergonomia, ja siivoustyö on ollut mielekkäämpää asianmukaisin välinein ja konein.

Vaivion kurssikeskus
Vaivion kurssikeskuksen tehtävänä on palvella seurakuntia ja muita sidosryhmiä tarjoamalla leirien, kurssien ja muiden tapahtumien tarpeisiin kokoontumis-, koulutus-, virkistys- ja majoitustiloja sekä ruokapalveluja. Painopisteenä on seurakuntien oman toiminnan tukeminen. Vaivion kurssikeskus oli avoinna koko
vuoden huomioiden kaikessa toiminnassaan covid-19 epidemian aiheuttamat rajoitukset ja terveysturvallisuuteen liittyvät ohjeistukset.
Ympäristöasioiden kehittäminen
Vaivion kurssikeskuksen ympäristöasiat on huomioitu hyvällä tasolla. Toimintaa kehitetään vuosittain ympäristöohjelman ja toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Toimintasuunnitelman tavoitteina olivat
ympäristökatselmuksen päivittäminen, tähderuoan hyödyntäminen sekä lähi-, luomu- ja kasvisruoan käytön lisääminen.
Vaivion kurssikeskuksen ympäristökatselmus päivitettiin ja laadittiin ympäristötyön toimintakertomus.
Ruoanvalmistuksessa jäävää tähderuokaa hyödynnettiin diakoniaan jaettavaksi yhteistyössä Joensuun seurakunnan diakoniatyön kanssa. Kurssikeskuksen elintarvikehankinnoissa huomioitiin myös lähi- ja luomuelintarvikkeiden käyttö. Kasvisruoan määrää lisättiin toteuttamalla jokaisella rippileirillä kasvisruokapäivä ja viikonloppuleireillä kasvisruoka-ateria.
Kurssikeskuksessa otettiin käyttöön pullokolehti, jonka tuotoilla hankitaan linnunpönttöjä. Vaivion luontopolku oli runsaassa käytössä läpi vuoden ja toukokuussa luontopolulla järjestettiin lasten lintuviikko. Lasten
lintuviikkoon osallistuneille jaettiin linnunpönttöjä.
Keittiön omavalvonta ja viranomaisohjeistus
Omavalvontasuunnitelma päivitettiin. Vaivion kurssikeskukseen laadittiin myös suunnitelma, jossa kuvataan toimenpiteet koronatartuntojen estämiseksi. Suunnitelmia päivitetään tarvittaessa ja aina kun toiminnassa tai viranomaisohjeistuksessa tapahtuu muutoksia.
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Tilojen viihtyisyyden lisääminen
Majoitushuoneisiin uusittiin verhoja ja päiväpeittoja. Ylätalon sisustusta uusittiin tekstiilien osalta. Majoitustilojen aulaan asiakkaiden käyttöön asennettiin juomavesipiste ja hankittiin kierrätetystä muovista valmistettuja vesipulloja.
Sisä- ja majoitustilojen kunnostus
Takkahuoneen inva–wc ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat varastotilat jouduttiin remontoimaan
putkivuodon aiheuttaman vesivahingon seurauksena.
Ranta- ja ulkoalueiden kunnostus
Luontopolulta kaadettiin vaaraa aiheuttaneita puita. Sisäpihan istutukset siistittiin, ylimääräiset pensaat
poistettiin ja tilalle istutettiin nurmialue. Keväällä ja syksyllä järjestettiin talkoopäivät hautaustoimen ja vapaaehtoistyön kanssa yhteistyössä.
Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja turvallisuusasioiden kehittäminen
Vaivion kurssikeskuksessa suoritettiin palotarkastus. Tarkastuksessa ilmenneet A-osan palo-oven toiminta
ja ylätalon poistumistie kyltti hoidettiin kuntoon. Ylätalon ja aittakylän pihapiiriin hankittiin lisäsammutin.
Ulkopuolisten pääsyä kurssikeskuksen alueelle rajoitettiin puomilla. Kurssikeskuksen turvallisuusohjeita
päivitettiin.
Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen
Tarja Merinen suoritti EA1- ensiapukurssin. Koko henkilöstö osallistui tulevaisuuden työelämätaidot verkkokoulutukseen ja teams-yhteydellä järjestettyyn defibrillaattori-koulutukseen.
Toiminnan kehittäminen
Toimintaa kehitetään asiakaslähtöisesti saadun asiakaspalautteen perusteella. Asiakaspalautetta kerätään
aktiivisesti ja palaute huomioidaan toiminnassa mahdollisuuksien mukaan.

Toiminnan kuvaus, Kurssikeskuksen käyttöpäivät 2021:












Oma toiminta 163 päivää
Ulkopuoliset 39 päivää
Käyttöpäivät yhteensä 202 päivää.
Yöpyjät oma toiminta 3819 ja ulkopuoliset 474.
Yöpyjiä yhteensä 4293 henkilöä.
Ruokailijamäärät yhteensä 2021:
Aamiainen
4247
Lounas
6301
Kahvit
5451
Päivällinen
3671
Iltapala
4134
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2.2 Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen
2.2.1 Käyttötalouden toteutuminen
Yleishallinto 1 PL
Toimintatuotot
Korvaukset
Myyntituotot
Maksutuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Sisäiset tuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Palvelun ostot - sisäiset
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

Joensuun seurakunta
Toimintatuotot
Korvaukset
Myyntituotot
Maksutuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Palvelun ostot - sisäiset
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

TP edellinen
vuosi
2020
-127 626,65
0,00
-1 095,00
-49 027,42

TA kuluva
2021

Toteuma
2021

Yli-ali

T-%

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

-606 580,01
-4 932,97
-1 759,00
-43 498,52

462 880,01
-2 067,03
259,00
-15 701,48

422,12
70,47
117,27
73,48

-6 533,75
0,00
0,00
-68 306,32
-50 000,00
0,00
-2 298,68
-26 000,00
0,00
-365,48
0,00
0,00
1 163 122,58 1 081 700,00 42 000,00
550 907,99 507 833,00 19 200,00
466 738,97 483 600,00 22 800,00
5 875,75
5 950,00
0,00
63 147,39
52 200,00
0,00
69 307,67
26 767,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
7 144,81
350,00
0,00
1 035 495,93 938 000,00 42 000,00

-498 738,62
-54 841,16
-2 809,74
0,00
1 722 372,40
567 427,31
583 811,79
8 039,65
63 008,63
29 009,44
2 200,00
468 875,58
1 115 792,39

498 738,62
4 841,16
-23 190,26
0,00
-598 672,40
-40 394,31
-77 411,79
-2 089,65
-10 808,63
-2 242,44
2 800,00
-468 525,58
-135 792,39

0,00
109,68
10,81
0,00
153,28
107,66
115,29
135,12
120,71
108,38
44,00
133 964,45
113,86

TP edellinen
vuosi
2020
-128 895,64
-65 850,00
-350,00
-44 901,20

-143 700,00
-7 000,00
-1 500,00
-59 200,00

TA muutokset
2021

TA kuluva
2021

TA muutokset
2021

Toteuma
2021

Yli-ali

T-%

-148 284,00
-46 000,00
-1 500,00
-72 484,00

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

-194 578,04
-56 597,60
-190,00
-67 914,40

46 294,04
10 597,60
-1 310,00
-4 569,60

131,22
123,04
12,67
93,70

-1 943,70
-16 300,00
-5 581,44
-2 000,00
-10 269,30
-10 000,00
1 638 591,96 1 738 627,00
1 311 565,73 1 412 834,00
66 582,22
80 714,00
33 131,45
57 800,00
2 502,84
1 680,00
68 300,98
57 899,00
153 056,27 125 600,00
3 452,47
2 100,00
1 509 696,32 1 590 343,00

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

-12 691,40
-46 464,59
-10 720,05
1 708 651,57
1 361 547,88
80 136,63
59 633,71
2 325,15
66 388,20
135 636,39
2 983,61
1 514 073,53

-3 608,60
44 464,59
720,05
29 975,43
51 286,12
577,37
-1 833,71
-645,15
-8 489,20
-10 036,39
-883,61
76 269,47

77,86
2 323,23
107,20
98,28
96,37
99,28
103,17
138,40
114,66
107,99
142,08
95,20
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Pielisensuun seurakunta
Toimintatuotot
Korvaukset
Myyntituotot
Maksutuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Sisäiset tuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Palvelun ostot - sisäiset
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

Rantakylän seurakunta
Toimintatuotot
Korvaukset
Myyntituotot
Maksutuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Sisäiset tuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Palvelun ostot - sisäiset
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

TP edellinen
vuosi
2020
-107 662,93
-53 850,00
-426,19
-48 767,06

TA kuluva
2021

TA muutokset
2021

Toteuma
2021

Yli-ali

T-%

-135 290,00
-50 000,00
-1 000,00
-76 440,00

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

-130 923,47
-48 708,80
-369,90
-62 408,60

-4 366,53
-1 291,20
-630,10
-14 031,40

96,77
97,42
36,99
81,64

-2 824,68
-2 050,00
-1 260,00
-700,00
-275,00
-5 100,00
-260,00
0,00
1 275 985,06 1 465 774,00
1 026 444,15 1 143 818,00
64 243,64 111 426,00
21 446,43
64 790,00
4 256,66
2 750,00
54 417,04
42 790,00
102 147,31
97 600,00
3 029,83
2 600,00
1 168 322,13 1 330 484,00

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

-593,61
-17 933,96
-908,60
0,00
1 399 272,19
1 118 201,70
75 320,87
42 877,41
4 806,72
44 450,70
110 447,05
3 167,74
1 268 348,72

-1 456,39
17 233,96
-4 191,40
0,00
66 501,81
25 616,30
36 105,13
21 912,59
-2 056,72
-1 660,70
-12 847,05
-567,74
62 135,28

28,96
2 561,99
17,82
0,00
95,46
97,76
67,60
66,18
174,79
103,88
113,16
121,84
95,33

TP edellinen
vuosi
2020
-77 432,53
-43 300,00
-126,70
-25 318,20

TA kuluva
2021

TA muutokset
2021

Toteuma
2021

Yli-ali

T-%

-100 300,00
-24 000,00
0,00
-40 500,00

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

-120 657,43
-38 791,60
-10,00
-39 205,56

20 357,43
14 791,60
10,00
-1 294,44

120,30
161,63
0,00
96,80

-5 657,65
-15 600,00
-730,00
-20 200,00
-351,08
0,00
-1 948,90
0,00
1 073 606,41 1 163 135,00
883 726,78 958 144,00
38 567,28
50 450,00
25 424,01
48 600,00
5 953,43
4 300,00
48 848,09
33 961,00
68 163,15
66 000,00
2 923,67
1 680,00
996 173,88 1 062 835,00

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

-1 757,74
-17 809,49
-20 067,92
-3 015,12
1 099 012,89
884 300,04
47 890,00
30 575,13
5 928,35
45 802,68
81 954,13
2 562,56
978 355,46

-13 842,26
-2 390,51
20 067,92
3 015,12
64 122,11
73 843,96
2 560,00
18 024,87
-1 628,35
-11 841,68
-15 954,13
-882,56
84 479,54

11,27
88,17
0,00
0,00
94,49
92,29
94,93
62,91
137,87
134,87
124,17
152,53
92,05
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Vaara-Karjalan seurakunta
Toimintatuotot
Maksutuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Palvelun ostot - sisäiset
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

Enon seurakunta
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Palvelun ostot - sisäiset
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

TP edellinen
vuosi
2020

TA kuluva
2021

TA muutokset
2021

Toteuma
2021

Yli-ali

T-%

-3 922,70
-69,51

-3 000,00
-3 000,00

0,00
0,00

-42 267,02
-2 763,98

39 267,02
-236,02

1 408,90
92,13

-3 027,69
-800,00
-25,50
361 795,93
305 010,45
31 301,69
2 311,90
2 403,91
13 299,09
7 018,59
450,30
357 873,23

0,00
0,00
0,00
364 000,00
284 928,00
36 475,00
14 310,00
2 470,00
16 217,00
9 100,00
500,00
361 000,00

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

-4 069,26
-3 933,66
-31 500,12
331 759,56
267 511,68
27 777,90
7 005,50
2 038,15
17 928,89
9 066,58
430,86
289 492,54

4 069,26
3 933,66
31 500,12
32 240,44
17 416,32
8 697,10
7 304,50
431,85
-1 711,89
33,42
69,14
71 507,46

0,00
0,00
0,00
91,14
93,89
76,16
48,96
82,52
110,56
99,63
86,17
80,19

Toteuma
2021

Yli-ali

T-%

TP edellinen
vuosi
2020
-5 277,49
-300,00
-1 795,70
-2 153,79
0,00
-1 028,00
466 188,58
391 234,69
27 475,89
5 423,87
2 593,08
19 213,64
19 513,34
734,07
460 911,09

TA kuluva
2021
-16 700,00
0,00
-12 400,00

TA muutokset
2021
0,00
0,00
0,00

-13 534,50
-1 450,00
-5 411,15

-3 165,50
1 450,00
-6 988,85

81,04
0,00
43,64

-4 200,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
542 622,00 10 000,00
428 574,40
0,00
53 242,00
0,00
12 395,00
0,00
2 200,00
0,00
23 570,60 10 000,00
21 880,00
0,00
760,00
0,00
525 922,00 10 000,00

-1 037,32
-5 636,03
0,00
531 056,19
414 551,45
37 377,30
13 758,02
2 227,95
37 209,11
25 251,13
681,23
517 521,69

-3 162,68
5 636,03
-100,00
21 565,81
14 022,95
15 864,70
-1 363,02
-27,95
-3 638,51
-3 371,13
78,77
18 400,31

24,70
0,00
0,00
96,10
96,73
70,20
111,00
101,27
110,84
115,41
89,64
96,57
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Pyhäselän seurakunta
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Palvelun ostot - sisäiset
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

Seurakunnat yhteensä 2 PL
Toimintatuotot
Korvaukset
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Sisäiset tuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Palvelun ostot - sisäiset
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

TP edellinen
vuosi
2020

TA kuluva
2021

TA muutokset
2021

Toteuma
2021

Yli-ali

T-%

-9 940,63
-793,60
-3 563,39

-20 688,00
-1 300,00
-10 418,00

0,00
0,00
0,00

-19 126,43
-1 480,75
-6 947,78

-1 561,57
180,75
-3 470,22

92,45
113,90
66,69

-5 583,64
0,00
622 602,36
535 160,55
37 359,21
10 117,91
3 117,49
20 263,52
15 630,96
952,72
612 661,73

-8 970,00
0,00
667 388,00
538 180,80
56 445,00
19 410,00
2 300,00
27 900,00
19 270,00
3 882,20
646 700,00

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

-3 249,14
-7 448,76
627 652,03
514 270,03
48 632,45
10 345,95
1 653,91
28 924,79
22 863,15
961,75
608 525,60

-5 720,86
7 448,76
39 735,97
23 910,77
7 812,55
9 064,05
646,09
-1 024,79
-3 593,15
2 920,45
38 174,40

36,22
0,00
94,05
95,56
86,16
53,30
71,91
103,67
118,65
24,77
94,10

Toteuma
2021

Yli-ali

T-%

TP edellinen
vuosi
2020
-495 690,11
-163 000,00
-5 409,94
-125 556,46
-119 436,29

TA kuluva
2021
-424 262,00
-120 000,00
-3 800,00
-215 242,00
0,00

TA muutokset
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-757 638,30
-144 098,00
-8 087,15
-186 503,22
-119 212,79

333 376,30
24 098,00
4 287,15
-28 738,78
119 212,79

178,58
120,08
212,82
86,65
0,00

-59 758,20
-47 120,00
0,00
-8 371,44
-22 900,00
0,00
-11 948,88
-15 200,00
0,00
-2 208,90
0,00
0,00
5 601 471,49 5 941 546,00 10 000,00
4 459 581,20 4 766 479,20
0,00
283 136,65 388 752,00
0,00
97 855,57 217 305,00
0,00
85 503,76
15 700,00
0,00
233 439,83 202 337,60 10 000,00
373 979,62 339 450,00
0,00
67 974,86
11 522,20
0,00
5 105 781,38 5 517 284,00 10 000,00

-134 219,64
-99 226,49
-63 275,89
-3 015,12
5 942 886,84
4 560 382,78
335 904,61
164 211,92
84 342,16
253 087,22
413 941,74
131 016,41
5 185 248,54

87 099,64
76 326,49
48 075,89
3 015,12
8 659,16
206 096,42
52 847,39
53 093,08
-68 642,16
-40 749,62
-74 491,74
-119 494,21
342 035,46

284,85
433,30
416,29
0,00
99,85
95,68
86,41
75,57
537,21
119,19
121,94
1 137,08
93,81

67

Yhteinen seurakuntatyö 3 PL

TP edellinen
vuosi
2020

Toimintatuotot
Korvaukset
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Sisäiset tuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Palvelun ostot - sisäiset
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

-441 857,65 -340 866,00
-253 038,83 -260 831,00
-27 568,82
-31 000,00
-5 161,05
0,00
-119 283,22
-9 050,00
-22 431,97
-21 170,00
-14 373,76
-18 815,00
1 294 385,28 1 237 407,00
918 267,98 906 243,50
260 912,47 242 848,00
4 167,39
13 980,00
48 943,74
49 735,00
27 688,16
17 110,50
26 677,79
0,00
7 727,75
7 490,00
852 527,63 896 541,00

Hautaus- ja puistopalvelut 4 PL

TP edellinen
vuosi
2020

Toimintatuotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Metsätalouden tuotot
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Palvelun ostot - sisäiset
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

-441 697,63 -355 900,00
-430 892,50 -348 000,00
-9 477,84
-7 400,00
-513,60
0,00
-813,69
-500,00
1 077 368,54 1 030 679,00
681 419,72 670 976,00
211 539,71 178 413,00
368,00
200,00
4 772,86
4 000,00
164 240,77 169 620,00
15 027,48
7 470,00
635 670,91 674 779,00

TA kuluva
2021

TA kuluva
2021
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TA muutokset
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TA muutokset
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Toteuma
2021
-361 714,24
-280 164,71
-25 493,00
-453,60
-4 778,50
-23 014,63
-27 809,80
1 151 501,60
851 570,71
212 834,03
17 196,50
50 181,51
12 138,39
0,00
7 580,46
789 787,36

Toteuma
2021
-469 615,09
-452 541,43
-7 947,61
-1 519,00
-7 607,05
982 588,13
609 623,15
160 834,48
0,00
5 744,30
192 944,72
13 441,48
512 973,04

Yli-ali
20 848,24
19 333,71
-5 507,00
453,60
-4 271,50
1 844,63
8 994,80
85 905,40
54 672,79
30 013,97
-3 216,50
-446,51
4 972,11
0,00
-90,46
106 753,64

Yli-ali
113 715,09
104 541,43
547,61
1 519,00
7 107,05
48 090,87
61 352,85
17 578,52
200,00
-1 744,30
-23 324,72
-5 971,48
161 805,96

T-%
106,12
107,41
82,24
0,00
52,80
108,71
147,81
93,06
93,97
87,64
123,01
100,90
70,94
0,00
101,21
88,09

T-%
131,95
130,04
107,40
0,00
1 521,41
95,33
90,86
90,15
0,00
143,61
113,75
179,94
76,02

Kiinteistöpalvelut 5 PL
Toimintatuotot
Korvaukset
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Metsätalouden tuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Sisäiset tuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Palvelun ostot - sisäiset
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

TP edellinen
vuosi
2020
-949 784,27
-2 000,00
-31 684,45
-3 926,46
-185 449,57
-160 499,32

TA kuluva
2021
-593 970,00
-2 000,00
-59 000,00
-6 500,00
-124 400,00
-113 150,00

TA muutokset
2021

Toteuma
2021

Yli-ali

T-%

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

-657 653,55
-2 000,00
-30 107,93
-7 069,80
-171 157,00
-47 109,47

63 683,55
0,00
-28 892,07
569,80
46 757,00
-66 040,53

110,72
100,00
51,03
108,77
137,59
41,63

0,00
0,00
0,00
-3 600,00
0,00
0,00
-469 826,65
-70 000,00
0,00
-92 797,82 -218 920,00
0,00
2 911 752,47 2 657 970,00 10 000,00
938 679,74 1 052 860,00
0,00
876 946,50 446 823,00
0,00
1 479,25
300,00
0,00
118 395,48 111 550,00
0,00
696 561,03 848 382,00 10 000,00
279 690,47 198 055,00
0,00
1 961 968,20 2 064 000,00 10 000,00

-23 004,52
-11 346,58
-205 886,10
-159 972,15
2 919 597,40
1 130 687,43
637 239,63
1 349,00
101 288,31
838 919,09
210 113,94
2 261 943,85

23 004,52
11 346,58
135 886,10
-58 947,85
-251 627,40
-77 827,43
-190 416,63
-1 049,00
10 261,69
19 462,91
-12 058,94
-187 943,85

0,00
0,00
294,12
73,07
109,43
107,39
142,62
449,67
90,80
97,73
106,09
109,06
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Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä

2.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Tuloslaskelma
Toimintatuotot

Toteuma ed.
vuosi

TA muutokset

TA kuluva

TA Yhteensä

Toteuma

Yli-Ali

T-%

2 346 910,35

1 620 963,00

0,00

1 620 963,00

2 662 404,12

-1 041 441,12

164,2

Korvaukset

418 038,83

389 831,00

0,00

389 831,00

431 195,68

-41 364,68

110,6

Myyntituotot

65 758,21

95 300,00

0,00

95 300,00

65 447,08

29 852,92

68,7

Maksutuotot

614 563,89

628 942,00

0,00

628 942,00

690 066,57

-61 124,57

109,7

Vuokratuotot

314 363,70

131 800,00

0,00

131 800,00

298 317,40

-166 517,40

226,3

Metsätalouden tuotot

161 012,92

113 150,00

0,00

113 150,00

48 628,47

64 521,53

43,0

66 291,95

47 120,00

0,00

47 120,00

655 962,78

-608 842,78

1 392,1

199 560,98

81 950,00

0,00

81 950,00

170 192,73

-88 242,73

207,7

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut

507 319,87

132 870,00

0,00

132 870,00

302 593,41

-169 723,41

227,7

-11 938 354,40

-11 711 567,00

-62 000,00

-11 773 567,00

-12 528 149,30

754 582,30

106,4

-7 548 856,63

-7 904 391,70

-19 200,00

-7 923 591,70

-7 719 691,38

-203 900,32

97,4

Palkat ja palkkiot

-6 188 924,96

-6 185 745,00

-15 000,00

-6 200 745,00

-6 319 494,58

118 749,58

101,9

Henkilösivukulut

-1 532 593,22

-1 718 646,70

-4 200,00

-1 722 846,70

-1 570 393,71

-152 452,99

91,2

172 661,55

0,00

0,00

0,00

170 196,91

-170 196,91

0,0

-2 099 274,30

-1 740 436,00

-22 800,00

-1 763 236,00

-1 930 624,54

167 388,54

109,5

Henkilökulujen oikaisuerät
Palvelujen ostot
Vuokrakulut

-320 763,23

-233 185,00

0,00

-233 185,00

-304 564,91

71 379,91

130,6

Aineet ja tarvikkeet

-1 191 237,46

-1 264 217,10

-20 000,00

-1 284 217,10

-1 326 098,86

41 881,76

103,3

Annetut avustukset

-400 657,41

-344 450,00

0,00

-344 450,00

-416 141,74

71 691,74

120,8

Muut toimintakulut

-377 565,37

-224 887,20

0,00

-224 887,20

-831 027,87

606 140,67

369,5

TOIMINTAKATE

-9 591 444,05

-10 090 604,00

-62 000,00

-10 152 604,00

-9 865 745,18

-286 858,82

97,2

Kirkollisverotulot

11 160 592,28

10 600 000,00

0,00

10 600 000,00

11 587 301,04

-987 301,04

109,3

1 478 820,00

1 450 000,00

0,00

1 450 000,00

1 501 920,00

-51 920,00

103,6

Valtionrahoitus
Verotuskulut

-187 558,30

-190 000,00

0,00

-190 000,00

-189 850,79

-149,21

99,9

Kirkon rahastomaksut

-987 823,02

-1 039 000,00

0,00

-1 039 000,00

-1 030 271,04

-8 728,96

99,2

57 312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

126 930,05

100 000,00

0,00

100 000,00

588 450,18

-488 450,18

588,5

8 731,92

10 000,00

0,00

10 000,00

16 098,43

-6 098,43

161,0

Muut rahoitustuotot

153 876,63

97 000,00

0,00

97 000,00

577 348,46

-480 348,46

595,2

Arvon muutokset sijoituksista

-28 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

-7 078,50

-7 000,00

0,00

-7 000,00

-4 996,71

-2 003,29

71,4

Toiminta-avustukset
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot

Korkokulut
VUOSIKATE

2 056 828,96

830 396,00

-62 000,00

768 396,00

2 591 804,21

-1 823 408,21

337,3

Poistot ja arvonalentumiset

-1 001 259,18

-900 852,75

0,00

-900 852,75

-917 543,74

16 690,99

101,9

-794 802,13

-900 852,75

0,00

-900 852,75

-860 460,95

-40 391,80

95,5

-206 457,05

0,00

0,00

0,00

-57 082,79

57 082,79

0,0

TILIKAUDEN TULOS

1 055 569,78

-70 456,75

-62 000,00

-132 456,75

1 674 260,47

-1 806 717,22

-1 264,0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

1 055 569,78

-70 456,75

-62 000,00

-132 456,75

1 674 260,47

-1 806 717,22

-1 264,0

Suunnitelman mukaiset poistot
Kertaluonteiset poistot

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Koronapandemian talousvaikutusten vuoksi kirkollisverotulojen odotettiin vuonna 2021 jäävän selkeästi
vuotta 2020 pienemmäksi. Kirkollisverotulot toteutuivat kuitenkin 3,8 prosenttia edellistä vuotta ja 9,3
prosenttia vuoden 2021 talousarviota suurempana. Pääosin tämän mahdollisti talouden ennakoitua selvästi nopeampi toipuminen, palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason nousu, eläkkeiden
nousu sekä valtion koronan vuoksi tekemät tukitoimet. Alla taulukko kirkollisverotulojen ja valtiorahoituksen kehityksestä vuosina 2017 – 2020. Kirkkohallituksen syksyllä 2021 tilaaman ennusteen mukaan kirkollisverotulojen ennustetaan pysyvän Joensuussa jäsenmäärän vähentymisestä huolimatta euromääräisesti
yli 11 miljoonassa eurossa kuluvan vuosikymmenen ajan.

Vuosi

Kirkollisveroprosentti

Kirkollisvero

Valtionrahoitus

Yhteensä

2021

1,55

11 587 301,04

1 501 920,00

13 089 221,04

2020

1,55

11 160 592,28

1 478 820,00

12 639 412,28

2019

1,55

11 197 494,38

1 448 724,00

12 646 218,38

2018

1,45

10 178 517,61

1 474 704,36

11 653 221,97

2017

1,45

10 526 580,64

1 472 488,56

11 999 069,20

Rahoitustuotot toteutuivat noin 488 000 euroa ennakoitua suurempina. Vuosi 2021 oli sijoitusmarkkinoilla
erityisen hyvä. Loppuvuodesta epävarmuus markkinoilla lisääntyi ja seurakuntayhtymän varainhoitajat siirsivät sijoitussalkkujen painopistettä osakkeista korkotuotteisiin. Muutokset näkyivät sijoitussalkkujen hankintahintojen nousuna ja kirjautuivat sitä kautta vuoden 2021 rahoitustuotoiksi.
Toimintatuottojen ja toimintakulujen suuri kasvua edelliseen vuoteen verrattuna selittää se, että toimintatuotot pitävät sisällään Kiihtelysvaara-seuran kirkkokeräyksen 453 100 euron keräysvarojen siirron seurakuntayhtymän lahjoitustuottoihin ja toimintakulut vastaavan suuruisen siirron Kiihtelysvaaran kirkon rakennusrahastoon.

2.2.3 Investointiosan toteutuminen
Investointihanke
Ristinkappelin kylmäsäilytystilojen
laajennus ja kylmätekniikan uusiminen

Kustannusarvio

Toteuma
yhteensä

Ed. vuosien
käyttö

TA Kuluva

Talousarviomuutokset

Talousarvio muutosten jälkeen

Toteuma
kuluva
Menot

Toteuma
kuluva
Tulot

Toteuma
kuluva
Yhteensä

Yli/Ali

Kustannusarviosta
käytetty
31.12.

T-%

-210 000

-228 986

-20 946

0

0

0

-208 039

0

-208 039

208 039

0

109

Joensuun hautausmaan toimisto-,
sosiaalitila- ja huoltorakennus

-3 500 000

-9 710

0

-50 000

0

-50 000

-9 710

0

-9 710

40 289

19

0,3

Tuupovaaran hautausmaan suunnittelu ja laajennus

-40 000

-620

-620

-30 000

0

-30 000

0

0

0

0

0

2

Joensuun hautausmaan valaistuksen ja kasteluvesijärjestelmän uusiminen

-235 000

0

0

-120 000

0

-120 000

0

0

0

0

0

0

Joensuun hautausmaan uurnahautalohkojen 104 ja 105 rakentaminen

-250 000

-83 137

0

-50 000

0

-50 000

-83 137

0

-83 137

33 137

166

33

Iseki TG6687 HST traktori

-60 000

-55 180

0

-60 000

0

-60 000

-55 180

0

-55 180

4 820

92

92

Enon kirkon urkujen korjaus

-15 000

-21 504

0

-15 000

0

-15 000

-21 504

0

-21 504

6 504

143

143

Enon kirkon valvontalaitteet

-25 000

-4 769

-25 000

0

-25 000

-4 769

0

-4 769

-20 230

19

19

Utran kirkon julkisivun ja vesikaton
maalaus

315 000

-10 420

-10 420

-290 000

0

-290 000

0

0

0

0

0

3

Kiihtelysvaaran kirkko, tapulin
maalaus

-30 000

-56 145

-43 621

0

0

0

-12 524

0

-12 524

12 524

0
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Kiihtelysvaaran kirkon rakentaminen

-4 000 000

-38 646

0

-200 000

0

-200 000

-38 646

0

-38 646

161 353

19

1

Tuupovaaran kirkon julkisivujen
maalaus

-205 000

-4 306

0

-15 000

0

-15 000

-4 306

0

-4 306

10 693

28

2

Tuupovaaran kirkon valvontalaitteet

-25 000

-26 036

0

-25 000

0

-25 000

-26 036

25 000

-1 036

25 000

4

4

Hoilolan kirkon urkukorjaus

-15 000

0

0

-15 000

0

-15 000

0

0

0

-15 000

0

0

Pyhäselän kirkon korjaustyöt

-435 000

-16 395

0

-30 000

0

-30 000

-16 395

0

-16 395

13 604

54

4

Enon seurakuntatalon uudishanke

-2 600 000

-2 506 481

-1 506 268

-1 300 000

0

-1 300 000

-1 000 213

0

-1 000 213

-299 786

76

96

Enon uuden seurakuntatalon flyygeli

-19 000

-18 119

0

0

-19 000

-19 000

-18 119

0

-18 119

880

95

95

Myöhemmin nimettävät kohteet

-50 000

0

0

-50 000

0

-50 000

0

0

0

0

0

0

-11 399 000

-3 080 459

-1 581 877

-2 275 000

-19 000

-2 294 000

-1 498 582

25 000

-1 473 582

181 829

65

27

Kaikki yhteensä

Investointihankkeiden määrärahojen sitovuustaso on bruttomääräinen ja hankekohtainen.
Investointimenoja kertyi vuoden 2020 aikana yhteensä 1 498 582 euroa, josta noin 1 000 000 euroa kohdistui Enon uuden seurakuntatalon rakentamiseen. Hanke valmistui aikataulun mukaisesti kesällä 2021 ja
kustannusarvion mukainen määräraha alittui noin 93 500 eurolla. Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi kesäkuun kokouksessaan 19 000 euron lisämäärärahan Enon seurakuntatalon flyygelin hankintaan.
Ristinkappelin kylmäsäilytystilojen laajennuksen toteutus siirrettiin vuodelta 2020 koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi helmikuulle 2021. Kuusi vanhaa säilytyskaappia siirrettiin toteutuksen
ajaksi katafalkkitilaan väliaikaisiksi säilytyskaapeiksi. Ratkaisun toimivuuden vuoksi säilytyskaapit päätettiin
jättää tilaan pysyvästi ja myös niiden osalta kylmätekniikka uusittiin. Kylmäsäilytystilan kapasiteetti nousi
hankkeen yhteydessä 29:stä paikasta 45:en paikkaan. Samalla jouduttiin uusimaan myös kappelin neljä katafalkkia uusiin. Edellä mainituista syistä hankkeen kustannusarvio ylittyi noin 19 000 eurolla.
Joulukuussa tehty Enon kirkon urkujen korjaus osoittautui arvioitua laajemmaksi ja vastaavasti vuodelle
2022 siirtynyt Hoilolan kirkon urkujen korjaus tullaan kattamaan käyttötalouden menoista.
Tuupovaaran kirkon valvontalaitteiden hankintaan saatiin 25 000 euron lahjoitus, mikä näkyy hankkeelle
kohdistuvana tulona.
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Vuonna 2020 toteutettuun Kiihtelysvaaran kirkon tapulin maalausurakkaan saatiin vain yksi tarjous, jonka
hinta oli noin 56 000 euroa. Hanke kuitenkin päätettiin toteuttaa, vaikka kustannusarvio ylittyi. Hankintasopimuksen mukaisesti toimittaja laskutti viimeisen maksuerän vasta vuoden 2021 puolella, minkä vuoksi
hanke näkyy myös vuoden 2021 investoinneissa.
Muut vuoden 2021 aikana valmistuneet investointihankkeet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Utran
kirkon julkisivun maalaus siirtyi Museoviraston viipyneen lausunnon vuoksi toteutettavaksi vasta vuonna
2022.
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Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä

2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen
Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu
Rahoituslaskelman toteumavertailu
Tulorahoitus
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Investoinnit
Investointimenot
Pysyvien vastaavien myynti
tulot
Rahoitusosuudet
investointimenoihin
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainauksen vähennys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja
pääomien muutokset
Lyhytaikaisten saamisten
muutos
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos
Rahoitustoiminnan nettorahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos (tase)

Toteuma ed.
TA muuvuosi
TA kuluva
tokset
TA Yhteensä Toteuma
Yli-Ali
T-%
1 594 847,67
760 396,00 -62 000,00
698 396,00
2 385 792,07 -1 687 396,07 341,6
2 056 828,96
830 396,00 -62 000,00
768 396,00
2 591 804,21 -1 823 408,21 337,3
-461 981,29
-70 000,00
0,00
-70 000,00
-206 012,14
136 012,14 294,3
-1 406 778,11 -2 275 000,00 -19 000,00 -2 294 000,00 -1 115 782,50
-408 217,50 73,2
-1 916 735,65 -2 275 000,00 -19,000,00 -2 275 000,00 -1 498 582,17
-25 417,83 98,3
509 957,54

0,00

0,00

0,00

357 799,67

-357 799,67

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

-25 000,00

188 069,56
40 168,09
40 168,09
-100 840,44

-1 514 604,00
0,00
0,00
0,00

-81 000,00
0,00
0,00
0,00

-1 595 604,00
0,00
0,00
0,00

1 270 009,57
40 168,09
40 168,09
-100 840,44

-2 095 613,57
-40 168,09
-40 168,09
100 840,44

0,0
153,8
0,0
0,0
0,0

-100 840,44

0,00

0,00

0,00

-100 840,44

100 840,44

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

-228 163,34

0,00

0,00

0,00

796 732,77

-796 732,77

0,0

32 235,38

0,00

0,00

0,00

496 886,18

-496 886,18

0,0

-134 855,16

0,00

0,00

0,00

174 487,63

-174 487,63

0,0

-125 543,56

0,00

0,00

0,00

125 358,96

-125 358,96

0,0

-288 835,69

0,00

0,00

0,00

736 060,42

-736 060,42

-100 766,13
98 703,89

-1 514 604,00
-1 514 604,00

-81 000,00
-81 000,00

-1 595 604,00
-1 595 604,00

2 006 069,99
2 006 069,99

Seurakuntayhtymän rahavarat kasvoivat vuoden 2021 aikana 2 006 069,99 euroa

0,0
-2 831 673,99 243,0
-2 006 069,99
0,0

2.2.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
Pääluokka/Seurakunta
Yleishallinto 1 PL
Joensuun seurakunta 2 PL
Pielisensuun seurakunta 2 PL
Rantakylän seurakunta 2 PL

TA kuluva
2021
938 000,00
1 590 343,00
1 330 484,00
1 062 835,00

TA
muutokset
2021
42 000,00
0,00
0,00
0,00

Vaara-Karjalan seurakunta 2 PL
Enon seurakunta 2 PL
Pyhäselän seurakunta 2 PL
Yhteinen seurakuntatyö PL 3
Hautaustoimi PL 4
Kiinteistötoimi PL 5

361 000,00
525 922,00
646 700,00
896 541,00
674 779,00
2 064 000,00

0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

361 000,00
535 922,00
646 700,00
896 541,00
674 779,00
2 064 000,00

10 090 604,00

52 000,00

10 142 604,00

YHTEENSÄ (toimintakate)

TA 2021
muutosten
jälkeen
Toteuma 2021
980 000,00
1 115 792,39
1 590 343,00
1 514 073,53
1 330 484,00
1 268 348,72
1 062 835,00
978 355,46

Yli/ali
-135 792,39
76 269,47
62 135,28
84 479,54

T-%
113,86
95,20
95,33
92,05

289 492,54
517 521,69
608 525,60
789 787,36
512 973,04
2 261 943,85

71 507,46
18 400,31
38 174,40
106 753,64
161 805,96
-197 943,85

80,19
96,57
94,10
88,09
76,02
109,59

9 856 814,18

285 789,82

97,18

Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän vuoden 2021 talousarvion määrärahojen sitovuustasot olivat nettomääräisiä pääluokkatasolla yleishallinnon, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta sekä seurakunnallisten tehtävien osalta nettomääräisiä seurakuntatasolla.
Yleishallinnon ja kiinteistötoimen osalta määrärahat ylittyivät, kaikkien muiden yksiköiden osalta määrärahat alittuivat.
Yleishallinnolle myönnettiin 30 000 euron lisämääräraha vuoden 2022 herättäjäjuhlien valmisteluun valmistelun käynnistyessä uudelleen keväällä 2021. Vuodelle 2021 valmistelukustannuksia kirjautui kuitenkin
noin 10 000 euroa enemmän, mikä tarkoittaa vastaavan verran pienempää kustannuskertymää vuodelle
2022. Euromääräisesti yleishallinnon suurin poikkeama aiheutui keskusrekisteristä, jonka toiminta päättyi
vuoden 2021 lopussa palvelun siirtyessä valtakunnallisen linjauksen mukaisesti Kuopion aluekeskusrekisteriin. Keskusrekisterin kustannukset ylittivät talousarvion mukaisen määrärahan 61 000 eurolla. Kustannusylitys aiheutui pääosin digitaalisesta kirkonkirja-aineistosta löytyneiden puutteiden korjaamisesta ja tarkastamisesta. Tehtävään palkattiin vielä loppuvuodesta pikaisella aikataululla neljä työntekijää ja lisäksi kustannuksia aiheutui ulkopuolisilta toimittajilta tilatuista aineistojen täydennyskuvauksista ja indeksoinneista. Näiden lisäksi yleishallinnossa kustannusylityksiä syntyi tietohallinnon ja työterveyshuollon kustannuksissa.
Kiinteistötoimen kustannusylitykset aiheutuivat Vaivion kurssikeskuksen talousarviota pienemmistä toimintatuotoista, kiinteistöjen energiakulutuksen ja -kustannusten merkittävästä noususta ja koronaan liittyvistä lisäkustannuksista. Vaivion kurssikeskuksen määräraha ylittyi 47 000 eurolla. Kurssikeskus oli avoinna
koko vuoden, mutta koronapandemian aiheuttamien rajoitusten ja terveysturvallisuuteen liittyvien ohjeistuksien vuoksi käyttäjämäärät olivat ennakoitua pienemmät ja toimintatuottoja kertyi 40 000 euroa talousarviota vähemmän. Suurimpana poikkeamana edelliseen vuoteen ja talousarvioon nähden oli kiinteistöjen
lämmitys- ja sähkönkulutuksen ja hinnan nousu edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2020 kustannukset
olivat noin 492 000 euroa ja vuonna 2021 noin 583 000 euroa. Kustannusten nousu oli 91 000 euroa eli 18
%, johon talousarviossa oli varauduttu vain hyvin pieneltä osin. Koronapandemiasta aiheutuneiden kiinteistöjen käyttöön liittyneet lisäkustannukset kirjattiin kiinteistötoimen kustannuksiksi. Siivoustaajuuden nostaminen näkyy henkilöstökustannuksissa ja ulkopuolisissa palveluissa ja desinfiointiin liittyvät annostelija ja
aineet sekä maskihankinnat tarvikehankinnoissa. Koronasta kiinteistötoimelle aiheutuneet lisäkustannukset ovat olleet vähintään 20 000 euron tasolla. Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen on selvinnyt, että kiinteistötoimen henkilöstökustannuksista on jäänyt siirtämättä hautaustoimelle kuuluvia kustannuksia noin
25 000 - 30 000 euroa, mikä osittain selittää hautaustoimen määrärahojen selkeää alittumista.
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3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
3.1 Tuloslaskelma
Toimintatuotot
Korvaukset
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Metsätalouden tuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilökulujen oikaisuerät
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
Kirkollisverotulot
Valtionrahoitus
Verotuskulut
Kirkon rahastomaksut
Toiminta-avustukset
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Arvon muutokset sijoituksista
Korkokulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Kertaluonteiset poistot
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot
Tuotot
Kulut
Siirrot rahastosta/rahastoon
TILIKAUDEN TULOS
Tilikauden ylijäämä

1.1.2021-31.12.2021
2 662 404,12
431 195,68
65 447,08
690 066,57
298 317,40
48 628,47
655 962,78
170 192,73
302 593,41
-12 528 149,30
-7 719 691,38
-6 319 494,58
-1 570 393,71
170 196,91
-1 930 624,54
-304 564,91
-1 326 098,86
-416 141,74
-831 027,87
-9 865 745,18
11 587 301,04
1 501 920,00
-189 850,79
-1 030 271,04
0,00
588 450,18
16 098,43
577 348,46
0,00
-4 996,71
2 591 804,21
-917 543,74
-860 460,95
-57 082,79
0,00
855 966,64
-776 719,97
-79 246,67
1 674 260,47
1 674 260,47
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1.1.2020-31.12.2020
2 346 910,35
418 038,83
65 758,21
614 563,89
314 363,70
161 012,92
66 291,95
199 560,98
507 319,87
-11 938 354,40
-7 548 856,63
-6 188 924,96
-1 532 593,22
172 661,55
-2 099 274,30
-320 763,23
-1 191 237,46
-400 657,41
-377 565,37
-9 591 444,05
11 160 592,28
1 478 820,00
-187 558,30
-987 823,02
57 312,00
126 930,05
8 731,92
153 876,63
-28 600,00
-7 078,50
2 056 828,96
-1 001 259,18
-794 802,13
-206 457,05
0,00
890 806,63
-739 234,78
-151 571,85
1 055 569,78
1 055 569,78

3.2 Rahoituslaskelma
Tulorahoitus
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Investoinnit
Investointimenot
Pysyvien vastaavien myyntitulot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Varsinaisen toiminnan ja investointien
nettorahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainauksen vähennys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien
muutokset
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos
Rahoitustoiminnan nettorahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos (tase)

1.1.2021-31.12.2021
2 385 792,07
2 591 804,21
-206 012,14
-1 115 782,50
-1 498 582,17
357 799,67
25 000,00

1.1.2020-31.12.2020
1 594 847,67
2 056 828,96
-461 981,29
-1 406 778,11
-1 916 735,65
509 957,54
0,00

1 270 009,57
40 168,09
40 168,09
-100 840,44
-100 840,44
0,00
796 732,77

188 069,56
40 168,09
40 168,09
-100 840,44
-100 840,44
0,00
-228 163,34

496 886,18
174 487,63

32 235,38
-134 855,16

125 358,96
736 060,42
2 006 069,99
2 006 069,99

-125 543,56
-288 835,69
-100 766,13
98 703,89

1.1.2021-31.12.2021

1.1.2020-31.12.2020

18 644 784,46
18 299 037,37
1 179 097,34
1 542 395,56
14 962 461,81
316 064,20
29 169,59
80 338,56
189 510,31
345 747,09
345 747,09
10 014 272,40
1 570 422,54
8 443 849,86

18 240 533,56
17 786 424,16
1 192 776,59
1 361 986,81
13 259 994,15
336 922,11
16 150,00
80 338,56
1 538 255,94
454 109,40
454 109,40
10 085 458,78
1 588 567,03
8 496 891,75

3.3 Tase
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Toimeksiantojen varat
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
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Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Toimeksiantojen pääomat
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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14 222 229,91
520 299,11
190 588,09
190 588,09
329 711,02
138 896,72
40 168,09
18 464,77
132 181,44
11 721 212,75
11 541 558,82
179 653,93
1 980 718,05
42 881 286,77

12 430 815,64
734 954,83
230 756,18
230 756,18
504 198,65
116 331,93
40 168,09
151 302,28
196 396,35
10 821 827,25
10 452 563,68
369 263,57
874 033,56
40 756 807,98

-27 094 612,35
-16 521 011,84
-2 965 724,81
-5 933 615,23
-1 674 260,47
-10 486 450,29
-2 680 214,58
-7 806 235,71
-5 300 224,13
-2 914 439,48
-361 343,88
-2 553 095,60
-2 385 784,65
-100 840,44
-2 254,71
-512 451,92
-256 606,47
-1 513 631,11
-42 881 286,77

-25 420 351,88
-16 521 011,84
-2 965 724,81
-4 878 045,45
-1 055 569,78
-10 060 750,49
-2 167 460,04
-7 893 290,45
-5 275 705,61
-3 015 279,92
-462 184,32
-2 553 095,60
-2 260 425,69
-100 840,44
-4 947,60
-354 887,07
-340 609,93
-1 459 140,65
-40 756 807,98

4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
4.1.1 Arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät
Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos
sivukuluineen 31.12.2021. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja
säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2021 mennessä eikä
lopputiliä ole vielä laskettu.
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän taseeseen aktivoidaan rakennusten osalta yli 15 000 euron ja kaluston osalta yli 7 000 euron
hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.
Pitkäaikaisiin saatuihin ennakoihin kirjattu Kiihtelysvaaran kirkon vakuutuskorvaus 2 112 305 euroa ja Kiihtelysvaaran kirkon irtaimiston vakuutuskorvaus 440 100 euroa.

4.1.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
Tilikauden poistot eivät ole vertailukelpoiset edellisen tilikauden poistojen kanssa, koska poistosuunnitelmaa on 1.1.2021 alkaen muutettu.
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4.2 Tuloslaskelman liitetiedot
4.2.1 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista
Pysyvien vastaavien myynneistä saatu myyntivoitto 210 626,28 € oli tilikaudelle kohdistunut kertaluonteinen erä.
Tosite
1001185
1001657
1007716
1007923
1008074
1008508
1008507

KirjauspäiväSumma
määrä
1.2.2021
-4 546,54
5.3.2021
-52 378,97
11.10.2021
-4 908,02
1.11.2021
-66 891,67
25.11.2021
-4 809,81
3.12.2021
-75 957,02
8.12.2021
-1 134,25
-210 626,28

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Tulosyksikkö

Teksti

1005100591
1005070511
1004040000
1005100000
1005100000
1005100000
1005100000

Määräalan myynti tilasta Yläpappila
Asunto Oy Heporinne myynti
Määräala Joensuun hautausmaasta
Määräala Kiihtelysvaaran pappila
Määräala Kiihtelysvaaran pappila 4500 m2
Sulkula määräalan myynti
Enon kirkkotarha määräalan myynti

4.2.2 Luottotappiot
Luottotappioiksi kirjattiin 11 582,46 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja kerhomaksuja
ja hautausmaksuja.

4.2.3 Suunnitelman mukaiset poistot
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 14.12.2021 pysyvien vastaavien poistosuunnitelman muutoksen,
jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen ”Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen” mukaisia suosituspoistoaikoja.
Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:
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P YSYVIEN VASTAAVIEN P OISTOAJAT - SUOSITUS
1.1. Aineettomat hyödykkeet

aikaisempi

uusi

1. Aineettomat oikeudet
Tietojärjestelmien käyttöoikeus

vuotta
2-4 vuotta

3

Perustamis- ja järjestelymenot

2-5 vuotta

3 –5

Tutkimus- ja kehittämismenot

2-5 vuotta

3 –5

Tietojärjestelmät

2-5 vuotta

3 –5

Muut

2-5 vuotta

3 –5

2. Muut p itkävaikutteiset menot

1.2. Aineelliset hyödykkeet
1. Maa- ja vesialueet

poistoja ei lasketa

ei p oistoa

2. Hautausmaat
Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot
(asfaltointi, atk-ohjelmat)

3-5 vuotta

Hautausmaiden maa- ja vesialueet

poistoja ei lasketa

3 –5
ei p oistoa

Hautaustoimen muut rakennukset (varastot, kylmiöt)
10-15 vuotta

8–10

Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat, portit,
10-30vesivuotta
ja sähköjohdot,)
Hautaustoimen koneet ja laitteet

4-10 vuotta

Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet

käyttöajan mukaan

( esim. maa-aineksen vaihto

ei poistoa)

10 –20
3 –5

käyttöajan muk.
ei p oistoa)

3 . Rakennukset
Kirkot

40-70 vuotta

3 0 –60

Seurakuntatalot

30-40 vuotta

15–25

Kappelit

30-40 vuotta

20 –40

Siunauskappelit

30-60 vuotta

20 –40

Leiri- ja kurssikeskukset

20-40 vuotta

15–25

Asuinrakennukset

20-40 vuotta

15–25

Hallinto- ja laitosrakennukset

20-40 vuotta

10 –20

Huolto- ja talousrakennukset

10-20 vuotta

10 –15

Muut rakennukset

10-15 vuotta

10 –15

Maa- ja vesirakenteet

15-30 vuotta

10 –20

Urut

15-30 vuotta

10 –20

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

10-30 vuotta

5–15

Kuljetusvälineet

5-10 vuotta

3 –5

Atk-laitteisto

3-4 vuotta

3

Muut koneet ja kalusto

5-10 vuotta

3 –5

4. Kiinteät rakenteet ja laitteet

5. Koneet ja kalusto

6. Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat

käytön mukainen poisto

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet

poistoja ei lasketa
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käytön muk.
ei p oistoa

4.3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
4.3.1 Pysyvien vastaavien erittely
Pysyvät
vastaavat
Arvo ed. vuoden lopussa
Lisäykset
Siirtokirjaukset
Myynnit
Poisto/Myynti
Suunnitelman
mukaiset poistot
Suunnitelmasta poikkeavat poistot
Arvonkorotukset
Invest. tuki
Arvo vuoden
lopussa

Maa- ja
vesialueet
1 192 776

-13 679

Hautatoimen aineelliset
hyödykkeet

Rakennukset

Kiinteät
rakenteet ja
laitteet

1 361 986
263 219

13 259 994
1 012 737

336 922
26 036

20 946
-751

1 506 268
-197 968
113 506

-4 521
2 906

-103 005

-732 076

-20 279

Koneet
ja kalusto
16 150
18 119

Muut aineelliset
hyödykkeet
80 338

Ennakkomaksut ja
keskeneräiset
hankinnat
1 538 255
178 469

17 786 424
1 498 582

-1 527 214

0
-216 921
116 413

-5 100

-25 000
1 179 097

1 542 395

14 962 461

316 064

29 169

80 338

Aineelliset
hyödykkeet
Yht.

189 510

Sijoitukset

454 109

-108 362

Yhteensä

18 240 533
1 498 582
0
-325 283
116 413

-860 460

-860 460

-25 000

-25 000

18 299 037

345 747

18 644 784

4.3.2 Rahoitusarvopaperit
Rahoitusarvopaperit/seurakuntayhtymä

Hankintameno
31.12.2021
11 541 558,82
179 653,93

OSAKKEET JA OSUUDET
MUUT ARVOPAPAPERIT
RAHOITUSARVOPAPERIT YHT.

31.12.2021
14 681 621,67

Ero
3 140 062,85

14 681 621,67

3 140 062,85

Markkina-arvo
Hankintameno
31.12.2021
31.12.2021
724 722,82
867 629,84
15 851,16
119 983,46
222,01
3 680,60
740 795,99
991 293,90

Ero
142 907,02
104 132,30
3 458,59
250 497,91

11 721 212,75

Rahoitusarvopaperit/rahastot
OP-Private varainhoito (salkku 7286164)
Nordea Bank FDR 01.01.2010
UPM-Kymmene 01.01.2010
RAHOITUSARVOPAPERIT YHT.

Markkina-arvo

4.3.3 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Crayon Oy

41 193,52

Työterveyshuollon korvaus 2021

46 260,00

Vuokra-Louhela 1.-31.12.2021

8 268,89

Kaatuneitten Muistotmk hoitokulut 2021

14 009,96

Metsätalouden verovaraus

8 385,00

4.4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
4.4.1 Oman pääoman erittely
2020
200000 Peruspääoma

lisäys/vähennys

31.12.2021 loppusaldo

-16 521 011,84

0,00

-16 521 011,84

-2 852 638,10

0,00

-2 852 638,10

0,00

0,00

0,00

Stipendirahasto

-38 304,99

0,00

-38 304,99

Yhdistymisavustus

-74 781,72

0,00

-74 781,72

-2 965 724,81

0,00

-2 965 724,81

-4 878 045,45

-1 055 569,78

-5 933 615,23

Tilik. yli-/alijäämä

-1 055 569,78

-618 690,69

-1 674 260,47

Oma pääoma yht.

-25 420 351,88

-1 674 260,47

-27 094 612,35

201000 Yleiskatteiset rahastot:
Rakennusrahasto
Eläkerahasto

208000 Ed. tilik. yli-/alijäämä

4.4.2 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Joensuun kko, kertakorvaus Joensuun kaupungilta p-alueen käytöstä

-40 000,00

Lähetysjärjestöjen avustukset erä 2

-86 350,00

Tuntipalkkojen jaksotus 21.12.2021

-18 929,55

Kipa,palvelukeskusmaksu 1.-30.11.2021

-10 013,00

Kipa,palvelukeskusmaksu 1.-31.12.2021

-11 669,88

Kirkon keskusrahasto, srk.maksu 1.11.-31.12.2021

-78 324,67

4.4.3 Seuraavana tilikautena erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset
Pohjois-Karjalan Osuuspankki 100 840,44 €

4.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (vastuut ja vakuudet)
4.5.1 Eläkevastuuvajaus
JOENSUUN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN LASKENNALLINEN OSUUS
KATTAMATTOMASTA ELÄKEVASTUUSTA
Joensuun ev. lut. seurakuntayhtymän palkkasumma 2021
Koko kirkon palkkasumma
Koko kirkonkattamaton eläkevastuu
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta

6 319 495
500 200 000
2 971 098 882

37 536 672

4.5.2 Vuokravastuut
Rahoitusyhtiö
Danske Finance Oy
Tukirahoitus Oy
Siemens Financial Services AB
De Lage Landen Finans AB
Grenkeleasing Oy
3 Step IT Oy
Yhteensä

Vuokravastuu
alv 24%
28 854,94 6 925,18
6 676,53 1 602,37
9 538,05 2 289,13
7 694,00 1 846,56
427,50
102,60
72 295,76 17 350,98
125 486,78 30 116,83

yht.
35 780,12
8 278,90
11 827,18
9 540,56
530,10
89 646,74
155 603,60

4.6 Taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tilinpäätöslaskelmat
4.6.1 Hautainhoitorahasto
Toimintakertomus
Yleiskatsaus
Kirkkolaissa säädetään, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että
haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia
haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu. Kirkkolaki 17 luku 5 §.
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Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja
näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen
hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään
seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan 3 964 hoitohautaa.
Toimintatuotot olivat kertomusvuonna 461 073 euroa (2020: 430 499 euroa) ja toimintakulut 520 173
euroa (2020: 474 412 euroa). Toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on noin 70 prosenttia. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 107 720 euroa (2020: 183 532 euroa) ja tilikauden tulos 79 204 euroa (2020: 151
565 euroa).
Hautainhoitorahasto omistaa vuokratalo Vuokra-Louhelan, joka sijaitsee osoitteessa Koulukatu 7, 80110
Joensuu. Kerrostalossa asuinhuoneistoja on 43 kappaletta. Tekninen isännöinti oli vuoden 2021 aikana
seurakuntayhtymän kiinteistöpäälliköllä. Kirjanpidosta ja vuokralaisten valinnasta vastasi Tilipalvelu
Tuija Pirhonen. Talohuollosta puolestaan vastasi Talohuolto Multanen Oy.
Tontista allekirjoitettiin vuonna 2020 kauppakirja tontin määräosan myymisestä Rakennus Kosunen
Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun samalle tontille rakennettavaa kerrostaloa varten. Kaupan toteutuminen varmistuu tontin kaavamuutoksen saatua lainvoiman ja lopullinen kauppahinta määräytyy kaavan mahdollistaman lisärakennusoikeuden mukaisesti vuoden 2022 aikana.
Vuokra-Louhelan tuloslaskelma ja tase on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Joensuun seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen
ja sopimusten mukaisesti vuonna 2021.
Hallinto
Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Kts. kohta 1.2. Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.
Henkilöstö
Hoitokauden 2021 aikana hautainhoitosopimuksellisten hautojen hoidosta vastasi noin 30 kausi- ja kesätyöntekijää yhdessä hautatoimen vakituisen henkilöstön kanssa.
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Saadut henkilöstökorvaukset
YHTEENSÄ
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut
YHTEENSÄ

1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019
-292 478,74
-252 888,54
-269 503,16
-60 805,51
-52 516,69
-56 796,55
-12 097,84
-10 007,18
-9 381,04
1 122,66
0,00
195,02
-364 259,43
-315 412,41
-335 485,73
-1 805,08
-1 671,68
-958,55
0,00
-1 805,08

-385,45
-2 057,13

-2 249,20
-3 207,75

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 1.3. Henkilöstö.
Sisäinen valvonta
Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta 1.2.2.
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi
Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 79 240,04 euroa ylijäämäinen.
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Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä 79 240,04 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli-/alijäämä”.
Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 3 714 254,13 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

Talousarvion toteutuminen
Toiminta-ajatus
Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta
sopimusten mukaisesti.
Toiminnan arviointi
Hoitohautoja oli vuonna 2021 yhteensä 3 965 kpl. Kesähoitosopimuksia oli yhteensä 1490 kpl ja määräaikaisia uusia ja vanhoja 5- 50 vuoden hoitosopimuksia oli 2114 kpl. Ainaishoitoja on 361 kappaletta.
Uusia haudanhoitosopimuksia voidaan sopia 1-, 5-, ja 10 -vuoden mittaisina määräaikaissopimuksina.
Haudanhoitorahastolla on kukkamyymälä Joensuun hautausmaalla. Myymälä on avoinna vapusta pyhäinpäivään noin 7 kk vuodesta palvellen haudalla käyviä omaisia. Myymälä työllistää yhden floristin 7
kk ja yhden kesätyöntekijän 2,5 kk.
Hoitokauden 2021 aikana hautainhoitosopimuksellisten hautojen hoidosta vastasi noin 30 kausi- ja kesätyöntekijää yhdessä hautatoimen vakituisen henkilöstön kanssa.
Hautainhoitorahaston toiminnan tavoitteena on hautainhoitorahaston hoitoon annettujen hautojen
laadukas hoito koko seurakuntayhtymässä. Valitut kukkalajit ovat enimmäkseen perinteisiä ja kestäviksi
todettuja. Hoitotoimien helpottamiseksi kukkapesien siirtämistä on jatkettu muistomerkkien eteen
muutama lohko kerrallaan lähinnä syksyisin Joensuun ja Kettuvaaran hautausmailla.
Ympäristöasiat on huomioitu siten, että hoitotöihin on hankittu sähkökäyttöisiä pienkoneita. Kukkapesien lannoitukseen käytetään kestolannoitetta ja sen määrä annostellaan viljavuusanalyysin perusteella.
Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2021 talousarviossa eikä talousarvion sitovuustason (nettokulujen)
mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat
Hautainhoitorahaston tuloslaskelma
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Tuet ja avustukset
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilökulujen oikaisuerät
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot

1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020
461 073,29
430 498,80
0,00
69,00
429 632,69
397 968,65
30 990,60
31 861,15
450,00
600,00
-520 173,21
-474 412,26
-364 259,43
-315 412,41
-292 478,74
-252 888,54
-72 903,35
-62 523,87
1 122,66
0,00
-45 932,36
-38 967,95
-19 282,89
-21 551,49
-90 717,34
-98 319,06
18,81
-161,35
-59 099,92
-43 913,46
138 339,96
195 478,55
33 116,83
26 434,26
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Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
Tilikauden ylijäämä

107 720,32
-194,89
-2 302,30
79 240,04
79 240,04
79 240,04

183 532,48
-356,32
-14 131,87
151 565,09
151 565,09
151 565,09

Hautainhoitorahaston tase
1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat

387 916,33

387 916,33

100,00

100,00

100,00

100,00

387 816,33

387 816,33

387 816,33

387 816,33

7 038 181,11

7 105 122,68

101 061,96

101 061,96

101 061,96

101 061,96

Myyntisaamiset

0,00

0,00

Muut saamiset

0,00

0,00

101 061,96

101 061,96

5 986 909,04

5 796 976,00

5 343 146,58

5 259 978,34

Muut arvopaperit

643 762,46

536 997,66

Rahat ja pankkisaamiset

950 210,11

1 207 084,72

7 426 097,44

7 493 039,01

-5 445 958,49

-5 366 718,45

-1 436 454,05

-1 436 454,05

-216 010,27

-216 010,27

-3 714 254,13

-3 562 689,04

-79 240,04

-151 565,09

-103 740,85

-103 740,85

-103 740,85

-103 740,85

-1 876 398,10

-2 022 579,71

-1 853 202,49

-1 866 241,64

-1 853 202,49

-1 866 241,64

-23 195,61

-156 338,07

Ostovelat

-3 703,00

-1 816,42

Muut velat

-15 068,61

-149 928,50

Siirtovelat

-4 424,00

-4 593,15

-7 426 097,44

-7 493 039,01

Aineelliset hyödykkeet
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset

Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet

VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Peruspääoma
Ainaishoitosopimusten pääomat
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Toimeksiantojen pääomat
Lahjoitusrahastojen pääomat
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot
Lyhytaikainen vieras pääoma

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma
1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020
Tulorahoitus

79 240,04

151 565,09

Vuosikate

79 240,04

151 565,09

Investoinnit

0,00

121 319,33

Pysyvien vastaavien myyntitulot

0,00

121 319,33

79 240,04

272 884,42

Muut maksuvalmiuden muutokset

-146 181,61

35 898,69

Lyhytaikaisten saamisten muutos

0,00

1 370 579,92

-146 181,61

-1 334 681,23

-146 181,61

35 898,69

Rahavarojen muutos

-66 941,57

308 783,11

Rahavarojen muutos (tase)

-66 941,57

346 898,24

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos
Rahoitustoiminnan nettorahavirta

Hautainhoitorahaston liitetiedot
Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus
Haudanhoidon kulut
Hoidot kpl 31.12.2021
Kulut/hoito
Jäljellä olevat haudanhoitovuodet
Haudanhoitovastuu 31.12.2021
HHR+Vuokra-Louhelan tase 31.12.2021

468 321,60
3 604
129,94
7 820
1 016 169,51
7 789 208,53

Haudanhoitovastuun ylikate

6 773 039,02

Eläkevastuuvajaus
JOENSUUN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN HAUTAINHOITRAHASTON
LASKENNALLINEN OSUUS KATTAMATTOMASTA EÄKEVASTUUSTA
292 479
500 200 000
2 971 098 882

Joensuun ev. lut. seurakuntayhtymän palkkasumma 2021
Koko kirkon palkkasumma
Koko kirkonkattamaton eläkevastuu
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta

1 737 272

4.6.2 Vuokra-Louhelan tuloslaskelma ja tase
Tuloslaskelma
Kiinteistön tuotot
Vuokrat
Käyttökorvaukset
Kiinteistön tuotot yhteensä

1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020

Kiinteistön hoitokulut
Hallinto
Käyttö- ja huolto
Ulkoalueiden hoito
Siivous
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251 562,20
2 494,00
254 056,20

249 113,34
1 227,75
250 341,09

-18 038,04
-17 089,22
-1 012,37
-386,50

-16 838,14
-16 120,45
-532,93
-14 916,88

Lämmitys
Vesi- ja jätevesi
Sähkö ja kaasu
Jätehuolto
Vahinkovakuutukset
Kiinteistövero
Korjaukset
Muut hoitokulut
Kiinteistön hoitokulut yhteensä

-49 266,57
-16 222,63
-5 426,93
-5 877,12
-1 695,16
-7 634,86
-89 206,93
-3 283,05
-215 139,38

-43 449,80
-14 615,88
-3 802,51
-4 525,91
-1 571,97
-8 918,95
-107 976,84
-3 631,04
-236 901,30

38 916,82

13 439,79

-13 579,95
-776,11
-14 356,06

-14 145,78
-1 034,82
-15 180,60

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkokulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-7 604,13
-7 604,13

-8 052,43
-8 052,43

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA

16 956,63

-9 793,24

-16 950,00
-16 950,00

9 800,00
9 800,00

6,63

6,76

HOITOKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Rakennuksista ja rakennelmista
Koneista ja kalustosta
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

Tilinpäätössiirrot
Verotusperusteisten varausten muutos
Tilinpäätössiirrot yhteensä
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
Tase

1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistuskiinteistöt
Rakennukset ja rakennelmat
Omistusrakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

34 440,18

34 440,18

325 918,91
2 328,34
362 687,43

339 498,86
3 104,45
377 043,49

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä

109,32
109,32
362 796,75

109,32
109,32
377 152,81

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
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Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

5 543,45
5 543,45

3 844,20
3 844,20

Rahat ja pankkisaamiset

62 214,25

71 281,33

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

67 757,70

75 125,53

430 554,45

452 278,34

67 443,36
67 443,36
-114 185,92
6,63
-46 735,93

67 443,36
67 443,36
-114 192,68
6,76
-46 742,56

47 950,00
47 950,00

31 000,00
31 000,00

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Velat omistusyhteysyrityksille
Pitkäaikaiset velat yhteensä

190 588,09
190 588,09

230 756,18
230 756,18

Lyhytaikainen
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille
Velat omistusyhteysyrityksille
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikaiset velat yhteensä
Vieras pääoma yhteensä

20 926,26
65 000,00
40 168,09
9 515,40
103 142,54
238 752,29
429 340,38

20 008,79
65 000,00
40 168,09
7 866,50
104 221,34
237 264,72
468 020,90

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

430 554,45

452 278,34

VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma
Osakepääoma yhteensä
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio
Oma pääoma yhteensä
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Verotusperusteiset varaukset
Asuintalovaraukset
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä
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4.6.3 Yhdistetty tase HHR/Vuokra-Louhela
HAUTAINHOITORAHASTO
VUOKRA-LOUHELA

YHDISTETTY TASE 31.12.2021
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto

HAUTAINHOITO RAHASTO

VUOKRALOUHELA

ELIMINOINTI

YHTEENSÄ

0,00

100,00

Aineelliset hyödykkeet yht.

34 440,18
325 918,91
2 328,34

34 440,18
326 018,91
2 328,34

362 687,43

362 687,43

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yht.

387 816,33
387 816,33

109,32
109,32

-67 443,36
-67 443,36

320 482,29
320 482,29

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.

387 916,33

362 796,75

-67 443,36

683 269,72

101 061,96

5 543,45

0,00
106 605,41

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset yht.
Saamiset yht.
Rahoitusarvopaperit
Yhdistelmärahastot
Muut arvopaperit
Rahoitusarvopaperit yht.

101 061,96
101 061,96

5 543,45
5 543,45

106 605,41
106 605,41

5 343 146,58
643 762,46
5 986 909,04

0,00
0,00

5 343 146,58
643 762,46
5 986 909,04

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset yht.
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.

950 210,11
7 038 181,11

62 214,25
67 757,70

0,00
1 012 424,36
7 105 938,81

VASTAAVAA YHTEENSÄ

7 426 097,44

430 554,45

-67 443,36

-67 443,36

67 443,36

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Osake- ja muu vastaava pääoma
Ainaishoitosopimusten pääomat
Ed.tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

-1 436 454,05
-216 010,27
-3 714 254,13
-79 240,04
-5 445 958,49

ASUINTALOVARAUKSET
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7 789 208,53

-1 436 454,05

114 185,92
-6,63
46 735,93

-216 010,27
-3 600 068,21
-79 246,67
-5 399 222,56

-47 950,00

-47 950,00

PAKOLLISET VARAUKSET
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
Toimeksiantojen pääomat yht.
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Saadut ennakot määräaik. Haudanhoitosop.
Saadut ennakot 10v. Haudanhoitosop.
Pitkäaiset saadut ennakot konserni
Lainat rahoituslaitoksilta
Muut velat
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Saaadut ennakot
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille
Velat omistusyhteysyrityksille
Verotili
Muut velat
Muut lyhytaik. siirtovelat
Lomapalkkajaksotus

-103 740,85

-103 740,85

-103 740,85

-103 740,85

-301 216,54
-1 548 896,55
-3 089,40

-301 216,54
-1 548 896,55

-1 853 202,49

-3 703,00

-190 588,09
-190 588,09

-190 588,09
-2 043 790,58

-20 926,26
-65 000,00
-40 168,09

-24 629,26

3 396,16
-18 464,77
0,00
-4 424,00

-9 515,40
-103 142,54

Lyhytaikainen vieras pääoma
Vieras pääoma yhteensä

-23 195,61
-1 876 398,10

-238 752,29
-429 340,38

VASTATTAVAA

-7 426 097,44

-430 554,45
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-40 168,09
3 396,16
-27 980,17
-103 142,54
-4 424,00
-261 947,90
-2 305 738,48
67 443,36

-7 789 208,53

5 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
5.1 Allekirjoitukset

Joensuussa 30.3.2022
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
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5.2 Tilinpäätösmerkintä
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5.3 Tilintarkastuskertomus
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6 LUETTELOT JA SELVITYKSET
6.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista
Numerosarja

Nimi

01

AB - Kirjanpitotosite

01

K1 - Kp-liittymä tarj.las

01

P1 - Palkat verokäsittely

01

PV - Palkkavaraus

01

SA - Pääkirjatilitosite

01

SK - Srk:n muistiotosite

01

TO - Tiliote

14

DZ - Asiakkaat - maksu

15

KZ - Toimittajat - maksu

18

DA - Asiakastosite

18

DR - Asiakkaat - lasku

18

M1 - Hautainhoitojärj.

19

KR - Toimittajat - lasku

19

TM - Matkalaskut ostoresk

Numerosarja
00
01
14
15
18
19
03

Ensimmäinen numero
90000000
1000000
14000000
15000000
18000000
19000000
3000000

Viimeinen numero
90003006
1008913
14004670
15007728
18001816
19008258
3000011

6.2 Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista
Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.
Seurakuntataloudessa säilytettävä aineisto:




Tasekirja: sidottu kirja, lisäksi tallennettu sähköisessä muodossa verkkolevylle.
Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat: sidottu kirja, lisäksi tallennettu sähköisessä muodossa
verkkolevylle.
Haudanhoitosopimusten luettelo: paperitulosteena
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