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I Verksamhetsberättelse
1. Allmän översikt och de viktigaste händelserna under bokföringsåret
Allmän översikt av gemensamma kyrkorådets ordförande
Verksamhetsåret 2021 präglades på många sätt av det rådande coronaläget i Finland. De olika slagen
av riksomfattande restriktioner som dessutom ändrades i snabb takt, begränsade församlingarnas
verksamhet. Det omintetgjorde i praktiken alla försök till att upprätthålla och planera verksamheten
på lång sikt. I själva verket var all gruppverksamhet lagd på is under våren. Först på hösten kom
verksamheten i gång och då även
Biskopsvisitationen i Sjundeå kyrkliga samfällighet, som ursprungligen hade planerats att hållas år
2019 hölls i nedbantad form 4.6 – 7.6.2021. Biskopsvisitationen hölls via Teams och i den deltog de
ledande tjänsteinnehavarna i Sjundeå kyrkliga samfällighet och i församlingarna samt en utvald grupp
förtroendepersoner. Från domkapitlet i Esbo deltog biskopen, stiftsdekanen, lagfarne assessorn osv.
På basis av de under visitationen förda diskussionerna uppgjorde domkapitlet under ledning av
biskopen en sammanfattning, som innehöll bl.a. en förteckning över rekommenderade åtgärder (åtta
punkter), som samfälligheten borde ta i beaktande i sin kommande planering och verksamhet. I
samfälligheten började man bearbeta dessa synpunkter genast i början av hösten.
Under förra året fördes en livlig diskussion om Sjundeå kyrkliga samfällighets och församlingarnas
framtid. Under diskussionerna framfördes ofta en oro över minskande resurser. Oron gällde främst
ekonomin. Man har rentav oroat sig för en kris i antågande. På basis av ekonomins mätare kan man
emellertid konstatera att man åtminstone ännu inte kan tala om en egentlig kris eller ens tecken på en
kris. Bokföringsperiodens resultat uppvisade, glädjande nog, ett positivt resultat om dryga 46 000
euro. Dessutom var samfällighetens balansräkning och betalningsberedskap inte ens nära de sk
krisgränserna. Personalkostnaderna är visserligen tämligen höga, men inte ens där kan man skönja
någon tydlig förändring mot det sämre. Den fortgående trenden med minskande medlemsantal inom
kyrkan är visserligen ett hot mot samfällighetens och församlingarnas kommande ekonomiska
stabilitet. I samma andetag bör man emellertid säga att vi i Sjundeå inte kan påverka dessa
omständigheter, eftersom medlemsantalets minskning främst är en följd av att
församlingsmedlemmarna endera flyttar bort från Sjundeå eller att de avskrivs med anledning av
naturligt bortfall.
Det som oroar mera är den stora personalomsättningen. Det har visat sig vara svårt att finna en
stadigvarande och formellt kompetent kyrkvaktmästare. Trots flera försök och många kandidater har
vi fortfarande ingen kyrkvaktmästare. Också den finska församlingen har haft problem med
personalomsättningen. Den stadigvarande diakonen avslutade sitt arbetsförhållande i december då
han påbörjade ett arbete vid Kyrkans Utlandshjälp. I den svenska församlingen kommer troligen
barnledarens uppgift att bli ledig under det kommande året med anledning av pensionering.
Trots de många utmaningarna kan man emellertid säga att man klarade av år 2021 med hedern i
behåll. Tills vidare har Sjundeå kyrkliga samfällighet och församlingarna kunnat arbeta fullt ut.
Framtiden för med säkerhet med sig mera utmaningar. Dem bör man förbereda sig för och dels har
man redan gjort det. Nu kan man emellertid med glädje konstatera att situationen fortfarande är god.

Tom Bergman
Ordförande för gemensamma kyrkorådet 2021-2022
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Sjundeå kyrkliga samfällighets mission, vision och strategi
Samfällighetens strategi sträckte sig till år 2022. På hösten 2021 behandlade gemensamma
kyrkorådet vid sitt möte frågan om att inleda ett strategiarbete inom Sjundeå kyrkliga samfällighet
och fäste framtidsarbetsgruppens uppmärksamhet vid att strategiarbetet bör inledas.
Framtidsarbetsgruppen beslöt att Martin Lindell och Minna Sneck skulle uppdatera strategin.

Ansvar för miljön
Sjundeå kyrkliga samfällighet tar ansvar för miljön och det omgivande samhället i all sin
verksamhet.
För närvarande underhandlar samfälligheten med Forststyrelsen/NTM-centralen om möjligheten att
överföra samfällighetens skogsområden, Luntoberget och Kalans, till skyddsområden inom
Forststyrelsens Metso-program. Ärendet presenteras vid gemensamma kyrkofullmäktiges möte
under våren 2022.
Begravningsplatsen och grönområdena sköts så att man strävar till att minimera skadliga
miljökonsekvenser och avfallet sorteras. Den teknologiska utvecklingen kommer att utnyttjas i allt
större utsträckning i framtiden. De digitala lösningarna möjliggör övergången till ett kansliarbete
med allt mindre papper.
Målet för Kyrkostyrelsens projekt för koldioxidneutralitet är att avstå från användningen av fossila
bränslen (oljeuppvärmning) i församlingarnas byggnader fram till år 2025. Projektet hade redan
beviljats ett anslag om 900 000 € år 2020. Man kunde ansöka om bidrag för ändringsarbeten i
skyddade byggnader. Gemensamma kyrkorådet behandlade ärendet vid sitt möte 27.8.2020 och
beslöt att ansöka om bidrag. Sjundeå kyrkas uppvärmningssystem fungerar med olja.
Kyrkostyrelsens ämbetskollegium beviljade samfälligheten ett anslag om totalt 27 267,80.
Sjundeå kyrkliga samfällighet har inte en fastighetsstrategi som uppfyller Kyrkostyrelsens
rekommendationer, där man bl.a. skulle beakta miljöfrågorna i enlighet med Kyrkostyrelsens
rekommendationer.
I strategins verkställighetsplan, som är under arbete beaktas ansvaret för miljön så långt resurserna
medger det.
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Enligt Kyrkostyrelsens verksamhetsstatistik bestod Sjundeå finska församlings och Sjundeå
svenska församlings verksamhet år 2021 av (Kyrkliga förrättningar under bokföringsåret):
Finska
förs.
förs.
Mässa
Veckomässa
Predikogudstjänst
Andakts- el. bönestund
Dop
Vigsel
Välsignelse av äktenskap
Jordfästning
Fest
Diskussion, föreläsning eller undervisning
Måltid
Musiktillställning
Annan tillställning
Utfärd eller läger
Grupp
på förhand bestämd träff
Sporadiskt möte
Besök eller dejourering
Möte i samband med annan tillställning
Totalt

Svenska
förs.
23
10
19

26
7
1
25
1
9
1
1
12
4
16
116
15
8
1
295

16
23
1
12
2
16
24
20
11
1
6
13
3
2
150

Den ekonomiska situationen under det gångna året
Den ekonomiska situationen i Finland
Enligt statsrådets ekonomiska översikt i december 2021 beräknades BNP växa med 3,4 % år 2021.
Covid-19 -pandemin förvärrades i slutet av år 2021, vilket ökar de ekonomiska aktörernas osäkerhet
och hämmar tillfälligt den ekonomiska tillväxten kring årsskiftet. BNP-tillväxten hålls vid 3,0
procent år 2022, eftersom produktionen i flera branscher fortfarande ligger under nivån före
pandemin. Ekonomins tillväxt blir emellertid långsammare och man uppskattar att BNP växer med
1,5 % år 2023 och med 1,4 % år 2024.

I prognosen antar man att ekonomins uppsving fördröjs endast en kort tid, då sjukdomsläget
förvärras. Osäkerheten som är förknippad med sjukdomsutvecklingen, virusmutationerna och
vaccinationstäckningen har åter ökat.
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Energipriset upprätthåller inflationen kring årsskiftet och minskar sakta under år 2022. Orsakerna
till den snabba inflationen består både i faktorer i anslutning till efterfrågan och utbudet. Man antar
att inflationsökningen förblir tillfällig då problemen med utbud och efterfrågan småningom avtar.
Den offentliga ekonomins underskott minskar kraftigt under åren 2021-2023. Underskottet
försvinner emellertid inte helt och hållet under den snabba ekonomiska tillväxten. Även skulden i
relation till bruttonationalprodukten minskar tillfälligt då ekonomin repar sig och underskottet
minskar. Då den ekonomiska tillväxten avtar börjar skuldkvoten igen att tillta.
Samfällighetens ekonomi
Sjundeå kyrkliga samfällighets resultat under bokföringsåret uppgår till 46.237,46 euro (79.985 år
2017, 104.487 år 2018, 6765 år 2019, 9.883,47 år 2020) och 46.434,13 euro efter
bokföringsöverföringarna. Årsbidraget uppgår till 129.842,99 euro, vilket räcker till för att täcka de
planenliga avskrivningarna. Avskrivningarnas värde uppgår till 83.605,53 euro.
Verksamhetsintäkterna
Verksamhetsintäkterna uppgick till 82.968,18 och de överskred det budgeterade med 26.258,18 och
verksamhetsintäkterna år 2020 med 25.309,84. Verksamhetsintäkterna ökades av det bidrag om
27.679,89 som finska församlingen mottog för bastuprojektet.
Samfällighetens ekonomi- och personaltjänster produceras på ett högklassigt sätt och man
utnyttjade år 2021 de möjligheter som Kipa (Kyrkans servicecentral) medför genom att i
ekonomiförvaltningen ta i bruk de sk. utvidgade tjänsterna. I och med projektet Kipa 2 kommer
man att i framtiden utnyttja den teknologiska utvecklingen i allt högre grad. De digitala lösningarna
kommer att förändra vårt arbete och rutinuppgifterna sköts alltmer genom att utnyttja robotik och
artificiell intelligens. Detta ger nya möjligheter för församlingsverksamheten och för att effektivera
förvaltningen.

Verksamhetsintäkternas fördelning presenteras i nedanstående schema.

Kokonaistulot
1.488.509 €
Verotulot

04%%%
2%
0%
%
0102%

Myyntituotot
Maksutuotot
Metsätalouden tuotot
Vuokratuotot
Kolehdit
Tuet ja avutukset

95 %

Korkotuotot
Toiminta-avustukset
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Verksamhetskostnaderna
Verksamhetskostnaderna uppgick till 229.586,42 euro. Jämfört med föregående år ökade
verksamhetskostnaderna med totalt 16.355,65 euro. Till ökningen medverkade bl.a. Sjundeå finska
församlings bastuprojekt. Verksamhetskostnaderna förverkligades till 95,5% jämfört med budgeten.

Verksamhetskostnadernas fördelning på de olika kontogrupperna

Kokonaismenot
1.442.075 €
0
1%

6%

1%

Henkilöstökulut

8%

Palvelujen ostot

2%

Vuokrat
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

8%

Annetut avustukset
Muut toimintakulut

2%

57%
15%

Verotuskulut
Keskusrahastomaksut
Korkokulut
Suunnitelman mukaiset positot

Intäkterna från kyrkoskatten
Intäkterna från kyrkoskatten uppgick till 1.283,01 euro, vilket är 18.879,28 euro mera än år 2020
och 16.551,99 euro mindre än det budgeterade. Intäkterna från kyrkoskatten uppgår till ungefär 94
% av de totala inkomsterna.
Det betalades 16.346,28 euro i beskattningskostnader och 112.728 euro i centralfondsavgifter.
Resultatet av finansieringsintäkterna och kostnaderna uppgick till 1991,50 euro.

Investeringarna
Gemensamma kyrkorådet beslöt vid sitt möte 28.10.2020 att välja Taito Remontti / Timi Vainios
offert för ändringen av wc-utrymmena. Priset uppgick till 14.740 euro. Ändringsarbetet utfördes i
februari-mars 2021. Dessutom uppkom det en räkning om 11.000 euro för kostnaderna av kyrkans
takreparation. Räkningen bokfördes bland ofullbordade arbeten.
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Hänt efter bokföringsåret 2021
Kyrkoskatten för januari 2022 uppgår till 144.423 euro, vilket är 5,4 % mera än under motsvarande
tidpunkt föregående år.
Granskning av verksamheten och ekonomin i ljuset av ändringen av inkomstbasen
Upprätthållandet av en stabil ekonomi i Sjundeå kyrkliga samfällighet kommer att bjuda på
svårigheter. De kommande årens investeringar tillsammans med ökande verksamhetskostnader och
skattebasens tillbakagång kommer att göra att det blir utmanande att uppställa ekonomiska mål för
samfälligheten
Gemensamma kyrkorådet tillsatte en framtidsarbetsgrupp år 2020. Arbetsgruppen har i uppdrag att
bl.a. finna nya verksamhetsmodeller som har en lättare kostnadsstruktur. Resultatet av dylika
verksamhetsmodeller som stävjar verksamhetsutgifterna kommer inte att omedelbart synas i
samfällighetens ekonomiska utveckling.
Församlingarnas medlemsantal har under de senaste 10 åren minskat med 665 medlemmar (Sjundeå
finska församling -441 medlemmar och Sjundeå svenska församling -224 medlemmar).
Medlemsantalets minskning är totalt 14,3 %.
Hösten 2016 beslöt gemensamma kyrkofullmäktige att höja inkomstskatteprocenten för år 2017
från 1,5 % till 1,7 %. Målet var att man med förhöjningen av skatteprocenten skulle gardera sig för
investeringen i kyrkans tak. Det minskande medlemsantalet samt verksamhetsutgifterna har
emellertid gjort att den inbesparing som man planerade att åstadkomma med skatteförhöjningen
nästan helt har gått åt till verksamhetens utgifter. Man har inte lyckats få några inbesparingar.
Skatteinkomsterna förväntas minska fram till år 2030 med 13 %. I ljuset av den här
inkomstprognosen kommer det att vara utmanande att ordna samfällighetens och församlingarnas
verksamhet.
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Granskning av verksamheten i ljuset av de ekonomiska mätarna för en samfällighet på väg in
i en kris:
Gemensamma kyrkorådet behandlade vid sitt möte 28.1.2022 (§ 6) samfällighetens verksamhet o h
ekonomi i ljuset av en församling på väg in i en kris. Mätarna antecknades för kännedom. I ljuset av
dessa kriterier befinner sig Sjundeå kyrkliga samfällighet inte i en kris.
Osäkerheten om framtiden, stora investeringar och den fortsatta minskningen av medlemsantalet för
emellertid med sig att situationen försvagas.

En av mätarna för en församling på väg in i en kris är påståendet att församlingens medlemsantal
har under de senaste fem åren minskat med 15 % och är vid tidpunkten för granskningen under
2000 medlemmar. Sjundeå finska församlings medlemsantal har under åren 2017-2021 minskat
med 171 medlemmar (6,1 %). Sjundeå svenska församlings medlemsantal har under motsvarande
tidsperiod minskat med totalt 126 medlemmar (8,6 %). Medlemsantalet har minskat med totalt 297
medlemmar, dvs. 6,9 %.
2. Förvaltning
Sjundeå kyrkliga samfällighets organisationsstruktur:
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Ledamöter i förvaltningsorganen

Gemensamma kyrkofullmäktige
Gemensamma kyrkofullmäktige utövar samfällighetens högsta beslutanderätt. Till fullmäktige
väljer man vart fjärde år med allmänt församlingsval ledamöter från varje lokalförsamling i
proportion till församlingens medlemsantal. Gemensamma kyrkofullmäktige har delegerat
beslutanderätt till gemensamma kyrkorådet med reglementet för gemensamma kyrkorådet. Till
ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige för åren 2021-2022 valdes Marina Grotell och till
vice ordförande Arto Varpio. Antalet ledamöter i gemensamma kyrkofullmäktige är 21 ledamöter.
Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträdde tre gånger under bokföringsåret.
Gemensamma kyrkofullmäktiges ledamöter och antalet möten de har deltagit i har uppräknats
nedan:

Gemensamma kyrkofullmäktige perioden 20192022
Ordförande: Marina Grotell
Vice ordförande: Arto Varpio
Sjundeå finska församlings medlemmar
Ledamöterna
Andersson Mervi
Kaisla Heikki
Kaunisto Kristiina
Konttinen Ritva
Korhonen Reijo
Korhonen Seija
Kujala Jukka
Kvickström-Amnell Tuula
Mikkola Kimmo
Nygård Johanna
Sneck Minna
Tikka Sulo
Varpio Arto
Ersättarna i följande ordning
Keskitalo Timo
Kanniainen Ilmari
Savilahti Hanna

Sjundeå svenska församlings medlemmar
Ledamöterna
Ekström Sabina

2/3
2/3
3/3
3/3
3/3
3/3
0/3
2/3
3/3
3/3
2/3
2/3
2/3
1/3
1/3

2/3
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Gottberg Berndt
Grotell Marina
Holmlund Åke
Karlsson Kim
Lönn Helena
Lindell Martin
Strandberg Gun-Britt
Ersättarna i följande ordning
Böckerman Tony
Hedlund Lars
Meinander del Castillo Carita
Pettersson-Perklén Nina
André Landefort

2/3
3/3
2/3
3/3
3/3
3/3
3/3
1/3
1/3

Gemensamma kyrkofullmäktige har under bokföringsåret vid två möten behandlat ärenden som
stadgas i kyrkolagen – godkännandet av samfällighetens budget samt verksamhets- och
ekonomiplan, fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för de
redovisningsskyldiga. Dessutom fastställdes inkomstskatteprocenten för år 2022.
Därtill valde gemensamma kyrkofullmäktige vid sitt möte en ordförande och vice ordförande för
åren 2021-2022, ledamöterna till gemensamma kyrkorådet för åren 2021-2022 samt godkände
gravvårdsfondens uppdaterade stadgar.

Nämnden för proportionella val för åren 20192022
Ordförande: Korhonen Reijo
Ledamöter
Lönn Helena, varapuheenjohtaja
Korhonen Reijo
Sneck Minna

Ersättare
Gottberg Berndt
Mikkola Kimmo
Kaunisto Kristiina

Motioner 2021
Inga motioner lades fram år 2021.

Gemensamma kyrkorådet 2021-2022
Gemensamma kyrkorådet är ett förvaltningsorgan som är underställt gemensamma
kyrkofullmäktige och som har i uppgift att bereda och verkställa fullmäktiges beslut. Ordföranden
för gemensamma kyrkorådet tillsätts av domkapitlet.
Samfällighetens ekonomichef hjälper gemensamma kyrkorådet. Gemensamma kyrkorådet har i
uppgift att bl.a. leda samfällighetens förvaltning samt skötseln av ekonomin och egendomen, att
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bereda de ärenden som behandlas i gemensamma kyrkofullmäktige, att övervaka lagligheten i
gemensamma kyrkofullmäktiges beslut och att se till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs samt att
övervaka samfällighetens intressen, att representera samfälligheten och att ingå avtalen för
samfällighetens del och att vidta övriga rättsliga åtgärder.
Gemensamma kyrkorådet sammanträdde 7 gånger under bokföringsåret.
Gemensamma kyrkorådets medlemmar och antalet möten de har deltagit i nedan:
Gemensamma kyrkorådet åren 2021-2022
Ordförande: Tom Bergman kyrkoherde
Vice ordförande: Sakari Hekkala
Sjundeå finska församling
Ledamöter
Hekkala Sakari, vice ordförande
Kaisla Heikki
Kaunisto Kristiina
Korhonen Reijo
Sneck Minna

6/7
6/7
4/7
6/7
7/7

Personliga ersättare
Tikka Sulo
Nygård Johanna
Andersson Mervi
Kanniainen Ilmari
Konttinen Ritva

Sjundeå svenska församling
Ledamöter
Ekström Sabina
Lindell Martin
Strandberg Gun-Britt

6/7
7/7
7/7

Personliga ersättare
Gottberg Berndt
Karlsson Kim
Lönn Helena

3/7
1/7

Gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Marina Grotell (7/7) och gemensamma kyrkofullmäktiges vice
ordförande Arto Varpio (6/7) har deltagit i gemensamma kyrkorådets möten.
Gemensamma kyrkorådet utsåg medlem Martin Lindell att representera Sjundeå kyrkliga samfällighet i
styrelsen för Aseman Liikekeskus Oy under verksamhetsåren 2021-2022. Gemensamma kyrkofullmäktiges
ordförande Marina Grotell utsågs att representera samfälligheten i stiftelsen Pro Fanjunkars och
gemensamma kyrkorådets vice ordförande Sakari Hekkala utsågs att representera samfälligheten i Åvikhemmets förvaltningsnämnd.
Gemensamma kyrkorådets arbetsgrupper och arbetsgruppernas medlemmar
Byggnadsarbetsgruppen
Kyrkans tak och gravgårdens murar
Ordförande: Heikki Kaisla
Holmlund Åke
Strandberg Gun-Britt
Varpio Arto
Karhumaa Esa, KS Arkkitehtitoimisto Karhumaa
Framtidsarbetsgruppen
Ordförande: Reijo Korhonen
Ekström Sabina
Hekkala Sakari
Karlsson Kim
Lindell Martin
Sneck Minna
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Ledningsgruppen
Ordförande: Finska församlingens kyrkoherde
Lindell Martin
Varpio Arto
Svenska församlingens kyrkoherde
Samfällighetens ekonomichef
Arbetsgruppen för begravningsväsendet
Ordförande: Minna Sneck
Grotell Marina
Karlsson Kim
Malm Ingeborg, ekonomichef
Arbetsgruppen för personalärenden
Ordförande: Reijo Korhonen
Karlsson Kim
Lindell Martin
Varpio Arto
Arbetsgruppen för dataskydd
Kontaktperson: Sjundeå finska församlings kyrkoherde
Lindell Martin
Varpio Arto
Sjundeå svenska församlings kyrkoherde
Samfällighetens ekonomichef
Arbetsgruppen för kommunikation
Kallio Hanna-Mari
Sandqvist Kurt
Enkenberg Ilkka
Sarlin Urpu
Stenbäck Kalle
Sjundeå svenska församlings tf diakon
Sjundeå svenska församlings kyrkoherde
Sjundeå finska församlings kantor
Sjundeå finska församlings kyrkoherde
Samfällighetens kommunikationsansvarige
Samfällighetens ekonomichef

Församlingsråden åren 2019-2022
Sjundeå finska församlings församlingsråd
Ordförande: Miettinen Mirja, kyrkoherde
Ledamöter
Korhonen Reijo, vice ordförande
Andersson Mervi
Hekkala Sakari
Kaisla Heikki
Kaunisto Kristiina
Kallio Hanna-Mari
Konttinen Ritva
Kvickström-Amnell Tuula

Ersättarna i denna ordning
Nieminen Eliisa
Johanna Nygård
Keskitalo Timo
Sneck Minna
Kanniainen Ilmari
Savilahti Hanna
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Tikka Sulo
Varpio Arto
Sjundeå svenska församlings församlingsråd
Ordförande: Tom Bergman, kyrkoherde
Ledamöter
Ekström Sabina, (vice ordförande)
Grotell Marina
Nygård Jan-Peter
Karlsson Kim
Holmlund Åke
Lindell Martin
Strandberg Gun-Britt
Gottberg Berndt

Ersättarna i denna ordning
Landefort André
Meinander del Castillo Carita
Böckerman Tony
Malmström Monica
Hedlund Lars
Pettersson-Perklén Nina
Nilsson Karl
Blomqvist Susanna

Revisionssamfund

Revisor åren 2019-2022

Rehn Krister, OFR, FR/BDO Ab

3. Personalen
I Sjundeå kyrkliga samfällighet arbetade 31.12.2021 totalt 18 personer. I stadigvarande
arbetsförhållande 16 personer, av vilka 14 var heltidsanställda och 2 personer deltidsanställda. Av
de stadigvarande anställda var 11 kvinnor och 5 män. I tidsbundna arbetsförhållanden arbetade två
personer, av vilka båda var män. Personalmängden ökade med två personer – den ena var
tidsbundet anställd och den andra deltidsanställd. Dessa två personer avlönades av Sjundeå finska
församling för det sk bastu-projektet.

Personalmängden per huvudtiteln
Sektioner
Förvaltning
Sjundeå finska församling
Sjundeå svenska församling
Beravningsväsendet
Fastighetsväsendet
Totalt

2021
2
9
4
1
2
18

2020
2
6
5
1
2
16
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Åldersfördelningen bland personalen

5
4

4

4

4

3
2

2

1
0

1
0
alle 20 v

20-24
vuotiaat

1
0
25-29
vuotiaat

0
30-34
vuotiaat

35-39
vuotiaat

40-44
vuotiaat

45-49
vuotiaat

50-54
vuotiaat

55-59
vuotiaat

1

1

60-64
vuotiaat

yli 65
vuotiaat

Medelåldern bland personalen är 48 år.

Personalomsättningen
Under årets lopp har Sjundeå finska församlings diakon sagt upp sig. Hans sista arbetsdag var
31.12. Kyrkan fick en ny stadigvarande vaktmästare 1.12.

Personalkostnaderna

Bokföringsperiod

Löner och arvoden
Pensionskostnader
Övriga personalbikostnader
Övriga justeringar av
personalbikostnaderna

2021
2020
2019
Debet/Kredit Debet/Kredit Debet/Kredit
EUR
EUR
EUR
-663 145,52 -672 807,30 -645 076,20
-136 085,11 -136 876,73 -129 839,08
-23 351,08
-14 816,58
-14 315,46
186,24

4 701,76

0,27

-1 311,91

-2 835,50

988,77

-823 707,38

-822 634,35

-788 241,70

Resor, övernattning och
matkostnader

-5 153,33

-8 323,15

-13 274,12

Skolningskostnader,
skolningsresor
övernattnings- och matkostnader

-6 834,38

-2 841,12

-7 646,98

Arbetarhälsovården

-7 930,60

-7 370,40

-4 077,66

-843 625,69

-841 169,02

-813 240,46

Löner, pensions- och
personalbikostnaderna aktiverade
Totalt

Totalt
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Arbetshälsovården
Samfälligheten har ett avtal om personalens arbetshälsovård med Terveystalo. Avtalet gäller till
slutet av år 2023.

Välmåendet i arbetet
Samfälligheten satsar på personalens välmående i arbetet genom att erbjuda personalen sk tykysedlar ( työkykyä ylläpitävä toiminta, sedlar som kan användas för hälsofrämjande verksamhet) om
100 euro/person/år. Sedlarna ger rätt till massage-, idrotts- eller kulturtjänster.

Personalkostnaderna i relation till skatteinkomsterna

Personalkostnader
Kyrkoskatteinkomster

personalkostnadernas andel av
skatteinkomsterna %

2021

2020

2019

823 707,38

822 634,35

788 241,70

1 283 448,01

1 264 568,73

1 276 921,67

64,2

65,1

61,7

4. Medlemsantalet
Medlemmarnas åldersstruktur 31.12.2021 och förändringen som skett under året i färg.
Sjundeå finska församling

15

Sjundeå svenska församling

År

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2812

2804

2770

2710

2661

2633

Finska

3074

3011

2932

2876

Svenska

1568

1545

1531

1525

1512

1470

1430

1415

1394

1344

Totalt

4642

4556

4463

4401

4324

4274

4200

4125

4055

3977

Medlemsprognosen under de följande 10 åren

16

5. Den interna övervakningen
Församlingens ledande, den interna övervakningen och riskhanteringen är beroende av varandra,
men delvis är de också funktioner som överlappar varandra. God förvaltning ger en god grund för
att uppgifterna kan skötas som de ska. Den interna övervakningen är en del av församlingens
vardagliga operativa ledning och församlingens ledande tjänsteinnehavare bör fästa uppmärksamhet
vid att den interna övervakningen är tillräcklig, att den fungerar samt vid riskhanteringens principer
i församlingens vardagliga verksamhet.
Enligt § 28 i Sjundeå kyrkliga samfällighets ekonomistadga ordnas övervakningen av
samfällighetens förvaltning och ekonomi så att den yttre övervakningen (revisionen) och den
interna övervakningen tillsammans bildar ett heltäckande övervakningssystem.
Gemensamma kyrkorådet uppdaterade vid sitt möte 27.8.2020 (§ 48) instruktionerna för Sjundeå
kyrkliga samfällighets interna övervakning.
Reglementet för gemensamma kyrkorådet fastställdes vid domkapitlet i Esbo stift 14.1.2021.

Centrala slutledningar och utvecklandet av den interna övervakningen
Den största hotbilden för Sjundeå kyrkliga samfällighet och de församlingar som hör till
samfälligheten består i att medlemsantalet minskar. Minskningen inverkar på
kyrkoskatteinkomsterna. Det är speciellt andelen unga vuxna och arbetande personer i medelåldern
som minskar.
Sjundeå kyrkliga samfällighet hör till de minsta samfälligheterna i Finland och fungerar på finska och
svenska. Båda språkgruppernas behov tas jämlikt i beaktande vid skötseln av ekonomin och förvaltningen.
Ett av svårigheterna är att få tag på tvåspråkig yrkeskunnig personal, t.ex. då man rekryterar personal.

6. Ekonomins nyckeltal
Resultaträkningens nyckeltal
Årsbidraget för Sjundeå kyrkliga samfällighet uppgår till 130 tusen euro, vilket innebär 32,65 euro
per medlem. Årsbidraget är 8,7 / av verksamhetsintäkternas och skatteinkomsternas totala summa.
Föregående års årsbidrag uppgick till 102 tusen euro, vilket innebar 25,19 euro per medlem.
Årsbidraget förbättrades alltså från föregående år med 7,46 euro/medlem. Dessutom förbättrades
verksamhetsbidraget med 9 tusen euro jämfört med föregående år.
Verksamhetskostnaderna ökade med 1,4 %. Kyrkoskatteinkomsterna har ökat med ungefär 1,5 %
och statsbidraget med 1,3 % jämfört med år 2020.
Enligt den avskrivningsplan som gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt uppgick
avskrivningarna till 83 tusen euro. Avskrivningarna minskade med ungefär 9 %.
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Verksamhetsintäkternas andel av
verksamhetskostnaderna, %
Årsbidragets andel av avskrivningarna, %
Årsbidrag, euro/medlem

2021

2020

6,75
155,3
32,65

4,75
110,71
25,19

Finansieringskalkylens nyckeltal
Samfällighetens penningmedel ökade med 108 tusen euro. Under bokföringsåret uppgick summan
för investeringarna, ändringen av wc-utrymmena samt planeringen av kyrkans tak, till 25.740 euro.
Investeringarna har finansierats med inkomster.
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde uppgår till 104 tusen euro och
finansieringsverksamhetens nettokassaflöde uppgår till 4 tusen euro.
Församlingen hade i snitt 245 euro/medlem i kassamedel och penninginvesteringar. Församlingens
kassamedel räcker till för utbetalningar ur kassan i 256 dagar, vilket är jämförelsevis bra.
Samfällighetens kassamedel ökade med 108 tusen euro.
Samfälligheten har inget externt lån, endast ett internt lån ur gravvårdsfonden.

Investeringarnas inkomstfinansiering %
Penningmedlen räcker till för xx dagar
Skuldtäckningsgrad

2021
504,44
256
24 500

2020
0
235
853 762

Balansräkningens nyckeltal
Balansräkningens bestående aktiva i Sjundeå kyrkliga samfällighets balansräkning uppgick till
1.233 tusen euro efter avskrivningarna och investeringarna, dvs. ungefär 4,5 % mindre än
föregående år. De rörliga aktiva uppgår till totalt 1.036 tusen euro, ökningen är ungefär 12,4 %.
Samfällighetens självförsörjningsgrad uppgick till 89,92 %, medan den under föregående år varit
90,0 %. Hela kyrkans självförsörjningsgrad har varit mycket god, ungefär 90 %.
Uppdragstillgångarna uppgår till 387 tusen euro. Grundkapitalet är 1.200 tusen euro, vilket är
nästan 100 % av balansräkningens bestående aktiva.
Samfälligheten har god solvens. Inga särskilda förändringar har inträffat i samfällighetens
ekonomiska situation under de senaste åren.

Självförsörjningsgrad, %
Finansiella medel, euro/medlem
Proportionell skuldsättning, %
Lånestock, euro/medlem

2021
89,92
202,92
17,02
3,63

2020
90,02
173
16,85
3,56
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7.Församlingskoncernens verksamhet och ekonomi
Sjundeå kyrkliga samfällighet är inte skyldig att uppgöra koncernbalansräkning.

8. Gemensamma kyrkorådets förslag till behandlingen av bokföringsperiodens resultat och
till åtgärder för att balansera ekonomin.
Sjundeå kyrkliga samfällighets resultat för bokföringsperioden 01.01.2021-31.12.2021 uppgår till
46.237,46 euro.
Som bokslutsöverföringar har man bokfört en avskrivningsdifferens för församlingshemmets
arkivutrymmen om totalt 196,67 euro.
Efter bokslutsöverföringar uppgår årets 2021 överskott till 46.434,13 euro.
Sjundeå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige
att bokföringsperiodens överskott överförs till kontot för föregående årens över- och underskott.
Tidigare bokföringsperioders överskott, som finns upptagen i balansräkningens eget kapital uppgår
före bokföringen av överskottet för bokslutet för år 2021 till 787.922,06. Det finns inget behov för
det i kyrkoordningen nämnda förslaget till åtgärder för att balansera ekonomin.
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II Budgetens utfall
1. Utfallet av anläggningstillgångarna
FÖRVALTNING (huvudtiteln 1)
Förvaltningsorganen 1001010101 - 1001010104
Uppgift
Förvaltningen har i uppgift att ansvara för samfällighetens allmänna förvaltning och utvecklandet av
förvaltningen. Förvaltningen bereder också gemensamma kyrkofullmäktiges, gemensamma
kyrkorådets och församlingsrådens ärenden samt verkställer besluten. Förvaltningen bevakar
samfällighetens intressen och ansvarar för avtalen, den interna övervakningen och riskhanteringen.
Förvaltningen ansvarar även för samfällighetens personaltjänst och personalplanering.
Förvaltningen sköts av:
gemensamma kyrkofullmäktige,
gemensamma kyrkorådet,
Sjundeå finska församlings församlingsråd och
Sjundeå svenska församlings församlingsråd

Revision och övervakning 1001050200
Uppgift
Revisionen som underlyder gemensamma kyrkofullmäktige handhar granskningen av förvaltningen
och ekonomin under fullmäktigeperioden. Revisorerna bör enligt god revisionssed granska
förvaltningen, bokföringen och bokslutet för varje bokföringsperiod.

Ekonomi- och personalförvaltningen 1011050000
Uppgift
Ekonomi- och personalförvaltningen sköter om samfällighetens förvaltning, IT-förvaltning,
ekonomi, personalförvaltning, begravningsväsende samt fastighetsväsendet i enlighet med Sjundeå
kyrkliga samfällighets grundstadga.
Dessutom betjänar förvaltningen också Sjundeå finska församling och Sjundeå svenska församling
genom att trygga de ekonomiska ramarna för dem.
Ekonomikansliet sköter om samfällighetens betalningsberedskap, planeringen och uppföljningen av
ekonomin samt om de uppgifter inom personalförvaltningen som i grundstadgan bestämts att
ekonomikansliet ska sköta.
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Förutom dessa huvudsakliga uppdrag bereder ekonomikansliet de ärenden som ska behandlas av
gemensamma kyrkorådet.
Centrala tyngdpunktsområden/mål:
1. Att utveckla planerings-, lednings- och övervakningssystemen.
- Utvecklandet av ekonomi- och personalförvaltningens verksamhetssätt samt granskningen och
godkännandet av inköpsfakturor behandlades vid gemensamma kyrkorådets möte 29.4.2021 § 39
- Samfällighetens strategiarbete inleddes (gemensamma kyrkorådet 1.8.2021 § 1)
2. Att ta i bruk ett fastighetsförvaltningssystem
- Samfällighetens fastigheter har matats in i byggnads- och fastighetsregistret Basis, som
upprätthålls av Kyrkostyrelsen
3. Att fortsätta uppdateringen av reglementen och instruktioner
- Gravvårdsfondens regler behandlades vid gemensamma kyrkofullmäktiges möte 20.5.3032
- Gemensamma kyrkorådets reglemente uppdaterades under hösten till den del som gällde
elektronisk mötespraxis. Efter att den nya kyrkolagen trätt i kraft, bör reglementet uppdateras på
nytt.
- Gemensamma kyrkofullmäktiges arbetsordning är under arbete.
4. Att noggrant följa upp och bedöma den ekonomiska utvecklingen
- Förutom behandlingen av bokslutet och budgeten har gemensamma kyrkorådet fått
resultaträkningen för kännedom för att uppvisa hur budgeten har utfallit (gemensamma kyrkorådet
29.4.2021 § 46)
- Avgifterna för gravplatserna, begravningstjänsten och gravvårdsfonden uppdaterades
(gemensamma kyrkorådet 25.11.2021 § 68 - § 69)
- En ansökan om byggnadsbidrag för planeringen av kyrkans takreparation behandlades vid
gemensamma kyrkorådets möte 25.11.2021 § 67
5. Att med en god personalpolitik och ledning upprätthålla och förstärka ett positivt arbetsklimat
och en positiv verksamhetskultur
- Samarbetskommittén (Juhana Malme, Antti Kartano, Mirja Miettinen, Tom Bergman och
ordförande Ingeborg Malm) samt arbetarskyddsteamet (Juhana Malme och Ingeborg Malm) har
sammanträtt i flera repriser under året. Under mötena har man behandlat bl.a.
arbetarhälsovårdsavtalet, möjligheten till en rökfri arbetsplats, instruktionen gällande osakligt
bemötande och störande, förtroendemannavalet, arbetarskyddets verksamhetsprogram samt
idrottssedlarna.
- En riktad arbetsplatsutredning genomfördes under hösten 2021 enbart för samfällighetens
personal. Sjundeå finska församling och Sjundeå svenska församling såg inget behov av att delta i
utredningen. En gemensam responstillställning hölls 26.10.2021. Då kunde man konstatera bl.a. att
man i någon mån känner igen den brist på förtroende som nämndes under biskopsvisitationen, men
att man inte känner igen någon rädsla i det sammanhanget.
Långsiktiga mål:
1. Utvecklandet av rapporteringssystem så att de på ett bättre sätt betjänar församlingarnas och
samfällighetens mål
2. Åtgärder på basis av resultaten från kartläggningen av personalens välmående
3. Utredningen av gamla gravars besittningstid fortsätter
4. Utredning av möjligheten att insamla kollekt på elektronisk väg
5. Arbetsgruppen för personalärenden fortsätter sin verksamhet (personalens arbetsfördelning,
ansvarsområden och uppgiftsbeskrivningar)
6. Kartläggning av ibruktagandet av Domus-systemet
7. Anlitandet av elektroniska system effektiveras och användningen av pappersmaterial
minskas.
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Förandet av kyrkböcker 1001070000
Uppgift
Förandet av kyrkböcker har överförts att skötas av Esbo regioncentralregister fr.o.m. 1.10.2020.
Förändringen innebär att man i fortsättningen bör vända sig till Esbo regioncentralregister i ärenden
som gäller bl.a. ämbetsbetyg eller släktutredningar. (Enligt avtalet uppgår priset för samarbetet 1,77
euro/medlem/år)

Kyrkoherdeämbetet och den övriga allmänförvaltningen 1001080000
Uppgift
Kyrkoherdeämbetet är den gemensamma betjäningspunkten för Sjundeå församlingar samt deras
olika samarbetsparter. Kyrkoherdeämbetet är öppet för allmänheten. Kunderna betjänas jämlikt med
råd och information.

Centrala tyngdpunktsområden
Tids-, plats- och personalreservationer för församlingarnas förrättningar och övrigt upprätthållande
av reservationsboken.
Kundbetjäning och rådgivning för församlingarnas samarbetsparter samt församlingarnas interna
kanslitjänster.
Uppgörande av kungörelser och tidningsannonser.
Skötseln av telefonväxeln.

Anläggningstillgångarna

BG pågående
2021
Verksamhetsintäkter (externa)

BG efter
ändringarna
2021

BG ändringar
2021
0

Utfall
2021

Över-underi

0

-2 945,17

T-%

2 945,17

0,0

Verksamhetskostnader (externa))

175 290

6 500

181 790

188 639,11

-6 849,11 103,8

Verksamhetsbidrag 1 (externt)

175 290

6 500

181 790

185 693,94

-3 903,94 102,1

175 290

6 500

181 790

185 693,94

-3 903,94 102,1

3 480

3 484,58

-4,58 100,1

.
Verksamhetsintäkter (internat)
Verksamhetskostnader (internat)
Verksamhetsbidrag 2 (externt och
internt)
.
Avskrivningar och värdesänktningar

3 480

Kalkylmässiga poster
Interna räntekostnader
Interna överföringsposter
Branschbidrag (externa och interna)

7 173,13
178 770

6 500

185 270

196 351,65

-7 173,13

0,0

-11 081,65 106,0

22
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2, Siuntion suomalainen seurakunta ja Siuntion ruotsalainen
seurakunta)
SIUNTION SUOMALAINEN SEURAKUNTA

YLEISTÄ 2021

Siuntion suomalainen seurakunta toteuttaa vuodesta 2021 eteenpäin kolmen vuoden ajan toimintaansa
seurakunnan teologiaan pohjaten.

Siuntion suomalaisen seurakunnan teologia

Visio
Olemme merkityksellisin vaikuttaja ihmisen elämässä.

Missio
Muistutamme Jumalan läsnäolosta.

Strategia
Pyhän salaisuudet on tehty jaettaviksi - Jännän äärellä

Hyvän vahvistaminen - Pyhä arjessa
Jumala on läsnä aina ja kaikkialla – Ps. 139: 7, Joh. 16:22, Apt. 17:28
Muistutamme pyhän olemassaolosta
Ilahdutamme ja tuotamme hyvän mielen kokemuksia toinen toisillemme.

Yhteisöllisyys – Pyhä meissä
Tarvitsemme toinen toistamme – Joh. 17:22, Gal. 28-29.
Rakennamme yhteisöä luomalla yhteistä tarinaa
Kutsumme toimimaan yhdessä

Lepo – Pyhä huolettomuus
Usko vapauttaa luottamukseen ja lepoon - Ps. 131:2, Ps.23, Ps. 55:23, Matt. 6:25-34, Matt. 11:28
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Lähestymme Jumalaa mysteerinä
Tuemme hengellistä kasvua ja itsensä tutkimista

Vuoden 2021 erityispiirteitä

Seurakunnassa aloitettiin vuoden alusta perhetyön tekeminen uudesta näkökulmasta. Työyhteisössä on
perhetyöntekijäksi nimetty työntekijä, joka toimii lapsi-, varhaisnuori ja perhetyössä kokonaisuuden
huomioiden. Kasvatuksen pastori siirtyi näistä tehtävistä palvelemaan jumalanpalveluselämän ja ihmisten
spirituaaliteetin kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen osalta tehtiin muutoksia ja tiivistyksiä ja kunnan kanssa
jatkettiin jo aloitettua yhteistyötä lasten henkisyyden tukemiseksi.

Edellisen vuoden tapaan koronapandemia vaikutti merkittävästi seurakunnan toimintaan ja kaikki tälle
vuodelle asetetut tavoitteet eivät toteutuneet. Toisaalta erityisesti yhteistyö eri yhteiskumppanien,
erityisesti kunnan, yhdistysten ja Sjundeå svenska församlingin kanssa säilyi vahvana tai vahvistui
entisestään. Lisäksi kehitettiin myös uusia avauksia ja keksittiin vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa perinteisiä
työmuotoja. Näistä voidaan erityisesti mainita Yhteisvastuukeräyksen yhteydessä toteutettu pakopeli ja
striimatut jumalanpalvelukset.

Kustannuspaikoista

Kustannuspaikat ”muu lapsi- ja perhetyö”, ”yhteiskunnallinen työ” ja ”sielunhoito” poistettiin käytöstä.
1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Seurakunnan toiminnan keskiö on jumalanpalveluksissa. Erityisesti messu on merkittävä. Ehtoollista ei
tarjoa mikään muu kuin kristillinen yhteisö. Seurakunnan tehtävä on mahdollistaa pyhän kokemus.
Seurakunnan on tarjottava laadukkaita jumalanpalveluksia ja mielekkäitä tehtäviä seurakuntalaisille sekä
kohtaamispaikka kirkkokahveilla.
Messut kutsuvat myös seurakunnan työntekijöistä eri ammattiryhmät yhteen. Paikalla on aina pappi,
kanttori ja suntio. Lastenohjaaja, perhetyöntekijä sekä diakoni ovat mukana sovittuina pyhinä.
Messu toimitetaan sunnuntaisin pääosin klo 10 Siuntion Pyhän Pietarin kirkossa.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Messuissa ja niiden yhteydessä tuotetaan eri teemoihin ja ikäryhmiin liittyvää sisältöä ja ohjelmaa.
Messuelämä monipuolistuu ja sunnuntaista tulee painopiste seurakunnan viikkotoiminnassa.
2. Elämän puu otetaan käyttöön.
3. Järjestetään spiritualiteetin vahvistamiseen pyrkiviä kursseja.

24
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä muutoksia.

Tavoitteiden toteutuminen

Koko vuoden jatkunut koronapandemia hankaloitti tavoitteiden saavuttamista. Jumalanpalveluksia
toteutettiin osittain etäyhteyksin ja niiden rajoitusten puitteissa, jotka kulloinkin säätelivät toimintaa.
Striimatut jumalanpalvelukset herättivät kiinnostusta ja tavoittivat uusia messuun osallistujia niin
siuntiolaisten kuin ulkopaikkakuntalaistenkin osalta. Striimattuja messuja oli 29. Messulinkki oli avattu
keskimäärin 314 kertaa messua kohden. Eri ikäryhmiä huomioitiin jumalanpalveluselämässä esimerkiksi
järjestämällä perhemessuja ja rippikoululaisten jumalanpalveluselämään liittyvää toimintaa. Elämän puu
otettiin käyttöön.

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Seurakunta tukee omaisia surussa ja käytännönjärjestelyissä. Jokaista vainajaa kohdellaan kunnioittavasti.
Tämä merkitsee muun muassa sitä, että jokaiselle on osoitettava hautapaikka elämänkatsomuksesta
riippumatta ja hautaan siunaaminen jätetään toimittamatta, jos vainaja on niin eläessään toivonut.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Sururyhmän toimintaa jatketaan yhteistyössä ruotsalaisen seurakunnan kanssa.
2. Järjestämme uurnanvalmistuskurssin.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä muutoksia
Tavoitteiden toteutuminen

Sururyhmän toimintaa ei ollut mahdollista käynnistää vuonna 2021 osallistujien puuttumisen vuoksi.
Uurnanvalmistuskurssia ei koronatilanteesta johtuen järjestetty.
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1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Seurakunnan tehtävä on kutsua kasteelle. Tälle kustannuspaikalle kuuluvat myös vihkimiset, konfirmaatiot
sekä kodin siunaamiset. Seurakunta on mukana sanalla ja rukouksella elämän taitekohdissa.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Kastekoteihin rakennetaan paketti lahjasta sekä seurakunnan toiminnasta. Paketti viedään kastekotiin
toimituskeskustelun tai kasteen yhteydessä.
2. Siuntioon muuttaneille lähetetään muistutus Jumalan läsnäolosta omassa kodissa ja tarjotaan kodin
siunaamista.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä muutoksia

Tavoitteiden toteutuminen

Kastekoteihin ideoitiin tavoitteiden mukaista pakettia ja se otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Osana
kirkollisiin toimituksiin liittyvää kehittymistyötä on tarkoituksena huomioida lähitulevaisuudessa myös
paikkakunnalle muuttaneet.

1012040000 AIKUISTYÖ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Aikuistyön tulee tavoittaa valtaväestö nuorista aikuisista senioreihin. Aikuistyö on ennen kaikkea
jalkautumista siuntiolaisten arkeen ja kutsumista kirkolle. Olohuone -toiminta kuuluu aikuistyöhön ja sille
on budjetin sisälle varattu 400 euroa eri tileille.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Tarjoamme pyhän huolettomuuden kokemuksia
a. Järjestämme keskusteluiltoja, jotka pohjautuvat yhdessä luettuun kirjallisuuteen.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä muutoksia

Tavoitteiden toteutuminen
Järjestimme keväällä netissä kolme lukupiiriä nimellä Pyhän Pietarin kirjallisuuspiiri. 7.2. USKO - Frank
Martela, Elämän tarkoitus. 21.2. TOIVO - Maaret Kallio, Toivo. 7.3. RAKKAUS - Tommy Hellsten, Enää en
pelkää - kirja rakkaudesta. Osallistujia oli neljä. https://fb.watch/aCuz7rOPL8/
Tarjosimme kokemuksia huolettomuudesta järjestämällä elokuussa ”nuku yö kirkolla” -tapahtuman.
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1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Lux Musicaen kanssa on solmittu sopimus yhteistyöstä. Samoin on tehty Siuntion keskiaikaiset markkinat
ry:n kanssa. Näiden tapahtumien kustannukset seurakunnan osalta kuuluvat tälle kustannuspaikalle. Tältä
kustannuspaikalta voidaan maksaa myös muita kuluja Siuntion tapahtumissa mukana olemisesta.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Seurakunta toimii vahvempana yhteistyökumppanina erilaisissa Siuntiossa järjestettävissä
tapahtumissa ja jatkaa yksittäisten tapahtumien järjestämistä tarpeen mukaan.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä muutoksia

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet toteutuivat yhteistyökumppaneiden kanssa suunnitelmien mukaan. Korkeatasoinen
musiikkitapahtuma Lux Musicae järjestettiin jälleen Siuntion Pyhän Pietarin kirkossa. Seurakunnalla ja
kirkolla oli jälleen merkittävä rooli Siuntion keskiaikaisten markkinoiden ohjelmassa. Markkinat toteutuivat
kirkon tiloissa ja ympäristössä. Tapahtuma alkoi avajaismessulla. Ohjelmassa oli myös kirkon esittelyä,
Lepää Bachissa -tilaisuus kirkossa ja lisäksi kirkkoon sai myös tulla siunattavaksi. Muutenkin seurakunnan
tilat olivat tapahtuman käytössä ilman kustannuksia. Hyväksi koettu yhteistyö jatkuu myös tulevina vuosina.

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Tiedottaen ja viestittäen teemme omaa teologiaamme näkyväksi.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Kokoava viikkotiedote Some-kanaville maanantaisin
2. Siuntiolaisten elämäntarinoita luodaan näkyviksi
3. Tiedottajan ja muiden työntekijöiden yhteistyö rakennetaan toimivaksi
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei kustannuksia nostavia vaikutuksia toiminnan osalta. Pyrimme siihen, että vuoden 2021 alusta
seurakunnassa jatkaa 25% tiedottaja. Tiedottajan osalta kokonaispalkkakustannukset nousevat, mutta
saman aikaisesti seurakuntayhtymään ei olla palkkaamassa toimistosihteeriä.
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Tavoitteiden toteutuminen

Koronapandemia esti laajalta osin tiedotuksen tavoitteiden toteutumisen vuodelle 2021. Kokoavaa
viikkotiedotetta ei voitu laatia toiminnan ollessa joko kokonaan tauolla tai vaikeasti ennustettavissa.
Myöskään siuntiolaisia elämäntarinoita ei voitu koota kontaktien välttämisen vuoksi ja vapaaehtoisten
puutteen takia. Tiedottajan ja muiden työntekijöiden yhteistyö on kehittynyt toimivaksi.
Kirkon esitteet uusittiin ja vaihdettiin seurakuntien Pietarin verkko – Petri nät -lehti osaksi Kirkkonummen
Sanomia. Seurakuntien tiedotus huomioi lähialueen juhlapäiviä onnittelukirjein; Lotta Svärd 100-vuotta,
Folkhälsan 100-vuotta, Vihtijärven kappeli 60-vuotta, lääninrovasti Juhani Kortteen ja johtavan kanttorin
Timo Saarion 60-vuotissyntymäpäivät Lohjan seurakunnasta, kuten myös Raaseporin suomalaisen
seurakunnan kirkkoherran Esa Lahtisen eläkkeelle jääminen.

1012220000 MUSIIKKI

TOIMINTA-AJATUS
Seurakunnan musiikkityön toiminta-ajatus on palvella seurakuntalaisia luomalla heille monipuolisia
mahdollisuuksia ja toimintoja musiikin käyttöön oman hyvinvointinsa edistäjänä.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Suvi-illan konsertteja järjestetään jälleen. Konsertit jäivät järjestämättä kesällä 2020, koska Koronaviruksen aiheuttama tilanne niin vaati.
2. Kirkkokuoro Vox Petri tuottaa musiikkivideon ja esittää livenä kesällä Sarita Vahteran kuorolle
säveltämän ja sanoittaman laulun "Pohjola".
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei erityisiä vaikutuksia.

Tavoitteiden toteutuminen

Suvi-illan konsertit olivat poikkeustilan jälkeen ensimmäiset konsertit. Urkujuhlilla kävi kolmessa
tilaisuudessa yhteensä 240 ihmistä. Melartin-konsertissa oli noin 70 kuulijaa. Konsertissa ”Saisiko olla pala
Toscaa?” kuulijoita oli noin 90. Yhteensä kesäkonserteissa kävi noin 400 ihmistä. Siuntion suomalaisen
seurakunnan musiikkiaiheisia videoita on aloitusklikattu keskiarvolla noin 900 kertaa.
Koronan vuoksi Vox Petrin videota ei voitu vielä toteuttaa. Vahteran laulu saatiin kantaesitettyä
itsenäisyyspäivän hartaudessa. Varsinaista videota aletaan kuvata, kun poikkeustila päättyy.
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1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Päiväkerho toimii Lugnetissa. Päiväkerhoissa annetaan kristillistä kasvatusta 3-5 vuotiaille lapsille
ja tuetaan perheitä heidän kasvatustehtävässään. Antaa lapselle sosiaalisia kontakteja ja
mahdollisuuden toimia ryhmässä.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021

1. Pitää päiväkerho elinvoimaisina ja houkuttelevina.
2. Antaa päiväkerholaisille mahdollisuus kokea pyhä luonnossa retkeilemällä lähimaastossa,
hiljentymällä ja tutkimalla luonnon ihmeitä.
3. Toimia yhteistyössä perheiden kanssa.
Pitää vanhempainiltoja ja varttikeskusteluja. Lisäksi kutsumme perheet perhekirkkoihin ja
seurakunnan perhetapahtumiin.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä muutoksia.

Tavoitteiden toteutuminen

Päiväkerhossa oli keväällä 10 lasta ja kerhoa pidettiin kahdesti viikossa. Koronan vuoksi kanttoria ja pappia
tapasimme kirkon väljemmissä tiloissa. Kynttilänpäivän perhemessu ja pääsiäisen perhekirkko pidettiin
ulkona kirkkomaalla kierrettävinä rastipolkuina, jotka onnistuivatkin hienosti. Koronatilanteen
huonontuessa kerho suljettiin hiihtolomaviikon jälkeen. Tänä aikana päiväkerholaisille lähetettiin erilaisia
puuhapaketteja ja yhteyttä pidettiin myös sosiaalisen median avulla lähettämällä videohartauksia ja
erilaisia askartelu- ja puuhavinkkejä perheen kanssa toteutettaviksi eteenkin lähiluonnossa. Loppukeväästä
päiväkerho siirtyi kokonaan ulkotoiminnaksi. Tapasimme päiväkerhoperheitä erilaisissa toiminnoissa
kylpylän laavulla, jalkapallokentällä, puistossa ja kirkon pihamaastossa.

Syksyllä päiväkerhon aloitti 9 lasta (2-5 vuotiaita) kahdesti viikossa. Korona-aika on vaikuttanut monella
tavalla, tutustuminenkin kerholaisiin ja perheisiin järjestettiin ulkona Lugnetin leikkipihalla ja vain
kerholaisten kanssa siirryimme sisätiloihin. Syksyn kerhoja ei tarvinnut perua, mutta monia
erityisjärjestelyjä teimme pitkin syksyä mm. enemmän ulkoilua, retkeilyä, vanhempaintapaamiset
ulkokeskusteluina ja monia muita suunnitelmien muutoksia ja uudelleen järjestelyitä myös juhlien,
kirkkohetkien ja tapahtumien suhteen. Lähiluonto tuli mukaan moneen toimintaan, niin ulkohartauksissa,
leikeissä ja tapaamisissa. Mikkelinpäivän perhekirkkoa järjestelimme päiväkerholaisten kanssa jo
kerhopäivinä, kun koristelimme kirkon enkeleillä ja teimme kutsut koteihin sunnuntaita varten. Näin on
kirkkokin tullut monelle tutummaksi paikaksi. Hienot joulujuhlat pystyimme myös pitämään, vaikka
rajoitukset juuri kiristyivätkin ja vähensivät osallistujien määrää.
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1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Varhaisnuorisotyö on alakouluikäisten kanssa tehtävää työtä. Koulukirkot, aamunavaukset,
oppimisympäristöt, muu kouluyhteistyö, koululaisten kerhot sekä muut tapahtumat ovat
varhaisnuorisotyötä. Omppukerho pääasiassa 1. ja 2. luokkien oppilaille. Tarjotaan turvallinen
paikka ja aktiivista toimintaa kouluajan ulkopuolella. Antaa kristillistä kasvatusta varhaisnuorille.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. 10-synttäreiden järjestäminen
2. Seurakunnan koululle tarjoamien oppimisympäristöjen vakiinnuttaminen ja kustannusten
jaon selkeyttäminen kunnan kanssa.
3. Kouluyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen koulukirkkojen sekä muun toiminnan osalta.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä muutoksia.

Tavoitteiden toteutuminen

Kymppisynttäreitä ei järjestetty. Seurakunnan koululle tarjoamat oppimisympäristöt vakiintuivat ja
kouluyhteistyö selkiytyi koulukirkkojen ja muun toiminnan osalta. Kouluyhteistyöpalavereja pidettiin
keväällä kaksi ja syksyllä kaksi, palavereissa saatiin sovittua, millaisia oppimisympäristöjä koulu
seurakunnalta toivoo. Oppimisympäristöjen toteuttamisen koronavirusrajoitukset kuitenkin estivät.
Koululaisten kevät- ja joulukirkko toteutettiin koronarajoitusten takia virtuaalisesti. Kevään pääsiäisvaellus
toteutettiin myös virtuaalisesti. Syksyllä kouluunlähtijöiden siunaaminen pystyttiin järjestämään.

Omppukerho jatkoi toimintaansa siten, että keväällä kerho oli koronatilanteen vuoksi tauolla.
Omppukerholaisille tehtiin postituksia mm. ystävänpäivänä, pääsiäisenä ja keväällä. Postituksissa oli
puuhaa ja ideoita, joita kotona saattoi tehdä. Käytimme myös seurakunnan sosiaalisen median kanavia,
joissa oli hartauksia, askarteluideoita, pihaleikkejä ja retki-ideoita luonnossa liikkumiseen. Kesällä toimi
Kesä-Omppukerho Postillan tiloissa ja kerho oli suosittu ja täyttyi heti kun siitä ilmoitettiin. Syksyllä kerho
alkoi Postilassa normaalisti ja kerholaisia oli 10. Joulutauolle jäätiin kaksi viikkoa aiemmin koronatilanteen
takia. Omppukerholaisia on kutsuttu mm. Kynttilänpäivän vaelluskirkkoon sekä Mikkelinpäivän
perhekirkkoon.
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1012340000 PARTIO

TOIMINTA-AJATUS
Seurakunta toimii Siuntion Koskikarat lippukunnan taustayhteisönä (ykn päätös 2016).

Lippukunnan toimintaa tuetaan vuokraamalla vastikkeetta partiotoimintaa varten Friden – kiinteistö.
Kasvatuksen pastori toimii yhteyshenkilönä seurakunnassa ja palvelee lippukuntaa hengellisissä asioissa
mm. osallistumalla leireille.

2021 Seurakuntapastori osallistuu Uudenmaanpiirin partiolaisten suurleiri Valkamalle.
Tavoitteiden toteutuminen

Valkama leiri peruttiin. Partiolippukunta lainasi seurakunnalle jälleen telttasaunaa Karskogin rannalla
elokuussa pidettyyn saunailtaan.

1012350000 RIPPIKOULU

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Toteuttaa rippikoulua Rippikoulu 2017 -opetussuunnitelman mukaisesti. Kasvattaa nuoren osallisuutta ja
omistajuutta seurakuntaa kohtaan.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Uuden esitemateriaalin ja graafisen ilmeen luominen
2. Ripariprojektien kehittäminen ja erityisesti siinä työyhteisön ja isosten sitouttaminen
rippikouluprojekteihin.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Isoskoulutuksen kustannukset siirretään rippikoulun alle. Majoituskustannuksiin lisäystä kustannusten
nousun vuoksi.

Tavoitteiden toteutuminen

Rippikoululeirit toteutuivat kesällä 2021 normaalisti. Talven starttileirit piti koronatilanteen vuoksi perua.
Viranhaltijan vaihtumisen vuoksi uuden esitemateriaalin ja graafisen ilmeen luominen ei toteutunut. Asiaan
on syytä palata tulevaisuudessa. Isostoiminnassa oli vilkasta ja syksyllä 2021 uusia isosia aloitti yhteensä
kahdeksan. Isosille järjestettiin koulutusleirejä toukokuussa, syyskuussa sekä marraskuussa.
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1012360000 NUORISOTYÖ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Tukea nuoren hengellisyyttä ja kristillistä identiteettiä. Kasvattaa nuoren osallisuutta ja omistajuutta
seurakuntaa kohtaan. Antaa valmiuksia isosena ja kerhonohjaajana toimimiseen.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Kouluyhteistyön vakiinnuttaminen välituntitilan puitteissa
2. Seurakuntapastori osallistuu Walkers kahvila -iltoihin
3. Kehittää nuorisotyöstä ulos kasvavien aikuisten nuorten toimintaa
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN.
Isostoiminta siirtyy kustannuspaikalle ”rippikoulu”.

Tavoitteiden toteutuminen

Koronatilanteen vuoksi Walkersin toiminta ei ollut käynnissä. Kouluyhteistyön osalta kokoonnuimme
säännöllisesti koulun edustajan kanssa ja toteutimme yhteisiä hankkeita. Tällaisia olivat esimerkiksi
tervehdyksen lähettäminen koulujen kevätkirkkoon, ripari-infot ja joulutervehdyksen lähettäminen.

1012380000 PERHEKERHOTYÖ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Viikoittain toimiva Muskariperhekerho ja perhetapahtumia siuntiolaisille perheille. Tarjota
vanhemmille ja heidän lapsilleen mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja saada vertaistukea sekä tavata
uusia ystäviä ja saada hyvän mielen kokemuksia. Tutustuttaa perheet kristillisiin perinteisiin ja
tukea heitä kasvatuksessa.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Järjestää luento/luentoja perheasianneuvottelukeskuksen kanssa vanhemmille.
2. Tarjota lapsiparkkitoimintaa lauantaisin avuksi siuntiolaisille perheille.
3. Järjestää kesällä perheille avointa toimintaa esim. perheiden kesäkuu
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä vaikutuksia.
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Tavoitteiden toteutuminen
Perheasianneuvottelukeskuksen kanssa luento peruuntui koronatilanteen vuoksi. Lapsiparkki aloitti syksyllä
toiminnan. Lapsiparkki on 2-6-vuotiaille lapsille tarkoitettu tilapäinen hoitoapu, joka toimii kerran kuussa
lauantaisin aamupäivällä. Lapsen voi tuoda lapsiparkkiin sillä aikaa, kun hoitaa omia asioita sinä aikana.
Lapsiparkkia on mainostettu seurakunnan sosiaalisen median alustoilla. Kävijöitä muutamia. Kesällä
pidettiin pihaperhekerhoa, joka kokoontui kaksi kertaa viikossa Lugnetin pihamaalla. Perheretki tehtiin
Sandvikenin uimarannalle Siuntioon. Kesäperhekerho oli hyvin suosittu ja osallistujia oli runsaasti.

Muskariperhekerho oli kevään tauolla vallitsevan koronatilanteen takia. Muskarihetket toteutettiin 2x
kuukaudessa virtuaalisesti muskariopettajan Anna Karlssenin kanssa ja julkaistiin seurakunnan sosiaalisen
median alustoilla. Lapsille ja perheille suunnattiin virtuaalisesti myös hartauksia, puuhavinkkejä,
pihaleikkejä ja mukavia retkikohteita. Syksyllä päästiin pitämään normaalisti muskariperhekerhoa kerran
viikossa. Kerhon alussa musiikkihetken piti muskariopettaja Anna Karlsen. Muskariperhekerhossa pidettiin
syksyllä enkelivaellus ja heidät kutsuttiin myös mikkelinpäivän perhekirkkoon. Lokakuussa kerhossa vieraili
kunnan varhaiskasvatuksen palveluasiantuntija kertomassa päivähoidosta kunnassamme. Joulukertaa
päästiin viettämään kirkossa rajoitukset huomioiden.

Keväällä koronarajoitusten ollessa voimassa lapsille ja perheille tehtiin virtuaalisia hartauksia ja
puuhavinkkejä, sekä ideoita luontoretkille. Laskiaisena olimme jalkautuneet Kylpylän maastoon
pulkkamäkeen ja teimme rastiradan maastoon. Syksyllä järjestimme Vauvat baanalla-ulkoilutapahtuman
vauvanpäivänä yhteistyössä MLL:n Siuntion kanssa. Marraskuussa järjestimme kaikille avoimen
joulukorttiaskartelun Capellassa. Perhekirkkoja järjestettiin seuraavasti: keväällä kynttilänpäivän
vaelluskirkko rastipistein kirkkomaalla, pääsiäisen polkuvaelluskirkko rastipistein kirkkomaalla/kirkossa.
Kevätkirkko perheille striimattiin. Syksyllä Kouluunlähtijöiden siunaus -kirkko sekä Mikkelinpäivän kirkko
pidettiin normaalisti kirkossa. Kaikkien alle kouluikäisten lasten kevät- ja joulukirkkoja ei koronarajoitusten
vuoksi järjestetty. Jouluna kirkon ympäri kiersi tähtirastirata, joka oli kaikkien halukkaiden kierrettävissä.

Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa alkoi uudelta pohjalta seurakunnan ja kunnan
varhaiskasvatuksen yhteistyöpalaverilla elokuussa. Syksyllä tehtiin päiväkotikäynnit jokaiseen kunnan
varhaiskasvatusyksikköön. Lisäksi kanttori kävi esikouluryhmissä laulattamassa lapsia. Suunniteltu Lasten
kauneimmat joululaulut-tilaisuus jäi toteuttamatta koronarajoitusten vuoksi. Joulutervehdys päiväkodeille
lähetettiin virtuaalisesti.
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1012410000 DIAKONIA

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Annetaan tukea hengellisissä ja käytännöllisissä kysymyksissä ja tuetaan ihmisten kohtaamista.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Muiden kuin suorien taloudellisten tukimuotojen kehittäminen
2. Soveltuvien hankkeiden toteuttaminen ulkopuolisella rahoituksella
3. Diakonia-avustajatiimin toiminnan kehittäminen
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Lisämenona on kesäkahvilan myyntitoimintaan tarkoitetun tablet-tietokoneen hankkiminen puoliksi
lähetystyön kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen

Taloudelliset tukimuodot olivat edelleen keskeisessä asemassa. Ruotsinkielinen seurakunta toteutti
diakoniaruokailua joka toinen viikko syksyllä, joka palveli molempien seurakuntien jäseniä. Valtion
koronatukea käytettiin SPR:n hävikkiruokajakelun tuotevalikoiman täydentämiseen muutaman kerran
vuoden aikana. Diakonian harjoittelija soitti pandemian alussa ikäihmisille. Muutamien asiakkaiden kanssa
käytiin kävelyillä tai muuten ulkoilemassa. Toteutettiin peräkärrysaunahanke kirkkohallituksen
kehittämisrahalla. Hanke päättyy tammikuussa 2022. Diakonia-avustajia hyödynnettiin vuoden aikana
seuraavasti:
a. Yhteisvastuu-lipaskeräyksessä
b. kohdennettujen lahjoitustavaroiden etsimiseen (esim. ensisynnyttäjälle haettiin
vauvavarusteita)
c. Kirkon Ulkomaanavun nopean toiminnan joukkoina marraskuussa Haitin ja Afganistanin
konflikteihin kerääjinä
Tablet tietokonetta ei hankittu. Kesän kahvila toteutettiin seurakuntatalolla ja kotiseutumuseolla.

1012410702 YV-KERÄYS

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Osallistuminen kansalliseen YV-keräykseen.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
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1. YV-keräys avataan tapahtumalla, josta diakoni vastaa.
a. Keräyksen avaaminen tehdään yhteistyössä Siuntion ruotsalaisen seurakunnan kanssa.
2. Seurakunnan osuuden (20%) jakamisesta päätetään jo ennen keräyksen avausta
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Läpinäkyvyyden parantamiseksi lisätään keräystoiminnan menot näkyviin kustannuspaikalle.

Tavoitteiden toteutuminen

Seurakunnan osuudesta päättäminen tuotti vaikeuksia, koska kunnasta ei keksitty selkeää kohdetta, kuinka
tukea ikäihmisiä. Uutena toimintona oli YV-pakopeli, joka toteutettiin molempien seurakuntien kesken
yhteisenä hankkeena, josta vetovastuussa oli suomalainen seurakunta. Pakopeli onnistui yli odotusten ja
kaikki tarjotut ajat myytiin loppuun.

1012420000 PERHENEUVONTA

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Seurakunta tukee seurakuntalaisten käyntejä Länsi-Uudenmaan seurakuntien sekä Kirkkonummen
perheasiainneuvottelukeskuksissa. Seurakunta maksaa siuntiolaisten osuuden
perheasiainneuvottelukeskuksiin tehdyistä käynneistä.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Toimintaa jatketaan sopimusten mukaisesti.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei vaikutuksia kustannuksiin.

Tavoitteiden toteutuminen

Toimintaa jatkettiin sopimusten mukaisesti.

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Tarjota siuntiolaisille hengellistä tukea heidän tai heidän omaistensa ollessa sairaalahoidossa.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
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1. Toimintaa jatketaan sopimusten mukaisesti.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei vaikutuksia kustannuksiin.

Tavoitteiden toteutuminen

Toimintaa jatkettiin sopimusten mukaisesti.

1012600000 LÄHETYS

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Annetaan seurakuntalaisille tietoa lähetystyöstä sekä mahdollisuutta tukea lähetystyötä erityisesti
seurakunnan nimikkokohteessa Thaimaassa.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Lähetystyön keräystuloksen kasvattaminen
a. Kirpputoritoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen yhteistyössä kunnan kanssa.
2. Lähetystyön tekeminen tutummaksi
a. Järjestetään lähetysiltoja
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Laajentuvat kirpputoritoiminnan myötä kahvila ja myyntituotot kasvavat, joka vaikuttaa elintarvikekuluihin.
Elintarvikekulut kuitenkin vähennetään lähetystyöhön maksettavasta tuotosta. Lisämenona on
myyntitoimintaan tarkoitetun tablet-tietokoneen hankkiminen puoliksi diakonian kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen

Kirpputoritoimintaa ei käynnistetty koko vuonna koronapandemian vuoksi. Ruotsinkielisen seurakunnan
diakoni aloitti kirpputorin perusteellisen siivoamisen ja kunnan työpaja kävi poistamassa yhden kaapin.
Lähetysiltoja ei myöskään järjestetty. Syksyllä toteutettiin toinen pakopeli yhteistyössä Lähetysseuran
kanssa. Pelissä tuotiin tutuksi Tasaus-keräyksen teemoja sekä kehitysyhteistyön perusteita. Lähes kaikki
pelivuorot myytiin loppuun ja tuotto meni SLS:n Tasaus-keräykselle.
Tablet tietokonetta ei hankittu.
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1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU TOIMINTA

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Toiminnan tarkoitus on tukea ihmisiä maailmalla. Erityisesti avustetaan ystävyysseurakuntaa Türissä sekä
ihmisiä kirkon ulkomaanavun kautta. Toiminnalla halutaan tukea myös siuntiolaisten laajempaa käsitystä
lähimmäisyydestä sekä kristillisyydestä kaikkialla maailmassa. Samalla on tuettava työntekijöiden näkyä
siitä, että he toimivat suuressa koko maailman kattavassa Kristuksen kirkossa.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Kahvikolehteja diakonian tapahtumissa KUA:lle
2. Selvitetään nopean toiminnan joukkojen perustamista
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei vaikutuksia kustannuksiin.

Tavoitteiden toteutuminen

Maanantaikahvilan kahvikolehdit menivät keväällä KUA:lle ja syksyllä Naisten Pankille (KUA). Syksyllä
osallistuimme Kävele Naiselle Ammatti – kampanjaan Siuntionjoella nimellä ”Melo Naiselle Ammatti”.
Osallistujia oli kahdeksan, mutta näkyvyys oli hyvää ja Siuntion Charlotat tarjosivat kahvileivät. Melonnan
toteutti SE-Action. Siuntiossa on jo olemassa nopean toiminnan joukot. KUA ei mobilisoinut joukkoja
kertaakaan vuoden aikana. Mutta seurakuntiin tulleeseen vetoomukseen Haitin ja Afganistanin
auttamisesta reagoitiin kutsumalla Diakonia-avustajat lipaskeräämään.

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Kaikki koulutuksista syntyvät kulut ja henkilökunnan muistamiset siirretään tälle kustannuspaikalle.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Koulutusperiaatteista sekä muistamisista laaditaan päivitetty suunnitelma ja pyritään siihen, että
niistä tulisi koko yhtymän yhteisiä periaatteita.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä muutoksia.

Tavoitteiden toteutuminen
Koulutusperiaatteita ei tehty.
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Käyttötalousosa

TA kuluva
2021

TA muutosten
jälkeen
2021

TA muutokset
2021

Toteuma
2021

Yli-ali

T-%

Toimintatuotot (ulkoiset)

-14 920

0

-14 920

-26 182,58

11 262,58 175,5

Toimintakulut (ulkoiset)

460 310

0

460 310

448 875,11

11 434,89

97,5

Toimintakate 1 (ulkoinen)

445 390

0

445 390

422 692,53

22 697,47

94,9

445 390

0

445 390

422 692,53

22 697,47

94,9

22 450,10

-22 450,10

0,0

445 142,63

247,37

99,9

.
Toimintatuotot (sisäiset)
Toimintakulut (sisäiset)
Toimintakate 2 (ulkoinen ja
sisäinen)
.
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
Sisäiset korkokulut
Sisäiset vyörytyserät
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

445 390

0

445 390
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SJUNDEÅ SVENSKA FÖRSAMLING
ALLMÄNT 2021
SJUNDEÅ SVENSKA FÖRSAMLINGSSTRATEGI
Mål och vision
Sjundeå svenska församling värnar om och utvecklar den kristna traditionen.
Församlingens verksamhetsspråk är svenska.
Församlingen strävar efter att vara ett svenskt rum och erbjuda god gemenskap.
Församlingen kommunicerar mångsidigt och för dialog lokalt och globalt.
Sjundeå svenska församling ger den grundservice som förutsetts av en församling enligt kyrkolag och
kyrkoordning samt i enlighet med den vision som församlingsrådet har fastställt.
Nyckelord: Gemenskap och framtidstro.
Centrala tyngdpunktsområden i verksamheten:
Att bevara och förnya verksamheten i Sjundeå svenska församling.
Utbudet av gudstjänster, mässor och andakter är en del av församlingens kärnverksamhet även på
webben och i sociala medier.
Utvecklandet av gudstjänstgrupper och kyrkvärdskap.
Utvecklandet av svenskspråkiga andakter på lokala äldreboenden.
Utvecklandet av en svenskspråkig resursbank av frivilliga.
Värna om barn- och familjearbetets goda traditioner.
Stärka skriftskolans profil. Lokalplanen för konfirmandarbetet 2019-2022 lyfter fram pilgrimsvand-ring
med konfirmander.
Den diakonala profilen uppdateras och ett diakonalt arbetssätt främjas i hela församlingsverksamheten.
Kontakten och stödet till mission och bistånd fortgår.
Pilgrimsvandringar integreras i vuxenarbetet.
Sjundeå svenska församling värnar om ett mångsidigt musikliv. En sjungande församling på svenska.
Utvecklandet av en kommunikationsstrategi med en kommunikationsplan som även innefattar kriskommunikation. God kommunikation till Raseborgs prosteri, till Borgå stift och helhetskyrkan främjas.
Församlingsarbete Sjundeå svenska församling
Det goda samarbetet med den finska församlingen i Sjundeå främjas och möjliggör synergieffekter i
samfälligheten.
Förvaltningen
Svenskspråkigt församlingsarbete garanteras i Sjundeå svenska församling. I praktiken betyder detta
att Sjundeå svenska församling tillhör en kyrklig samfällighet. Om det inte finns möjligheter i framtiden
att hålla kvar en självständig svensk församling i Sjundeå, bör församlingsrådet trygga det
svenskspråkiga församlingsarbetet genom att utreda möjligheten till en samgång med grannförsamlingar, så att en större svensk enhet/församling med tillräckliga befogenheter och ekonomiska
resurser bildas i trakten.
Sjukhussjälavården, familjerådgivningen och församlingarnas samtalstjänst ordnas i samarbete med
andra församlingar/samfälligheter eller genom särskilda avtal. Familjerådgivningen i Raseborg erbjuder tjänster på svenska vilket bör lyftas fram som ett vägande argument för fortsatt arbete. Annat
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församlingsarbete överförs tillsvidare inte till större enheter. Församlingen bevarar fortsättningsvis sin
självständighet och identitet på svenska.
Församlingsrådet tillsätter vid behov arbetsgrupper för särskilda uppgifter, direktioner har man
frångått.
Församlingsrådet sammanträder regelbundet enligt överenskommen tidtabell.
Församlingens representanter i gemensamma kyrkofullmäktige och i gemensamma kyrkorådet samt
församlingens anställda och andra medarbetare inbjuds årligen till diskussioner med församlingsrå-det.
Församlingsarbete Sjundeå svenska församling

1022010000 GUDSTJÄNSTLIV
VERKSAMHETSIDÉ
Högmässan är avsedd att vara församlingens huvudgudstjänst. ”Högmässogudstjänst skall firas i
församlingens kyrka under söndagar och kyrkliga helgdagar”(KO2:2). Högmässan utgör medel-punkten
i församlingens liv.
Ett rikt gudstjänstliv värnar om den kristna traditionen även på webben. En öppen gemenskap i tro,
hopp och kärlek på svenska.
CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN
Ett mångsidigt gudstjänstliv kan erbjuda något för en var som söker. Ett svenskt rum där sökaren kan
möta det heliga i bön, förkunnelse, meditation, andakt och stillhet. Ett andligt rum för goda mö-ten
och framtidstro.
MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2021
Svensk högmässa firas enligt kyrkoordningen varje söndag i S:t Petri kyrka.
Kontinuerliga gudstjänstgrupper och kyrkvärdskap främjas.
Intresset för högmässan stärks i församlingen.
Uppdaterad gudstjänstagenda används.
Delaktighet främjas meningsfulla uppgifter erbjuds till lekmän.
Hygien- och säkerhetsföreskrifter efterföljs med intensifierad lokalvård.
Kyrkkaffe erbjuds i kyrka/församlingshem om möjligt.
Familjegudstjänster planeras och genomförs multiprofessionellt.
En del specialgudstjänster med tema inplaneras, typ ungdomar, de äldres vecka och pilgrimsmässa.
Musiken har en framträdande roll i specialmässorna då barnkören, andra körer och instrumentalister
medverkar.
Samarbetet med den finska församlingen fortgår med räknade tvåspråkiga gudstjänster så som de
stupades dag, alla helgonsdag, självständighetsdagen och annandag jul. Församlingsarbete Sjundeå
svenska församling
HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS
Hela våren firade man gudstjänster i enlighet med kyrkoordningen, men på grund av
koronarestriktionerna fanns ingen levande församling närvarande. I stället strömmade man
gudstjänsterna, vilket nådde en hel del församlingsbor som vanligtvis inte besöker församlingens
gudstjänster. Gudstjänstgruppen och arbetet med kyrkovärdskapet var lagda på is som en följd av
pandemiläget. Det samma gäller långtgående också de inplanerade specialgudstjänsterna samt
erbjudandet av kyrkkaffe. Man har utarbetat en uppdaterad gudstjänstagenda som dock ännu inte
tagits i bruk. Under sommarens lopp kunde man börja fira mera fritt gudstjänster där en levande
församling var på plats. För höstens del blev det absolut största och mest tids- och resurskrävande
projektet den televiserade gudstjänsten på första advent. Samarbetet med den finska församlingen
fortgick frånsett några undantag på planerat sätt.
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1022020000 JORDFÄSTNINGAR
VERKSAMHETSIDÉ
Jordfästning förrättas av en präst i en kyrka, i ett begravningskapell, i ett sjukhuskapell, vid graven eller
i den avlidnes hem enligt vad som överenskommits med de anhöriga (KO2:22).
Värdig jordfästning förrättas och prästen deltar i minnesstunden efteråt om de anhöriga så önskar.
Musik och beaktandet av de anhörigas musikönskemål är en viktig del av helheten.
CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN
Värdig förrättning
Stöd i sorgeprocessen.
Individuella samtal samt sorgegrupp erbjuds.
Kyrkans samtalstjänst.
MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅRET 2021
Gott bemötande på pastorskansliet.
Förrättningssamtal hålls inför varje jordfästning.
Värdig jordfästning med möjlighet för anhörigas önskemål inom ramen för god praxis.
Inbjudan till gudstjänst för tacksägelse och Alla helgonsdag i S:t Petri.
HUR MÅLEN UPPNÅTTS
I all korthet kan man säga att de uppsatta målen uppnåddes till en hög grad. I samma andetag måste
man dock konstatera att koronarestriktionerna försvårade uppfyllandet av anhörigas önskemål,
nämligen oftast bara de närmaste fick delta i jordfästningen. Dessutom var det under en mycket lång
tid uteslutet att ordna minnesstunder i församlingens utrymmen.

1022030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR
VERKSAMHETSIDÉ
Det finns stadganden om förrättningar eller kasualhandlingar i kyrkolag och kyrkoordning.
Sjundeå svenska församling är närvarande vid de stora vändpunkterna i människors liv både i glädje
och sorg.
CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN
Samtliga förrättningar föregås av ett förrättningssamtal.
Församlingens medlemmar medverkar i förrättningen.
Inbjudan till tacksägelse i gudstjänsten i S:t Petri kyrka.
MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2021
De kyrkliga förrättningarna utgör en del av kyrkans gudstjänstliv och möjliggör många synergief-fekter.
Målsättningen är att lyfta fram de kyrkliga förrättningarna i en positiv anda och som relevanta också i
dagens värld.
Dop, konfirmation och vigsel är en tradition att framhålla.
Dop-, fadder- och konfirmationsbrev samt vigselbiblar och böcker som gåva vid dop är viktiga
komplement och minnen. Församlingsarbete Sjundeå svenska församling
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HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS
Även på denna punkt vållade koronarestriktionerna ibland svårigheter som en följd av ett mycket
stramt deltagarantal. I övrigt kan man väl se att de uppsatta målen uppnåtts. Som en glädjande sak bör
man konstatera i detta sammanhang att antalet dop överskred rejält motsvarande siffra från
föregående år.

1022040000 VUXENARBETET
VERKSAMHETSIDÉ
Skapa goda mötesplatser med goda samtal i en meningsfull gemenskap.
CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN
Kretsar och tillfällen, där församlingens medarbetare samt frivilliga församlingsaktiva möter de vuxna i
församlingen.
MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2021
Kyrkobröderna samlas månatligen.
Bibelstudiegrupp med bön samlas månatligen.
Gudstjänstgruppen deltar i högmässan och utarbetar ett nytt gudstjänstformulär.
Samarbete främjas i prosteriet.
Pilgrimsvandring för vuxna fortsätter med vandringar vår-och höst med kort pilgrimsmässa och
gemenskapsmåltid. Församlingsarbete Sjundeå svenska församling
HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS
Smågruppsverksamheten gick inte att genomföra för vårens del på grundval av pandemiläget. Först på
hösten kom såväl kyrkobröderna som bibelstudiegruppen i gång med sin verksamhet. Kyrkobröderna
samlades enligt målsättningarna månatligen under höstens lopp, men bibelgruppen däremot
överträffade målsättningarna genom att samlas för höstens del t.o.m. varannan vecka. Inga
pilgrimsvandringar ordnades under budgetåret 2021.
1022050000 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE
VERKSAMHETSIDÉ
Goda idéer kan förverkligas i församlingens regi och i samarbete med andra aktörer enligt behov och
resurser.
CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN
Nya församlingsbor välkomnas med ett välkomstbrev.
MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2021
Fortsatt kontinuerligt och fördjupat samarbete med kyrkliga organisationer, föreningar, samfund och
institutioner. God kommunikation med nuvarande och nya målgrupper eftersträvas.
HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS
Insatsen inom detta arbetsfält har varit blygsam på grund av koronaläget.
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1022100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
VERKSAMHETSIDÉ
Också kyrkan lever i informationens tidevarv. I takt med sekulariseringen blir information och
kommunikation allt viktigare. Sociala medier möjliggör snabba kanaler och även kyrkan hör hemma här
där många människor och församlingsbor befinner sig.
En god kommunikationsstrategi möjliggör optimering av resurser och en win-win för Sjundeå svenska
församling och Sjundeå kommun.
CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN
En kommunikationsstrategi utvecklas.
En kommunikationsplan utvecklas.
En kriskommunikationsplan utvecklas.
Församlingsbladet Petri nät utkommer regelbundet.
Annonsering i Kyrkpressen och subventionerad prenumeration.
Församlingens webbsida och sociala media upprätthålls.
MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2021
Församlingens webbsida och sociala media hålls à jour.
Församlingsbladet Petri nät utkommer regelbundet.
Kyrkpressen länkar Sjundeå svenska till stiftet.
Böneportalen lyfts fram i församlingens verksamhet som ett diakonalt verktyg. Församlingsarbete
Sjundeå svenska församling
HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS
Församlingens hemsidor och sociala medier har tillfredsställande hållits à jour. Församlingsbulletinen
Petri nät däremot utkom endast för jultidens del. Orsaken därtill är föga överraskande pandemiläget.
Det är knappast att överdriva om man säger att det gångna året varit mycket påfrestande för
informationens och kommunikationens del.

1022220000 MUSIK
VERKSAMHETSIDÉ
Församlingens musikverksamhet skall vara tillgänglig för alla åldrar genom gudstjänster, körer och
andra sammankomster i församlingen.
CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN
Sång och musik är en central del i kyrkans förkunnelse och verksamhet.
Sjundeå svenska församling vill erbjuda och utveckla möjligheter för människor i olika åldrar att kunna
delta i musikverksamhet i församlingen samt genom samarbete med skolan, andra försam-lingar och
samfund.
MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2021
Utveckla gudstjänsten och dess musik tillsammans med gudstjänstgruppen genom att skapa ut-rymme
för olika slags gudstjänster. Barnkörens verksamhet fortsätter i samarbete med skolan. Musik
integreras i skriftskolan, förrättningar och församlingens övriga verksamhetsformer. Musikalisk fostran
från babygruppen till pensionärer. Andakter med musik i skolan samt äldreboenden. Utveckla olika
slags gemensamma sångstunder samt ordna konserter, musikgudstjänster och – samlingar. Utveckla
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musiksamarbetet med andra församlingar, med Raseborgs prosteri och med övrig musikverksamhet i
Sjundeå. Utveckla synlighet i sociala medier.
Babygruppen är tvåspråkig och samlas i Lugnet varje vecka för sånglekar och gemenskap vid
kaffebordet. Finskspråkiga mammor har uppskattat det att de lär sig barnsånger på svenska.
Barnkören har tre grupper: 1åk, 2-3åk och 4-6åk, ca 20 barn är med. Kören deltar några gånger per
termin i gudstjänster och uppträder också i andra sammanhang, t.ex. självständighetsdagens fest.
Under körövningar använder vi olika rytminstrument samt handklockor. Vi kommer att delta i Barnens
Sångfest den 24.april som ordnas både lokalt och virtuellt. Det kommer att behövas extra medel och
resurser (inom tekniken) för att kunna genomföra detta.
Musiken integreras i konfirmandarbete samt i hjälpledarskolningen enligt planerna.
Damkören Flamman har 10 medlemmar och erbjuder sång och gemenskap för kvinnor i åldern av ca
30-50 år. Kören övar varannan vecka och medverkar i högmässor samt i andra församlingens
evenemang. Kören har haft friluftsallsång många gånger under koronatiden för åldringar.
Församlingens kör Lågan, ”kör för alla”, erbjuder sång och gemenskap för människor som inte tidigare
sjungit i en kör. Kören har 20 medlemmar. Den samlas varje vecka och medverkar i hög-mässor samt
prosteriets gemensamma projekt och har samarbete med andra ”kör för alla” – körer i Finland. Lågan
kommer att fira 5 års jubileum på Trettondagen i samband med De vackraste julsånger.
“Sjung för ditt minne” fortsätter i samarbete med Nylands Minneslot i Capella där vi erbjuder sång,
rörelse och gemenskap vid kaffebordet för minnesjuka samt för äldre sjundeåbor. Träff en gång per
månad. Församlingsarbete Sjundeå svenska församling Sommarallsång fortsätter i juni, juli och
augusti. Under koronatiden ordnades allsången ute vilket blev lyckat i sommarvärmen.
Vi startar en tvåspråkig regnbågsgrupp för samtal, musik och samvaro.
Sociala medier kom starkare in i bilden under koronatiden vilket uppskattades bland församlingsmedlemmar. Gudstjänster, musikandakter och andra musikinsatser utvecklas. Youtube, facebook,
hemsidan och instagram kommer att finnas med också i vår musikverksamhet. Därför har vi ansökt om
”pienmedialupa” från Teosto.
HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS
Under vårterminen kunde vi inte förverkliga det normala programmet på grund av covid19.
Familjesöndag i Capella är en söndagsskola för hela familjen som firades några gånger under hösten
med magert deltagande. Babygruppen, som kallas också familjegruppen eller muskari , har haft 10
familjer med under höstterminen. Vårterminen kunde inte förverkligas på grund av covid19.
Barnkören har inte heller kunnat fungera. Barnens Sångfest kunde inte förverkligas. Damkören
Flamman och kören Lågan har haft övningar under höstterminen och de medverkade i den
televiserade gudstjänsten på första advent. Lågans 5 års jubileum kunde inte firas. Sjung för ditt minne
har haft träffar under höstterminen. Sommarallsången genomfördes ute tre gånger under juni, juli och
augusti. Regnbågsgruppen Malkus startade under hösten i samarbete med Lojo församling. Körernas
julmusik ordnades för tredje gången med Lågan, Flamman samt manskören och damkören från Lojo.
Via sociala medier har förverkligats musikvideon under ekumeniska böneveckan samt julsångerna i
form av adventskalender. Under vårterminen fick körerna öva hemma de sånger som kantorn hade
spelat och bandat in i youtube.
1022310000 DAGKLUBBAR (= DAGHEMSBESÖK)
VERKSAMHETSIDÉ
Ge dopundervisning och åskådningsfostran åt 1–6 åringar i daghemmen och förskolan.
CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN
Vi erbjuder en trygg och skapande atmosfär.
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Dopundervisningen ges inom kyrkoårets ramar på ett barnvänligt sätt och i enlighet med de
överenskommelser vi jobbat fram med kommunens bildningsansvariga. Här spelar alla barns rätt till
åskådningsfostran en stor roll.
Vi bygger upp kontakten till småbarnsfamiljer via familjekyrkor.
MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2021
Då vi inte längre har tillräckligt med småbarn för att upprätthålla en egen dagklubb får vi i stället
försöka nå så många barn som möjligt genom alternativ verksamhet.
Den verksamhet inom dagvården som startade hösten 2015 fortsätter med regelbundna besök i
kommunens daghem (fyra grupper) och två privata daghem. Barnledaren besöker daghemmen så att
alla grupper får en församlingskontakt var tredje vecka. Barnledaren gör också besök i förskolan inom
ramen för den nya planen för småbarnspedagogik. I Sjundeå lyder förskolan under dagvården.
Åskådningsfostrans grundprinciper beaktas vid besöken i daghemmen och alla barn i gruppen skall
kunna vara med oberoende av trostillhörighet.
Mottagandet i alla daghem har varit mycket positivt och dagvården hoppas på fortsatt samarbete
enligt den här modellen.
Alla barns vår- och julkyrkor som ordnas för barn i daghem, förskola och familjedagvård är däremot ren
dopundervisning.
HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

1022330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETE
VERSAMHETSIDÉ
Att göra barnen bekanta med församlingen genom att ordna klubbverksamhet.
Att i samarbete med skolan ge dopundervisning åt barn i lågstadieålder, och på så sätt uppehålla
församlingskontakten till dessa familjer, också om barnen inte är med i församlingens verksamhet.
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CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN
Vi erbjuder en trygg och skapande atmosfär.
Dopundervisningen ges inom kyrkoårets ramar på ett barnvänligt sätt.
MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2021
Att bredda och förstärka kontakten till barn i lågstadieålder genom att också i fortsättningen ordna
besök i skolan inför kyrkliga helger eller med speciella teman. Den verksamhet som började våren 2016
med barnkör i samarbete med skolan, som en del av strävan att förstärka församlingens när-varo bl.a. i
skolan, fortsätter. Församlingsarbete Sjundeå svenska församling Skolprojekt enligt följande, så att
församlingen under ett år når alla barn i lågstadiet:
”Änglavandring” för ettorna, ”Akustik i kyrkan” för treorna, ”Medeltid i kyrkan” för femmorna och
sexorna.
Påskvandring i Capella för förskola och årskurserna 2, 4, och 6.
Sedan några år tillbaka ordnas varje vecka ‘Berättarklubben’ i Postillan för ettor och tvåor efter
skoldagen. Eftermiddagsverksamheten i Edvardsberg besöks också en gång i veckan som ‘Berättarklubben’. Den här klubbverksamheten har visat sig vara så lyckad att vi fortsätter med den även år
2021. Församlingsarbete Sjundeå svenska församling
HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

1022350000 SKRIFTSKOLA
VERKSAMHETSIDÉ
Sjundeå svenska församling eftersträvar att ge en positiv upplevelse av konfirmandtiden.
Skriftskolan är en helhetsupplevelse. Dop och konfirmation hör ihop. Konfirmanden får dopundervisning och kan bekräfta sitt dop under konfirmationen.
Livet är en upptäcktsfärd och konfirmanden lär sig litet mera om sig själv, om sina medmänniskor och
om Gud.
Viktiga frågor om liv och tro under konfirmandtiden är:
-Vilken är min plats och min roll i församlingen?
-Vad tillhör mig, vad är mitt i allt det som omger mig?
MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2021
Konfirmandanmälan via församlingens webbsida.
Lokalplan för konfirmandarbetet 2019-2022 tillämpas.
Föräldramöten ordnas höst och vår.
Konfirmanderna bekantar sig med församlingens och kyrkans arbete.
Månadssamlingar och gudstjänstbesök samt förrättningar.
Konfirmanderna kan tilldelas praktiska uppgifter.
Konfirmanderna ges möjlighet till stillhet och andakt.
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Uppdaterad konfirmandpedagogik.
Pilgrimsteologi med nyckelorden: Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlig-het
och delande introduceras. Dagliga lägervandringar.
Musiken integreras på ett mångsidigt sätt i konfirmandundervisningen.
Hjälpledarutbildningen förankras bättre i församlingens verksamhet.
Medarbetare inom konfirmandarbetet är präst, kantor och diakon.
I församlingen finns 19 ungdomar som är födda år 2006.
HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS
Lokalplanen för konfirmandarbetet 2019 - 2022 tillämpades inte i någon större utsträckning på
grundval av den utmanande situationen med pandemin. Flera av de inplanerade månatliga träffarna
med konfirmanderna måste inhiberas. Således tilldelades de inga praktiska uppgifter heller. Likaledes
kunde ingen föräldraträff ordnas på våren av förekommen anledning. I stället för vanligt läger blev det
dagsskriftskola på församlingens område under en knapp veckas tid. Under flera dagar ordnades s.k.
lägervandringar i omnejden som en del av verksamheten. Sett ur hjälpledarsynpunkt var skriftskolan
lyckad även för den del att hela fyra blivande hjälpledare påbörjade hjälpledarutbildningen.
1022360000 UNGDOMSARBETET
VERKSAMHETSIDÉ
Församlingen erbjuder församlingsgemenskap också efter skriftskolan.
Hjälpledarutbildning och musikevenemang enligt resurser.
CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN
Skriftskola och hjälpledarutbildning.
MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2021
Ungdomsarbetet är obefintligt i Sjundeå svenska församling. Sjundeå svenska församling har ingen
anställd ungdomsarbetsledare. Frivilligpool och samarbete med grannförsamlingar kan utvecklas.
Ungdomens kyrkodagar och Höstdagar noteras som ungdomssamlingar på stiftsnivå.
Församlingsarbete Sjundeå svenska församling
HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS
Hjälpledarutbildningen har kunnat starta på hösten med fyra deltagare. Dessutom anslöt sig ytterligare
två andra från tidigare skriftskolårgångar till hjälpledarutbildningen från och med december. Läget ser
alltså ljust ut för tillfället.
1022380000 FAMILJEARBETE
VERKSAMHETSIDÉ
Samla småbarnsfamiljer till meningsfull samvaro inom församlingen.
CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN
Vi erbjuder småbarnsfamiljer en ”inkörsport” till församlingsverksamheten på ett tryggt sätt; barn och
föräldrar tillsammans.
MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2021
Babyrytmiken ”Gung & Sjung” har slagits ihop med ”Klapp & Klang” i Postillan och verksamheten hålls
en gång i veckan, och är en sång- och lekklubb för barn i åldern 0 - 4 år tillsammans med för-äldrar.
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Verksamheten fortsätter på samma sätt 2021 och balanseras med sånglekar som passar både stora
och små barn.
Familjegudstjänster hålls som temagudstjänst i januari-februari, på Palmsöndagen, Mikaelidagen och
på julaftonen.
En egen gudstjänst, enligt modell ”Nallekyrka”, kunde kanske på sikt planeras enligt ett enkelt koncept. Nallegudstjänsterna kunde med fördel hållas på olika ställen; i kyrkan, Capella, i olika föreningshus och då begreppet småningom skulle bli bekant vet alla att det är lätt att med små barn
komma ”till kyrkan”.
Ett trevligt infoblad med församlingens verksamhet för familjer har länge varit ”under planering”.
Hur åstadkomma ett sådant som sedan prästerna kunde föra med sig till familjerna vid dopsamtal och
som kunde skickas hem till nyinflyttade familjer? Frågan har länge varit aktuell men ännu har den inte
lösts. Under många års tid har barnledaren sett till att alla 3- och 4-åringar har fått ett
påskbrev med info om barnverksamheten och inbjudan till påskens familjemässa.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS
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1022410000 DIAKONIARBETE
VERKSAMHETSIDÉ
Diakonin finns till för att kunna hjälpa, speciellt där nöden är som störst.
CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN
Att möta människor och utgå från deras behov.
MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2021
Öppen diakonimottagning på Capella och hembesök enligt överenskommelse.
Sektoröverskridande samarbete i församlingen och med kommunens social- och hälsovårdsväsende.
Tvåspråkig mentalvårdsgrupp och kortare utfärder.
Vi startar en tvåspråkig regnbågsgrupp för samtal, musik och samvaro.
Diakonikrets.
Födelsedagsfester, grötfester med lucia för över 80 åriga församlingsbor, samt hembesök med lucia till
den som så önskar och inte kan delta i festen. Församlingsarbete Sjundeå svenska församling
Medverka i och administrera insamlingen Gemensamt Ansvar.
Samarbetet främjas med närliggande församlingar, samt på prosteri- och stiftsnivå.
Församlingen har från och med 1.10.2020 en heltidsanställd t.f diakoniarbetare. Förutsättningarna för
svenskspråkig diakoni är nu goda men det kan vara svårt att uppnå målsättningarna på grund av
coronapandemin. Församlingsarbete Sjundeå svenska församling
HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS
En del hembesök har gjorts. Varannan tisdag har det serverats diakonilunch i Capella var man haft
möjlighet att samtala med diakonen eller boka tid. Födelsedagsfesten samt grötfesten gick att ordna
trots restriktionerna som rådde. Gemensamt Ansvar insamling skedde mest via mobilepay, en konsert i
förmån för insamlingen ordnades samt Escape Room-spel i kyrkan i samarbete med finska
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församlingen. Regnbågsgruppen har samlats 1 gång i månaden, turvist i Sjundeå och Lojo.
Diakonikretsen samlades 2 gånger för samvaro.

1022420000 FAMILJERÅDGIVNING
VERKSAMHETSIDÉ
Professionell hjälp, samtal och terapi för människor i nöd.
MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2021
Församlingen deltar i den gemensamma familjerådgivartjänsten som upprätthålls
av Raseborgs prosteri. Servicen på svenska är garanterad vilket är en förutsättning för församlingens
hjälpbehövande för att få god vård på sitt modersmål.
Församlingen informerar församlingsmedlemmarna om möjligheterna att i familje- och relationsfrågor få professionell hjälp.
HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS
Församlingen deltog även budgetåret 2021 i den av Raseborgs prosteri upprätthållna gemensamma
familjerådgivartjänsten.
1022440000 SAMTALSTJÄNST
VERKSAMHETSIDÉ
Församlingen informerar sjundeåbor om den riksomfattande samtalstjänsten.
MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2021
Förverkligas även nästa år genom församlingarnas samtalstjänst i Helsingfors.
HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS
Via kyrkans samtalstjänst.
1022600000 MISSIONSARBETE
VERKSAMHETSIDÉ
Sjundeå svenska församling stöder kyrkans missionsarbete genom budgetmedel, kollekter och frivilliga bidrag.
MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2021
Sjundeå svenska församlings missionsunderstöd kanaliseras via FMS i byautvecklingsprojektet i Nepal.
Missionssamlingar, missionärsbesök och gästpredikanter främjas.
Församlingsborna informeras och inspireras till missionsansvar.
I lopptorget ”Kyläpaikka” deltar även svenskspråkiga frivilliga.
Pilgrimsvandringar ordnas för vuxna vår-och höst i Sjundeå med omnejd. Kort pilgrimsmässa och
gemenskapsmåltid i församlingshemmet. Församlingsarbete Sjundeå svenska församling

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS
Inga missionssamlingar eller missionärsbesök gick att förverkliga på grund av pandemiläget.
Lopptorget ”Kyläpaikka” var inte i gång under hela året. Inga som helst pilgrimsvandringar ordnades
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under det gångna året. Däremot uppfyllde man de förpliktelser som man bundit sig vid i
byautvecklingsprojektet i Nepal.
1022700000 INTERNATIONELLT DIAKONIARBETE
VERKSAMHETSIDÉ
Församlingen understöder Kyrkans Utlandshjälp med budgetmedel.
Församlingen förmedlar frivilliga gåvor och donationer.
Församlingens diakonikrets stöder gatubarnsarbetet i Peeteli församling i Tallinn,
bl.a. med basarintäkter.
HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS
Via överenskomna understöd till ovannämnda aktörer. Inga basarer har p.g.a pandemin kunnat
ordnas.
1022900000 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE
VERKSAMHETSIDÉ
Sjundeå svenska församling understöder flera kyrkliga samfund och organisationer.
CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN
I budgeten reserveras anslag för kyrkliga bidrag som församlingsrådet i samråd med kyrkoherden
fastställer.
MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2021
Fortlöpande understöd för målgrupper som året innan.
HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS
Understöden har utbetalats enligt planerna.
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Bruksekonomi

TA kuluva
2021
Toimintatuotot (ulkoiset)

TA muutokset TA muutosten jälkeen
2021
2021

Toteuma
2021

Yli-ali

T-%

-3 890

-3 890

-3 422,00

-468,00

88,0

Toimintakulut (ulkoiset)

265 760

265 760

246 681,76

19 078,24

92,8

Toimintakate 1 (ulkoinen)

261 870

261 870

243 259,76

18 610,24

92,9

261 870

261 870

243 259,76

18 610,24

92,9

157

157

13 131,55

-12 974,55

8 364,0

262 027

262 027

256 391,31

5 635,69

97,8

.
Toimintatuotot (sisäiset)
Toimintakulut (sisäiset)
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)
.
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
Sisäiset korkokulut
Sisäiset vyörytyserät
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)
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BEGRAVNINGSVÄSENDET (huvudtiteln 4)
Med begravningsväsendet avses uppgifter i anslutning till begravningsplatsens förvaltning,
planering, byggande och underhåll samt begravningar. Begravningsväsendets mål är att skapa ramar
för en finkänslig och saklig jordfästning, begravning och minnestund för avlidna samt att värna om
begravningsplatsens kulturarv och kristliga värden. Begravning är i Finland en samhällelig uppgift
som med lagstiftningens medel har givits att skötas av den evangelisk-lutherska kyrkan.
Kyrkans servicebyggnad 1004030000
(Yta 69 m2)
Uppgift
En servicebyggnad med utrymmen för att uppbevara de avlidna och ett utrymme för en
andaktsstund vid kistan. Dessutom finns det i byggnaden ett lagerutrymme för kyrkans saker samt
wc-utrymmen för allmänheten.
Begravningsplatsen och gravgårdsfastigheten 1004030002
Uppgift
Begravningsväsendet ansvarar för en begravningsverksamhet och skötsel av begravningsplatsen
med respekterande av traditioner och begravningsplatsens helighet och värde
Begravningsväsendet har i uppgift att sköta om underhållet av begravningsplatsen.
Begravningsväsendet sköter uppgifter i anslutning till begravningar, gravskötsel samt gravars
iståndsättande i enlighet med begravningsväsendets reglemente.
Begravningsväsendet sköter också om de uppgifter som den har tilldelats av gravvårdsfonden.
Gravvårdsfonden har ungefär 570 skötselgravar att sköta om årligen. En del av dessa skötselavtal är
fleråriga, en del gäller endast en växtperiod.

Mål
Man fortsätter att uppgöra och uppdatera en årsplan för skötseln.
Begravningsplatsen och miljön hålls i skick i huvudsak med egna krafter.
Specialarbeten (t.ex. fällandet av stora träd) låter man göra som köptjänster.

Det egentliga begravningsväsendet 1004040000
Uppgift
Sjundeå kyrkliga samfällighets begravningsväsende svarar i sina tjänster på ett effektivt och
ekonomiskt sätt på samhälleliga och individuella behov av jordfästning, begravning och åminnelse
av avlidna.

Det egentliga begravningsväsendet har i uppgift att skapa och upprätthålla förutsättningar och ramar
för en finkänslig och saklig jordfästning, begravning och åminnelse av avlidna med respekt för
traditioner samt på ett sätt som motsvarar begravningsplatsens helighet och värde. Vid begravningar
och hantering av askan bör man högakta den avlidnes livsåskådning och önskemål.
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Enligt Kyrkostyrelsens instruktioner riktas löne- och personalbikostnaderna för den
församlingsmästare som är i tjänst under jordfästningen till huvudklassen församlingsverksamhet på
uppgiftsområdet ”jordfästning”.
Anläggningstillgångarna

BG pågående
2021
Verksamhetsintäkter (externa)

BG ändringar
2021

BG efter ändringen
2021

Utfall
2021

Över-under

T-%

-7 000

-7 000

-13 809,00

6 809,00 197,3

Verksamhetskostnader (externa)

154 340

154 340

127 245,88

27 094,12

82,4

Verksamhetsbidrag 1 (externt)

147 340

147 340

113 436,88

33 903,12

77,0

147 340

147 340

113 436,88

33 903,12

77,0

39 750

39 750

39 726,26

23,74

99,9

6 513,06

-6 513,06

0,0

159 676,20

27 413,80

85,3

.
Verksamhetsintäkter (interna)
Verksamhetskostnader (interna)
Verksamhetsbidrag 2 (externt och
internt)
.
Avskrivningar och värdesänkningar
Kalkylmässiga poster
Interna räntekostnader
Interna överföringsposter
Branschbidrag (externt och internt)

187 090

187 090

FASTIGHETSVÄSENDET (huvudtiteln 5)
Uppgift
Fastighetsväsendet skapar och upprätthåller ändamålsenliga ramar för gudstjänstlivet och för
församlingsarbetet och fäster samtidigt uppmärksamhet vid kapital- och kulturvärdena. Dessutom strävar
fastighetsväsendet till att fungera på ett ekonomivänligt sätt. Fastighetsväsendet betjänar både externa och
interna kunder.
Fastighetsväsendet har i uppgift att sköta om och underhålla församlingens fastigheter,
verksamhetsutrymmen, maskinpark, anläggningar och lösöre.
Samfällighetens allt stramare ekonomiska situation ställer betydande utmaningar på att underhålla och
grundreparera lokaliteter. Dessutom har de senaste årens snörika och kalla vintrar ökat kostnaderna för
snöröjning och byggnadernas energikostnader.
Åtgärder
Man fäster uppmärksamhet vid fastigheternas användbarhet, så att de skulle upplevas som ändamålsenliga
och att de är i balans med de resurser som används till dem och för att församlingarna skulle kunna
koncentrera sig på sin verksamhet i Sjundeå kyrka, i församlingshemmet och i verksamhetsutrymmena
Capella, Postilla och Lugnet.
Reparationsplaner för byggnaderna (uppgörandet av en plan för årliga reparationer och upprätthållandet av
planen)
Genomförandet av års- och grundreparationer vid rätt tidpunkt och på ett ändamålsenligt sätt
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Byggnaderna används på ett ekonomiskt och ansvarsfullt sätt
De externa hyrorna hålls på gängse nivå.

Framtidsarbetsgruppen diskuterade vid sitt möte 28.10.2021 om användningsgraden och
kostnaderna för användningen av samfällighetens fastigheter. Ekonomichefens Power Point presentation var utgångspunkt för diskussionen.

Kyrkan 1005020000 ja klockstapeln 1005030000
Adress: Svidjavägen 51, 02570 Sjundeå
Yta ungefär 490 m2, volym (interiörens volym) 3700 m3
Uppgift
Att fungera i dag och i morgon som ett utrymme, där församlingsborna ensam eller tillsammans
med andra enligt sekellånga traditioner kan möta Gud.
Erbjuder ett utrymme för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och församlingens övriga
gemensamma tillställningar.

Församlingshemmet 1005060000
Adress: Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå
Uppgift
Erbjuder kansli- och arbetsutrymmen för församlingarnas personal, mötesutrymmen för
församlingarnas verksamhet och förvaltning samt utrymmen för tillställningar i anslutning till
kyrkliga förrättningar.

Capella 1005060001
Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskus
Adress: Flemingsvägen 2, 02580 Sjundeå
Capellas yta är ungefär 210 m2.
Uppgift
Utrymmen som tjänstgör som kyrka, församlingshem och som allmänt mötesutrymme.
I utrymmena anordnas församlingarnas
-kyrkliga förrättningar
-vuxenverksamhetens träffar och
ungdomsklubbar (kokkikerho)
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Postilla 1005060002
Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskus
Adress: Flemingsvägen 2, 02580 Sjundeå
Postillans yta är ungefär 103 m2
Uppgift
Postillans utrymmen fungerar som:
-plats för yngre ungdomars klubbar
-plats för familjeklubbar
-plats för eftermiddagsklubbar
-mötes- och skolningsplats för ungdomar

Lugnet 1005060003
Adress: Kalansgränden 15, 02570 Sjundeå
Yta ungefär 120 m2
Uppgift
Verksamhetsutrymme för dopundervisning för barn
Finska församlingens dagklubbsverksamhet

Lilla Postillan 1005060004
Kiinteistö Oy - Aseman Liikekeskus Oy
Adress: Flemingsvägen 2, 02580 Sjundeå
Lilla Postillans yta är ungefär 68 m2
Ett missionslopptorg som upprätthålls av en grupp frivilligarbetare och; utrymmet kallas också
Kyläpaikka.

Bostadsfastigheterna
Backa Lillgård 1005070000
Adress: Evitskogvägen 1643, 02570 Sjundeå
Bostadens kalkylmässiga yta är 120 mm2
Huset fungerar som bostad för Sjundeå svenska församlings kyrkoherde.
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Friden 1005070001
Adress: Kalansgränden 13, 02570 Sjundeå
Friden har hyrts ut utan vederlag till scoutkåren Sjundeå Strömstarar
Radhuset Kalansgränden 9 1005070002
Uppgift
Radhusbostader, av vilka den ena bostaden har hyrts ut till en utomstående person och den andra till
en av församlingens anställda.
- Kalansgränden 9 A, hyrts ut tills vidare, yta 86 m2 och hyra 811,00
- Kalansgränden 9 B, hyrts ut tills vidare, yta 66 m2 och hyra 500,00.

Jord- och skogsbruk 1005100000
Uppgift
Samfälligheten har en gällande skogsbruksplan för åren 2019-2028.
För närvarande underhandlar samfälligheten med Forststyrelsen/NTM-centralen om möjligheten att
ge samfällighetens skogsområden Luntoberget och Kalans till naturskyddsområden inom ramen för
Forststyrelsens Metso-program. Ärendet presenteras för gemensamma kyrkofullmäktige på
vårmötet 2022.
Målet är att samfällighetens åkrar om 8,5 ha, hålls i det skick som man kommit överens om i
hyresavtalet.
-Samfälligheten har hyrt ut sina åkerområden om totalt 8,5 ha, till Anne-Maj och Leif Blomqvist.
Anläggningstillgångarna

BG pågående
2021
Verksamhetsintäkter (externa)

-30 900

Verksamhetskostnader (externa)

216 460

Verksamhetsbidrag 1 (externt)

BG ändringar
2021

BG efter ändring
2021

Utfall
2021

Över-underi

T-%

-30 900

-32 327,37

1 427,37 104,6

8 300

224 760

213 862,50

10 897,50

95,2

185 560

8 300

193 860

181 535,13

12 324,87

93,6

185 560

8 300

193 860

181 535,13

12 324,87

93,6

45 800

45 800

40 394,69

5 405,31

88,2

1 795

1 795

3 964,66

241 455

225 894,48

.
Verksamhetsintäkter (interna)
Verksamhetskostnader (interna)
Verksamhetsbidrag 2 (externt och
internt)
.
Avskrivningar och värdesänkningar
Kalkylmässiga poster
Interna räntekostnader
Interna överföringsposter
Branschbidrag (externa och interna)

233 155

8 300

-2 169,66 220,9
15 560,52

93,6
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2. Resultaträkningens utfall

Verksamhetsintäkter
Försäljningsintäkter

BS föregående år
BG pågående
BG ändringar
Utfall
ÖverT-%
2020
2021
2021
2021
under
-57 658,34
-56 710,00
0,00
-82 968,18 26 258,18 146,3
-1 904,82

-3 000,00

0,00

-3 162,67

162,67

105,4

Betalningsintäkter

-13 764,45

-17 820,00

0,00

-16 410,04

-1 409,96

92,1

Hyresintäkter

-31 147,36

-29 900,00

-31 997,37

2 097,37

107,0

-721,24

-500,00

Kollekter, insamlingar och gåvomedel

-3 361,05

-2 490,00

Stöd och bidrag

-6 729,11

-3 000,00

Intäkter från skogsbruket

Övriga verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Personalkostnader

-500,00
0,00

-30,31

-3 672,23

1 182,23

147,5

-27 679,89

24 679,89

922,7

-45,98

45,98

0,0

1 213 230,77

1 272 160,00

14 800,00

1 229 586,42

57 373,58

95,5

822 634,35

836 710,00

8 500,00

823 707,38

21 502,62

97,5

Löner och arvoden

672 807,30

672 610,00

8 500,00

663 145,52

17 964,48

97,4

Personalbikostnader
Personalbikostnadernas
rättelseposter
Köp av tjänster

154 528,81

164 100,00

160 748,10

3 351,90

98,0

-186,24

186,24

0,0

208 114,97

41 905,03

83,2

29 062,58

2 517,42

92,0

1 395,02

98,9

Hyreskostnader
Material och förnödenheter
Inköp under bokslutsperioden
Beviljade bidrag
Övriga verksamhetskostnader
VERKSAMHETSBIDRAG
Kyrkoskatteinkomster
Statlig finansiering
Beskattningskostnader
Kyrkans centralfondsavgifter

-4 701,76
208 081,52

242 020,00

31 339,27

31 580,00

8 000,00

114 845,15

130 720,00

-1 700,00

127 624,98

114 845,15

130 720,00

-1 700,00

127 624,98

1 395,02

98,9

24 949,90

21 340,00

25 242,98

-3 902,98

118,3

11 380,58

9 790,00

0,00

15 833,53

-6 043,53

161,7

1 155 572,43

1 215 450,00

14 800,00

1 146 618,24

83 631,76

93,2

-1 264 568,73

-1 300 000,00

-118 500,00

-120 000,00

-1 283 448,01 -16 551,99
-120 096,00

98,7

96,00

100,1

16 322,56

16 000,00

16 346,28

-346,28

102,2

113 374,71

115 000,00

112 728,00

2 272,00

98,0

Verksamhetsbidrag

-3 264,00

Finansieringsintäkter och -kostnader

-1 072,40

-1 200,00

-1 991,50

791,50

166,0

-1 264,94

-1 200,00

-1 196,62

-3,38

99,7

-950,40

950,40

0,0
0,0

Ränteintäkter
Övriga finansieringsintäkter
Räntekostnader

192,54

Övriga finansieringskostnader
ÅRSBIDRAG
Avskrivningar och värdesänkningar
Planenliga avskrivningar
Fonder som skötts med skild bokföring
Intäkter
Kostnader
Överföringar till/från fond
BOKFÖRINGSPERIODENS RESULTAT
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tillägg (-) eller minskning (+) av
avskrivningsdifferenser
Bokföringsperiodens överskott
(underskott)

14 800,00

5,30

-5,30

150,22

-150,22

0,0

-129 842,99

69 892,99

216,6

-102 135,43

-74 750,00

92 251,96

89 030,00

83 605,53

5 424,47

93,9

92 251,96

89 030,00

83 605,53

5 424,47

93,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

-28 815,20

-29 100,00

-29 879,80

779,80

102,7

26 339,40

29 100,00

27 495,77

1 604,23

94,5

2 384,03

-2 384,03

0,0

2 475,80
-9 883,47

14 280,00

-1 630,20

-3 600,00

-11 513,67

10 680,00

14 800,00

-46 237,46
-196,67

14 800,00

-46 434,13

75 317,46 -159,0
-3 403,33

5,5

71 914,13 -182,2

58

Skatteinkomster och den statliga finansieringen
År
2021
2020
2019
2018
2017

Kyrkoskatteprocenten
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

Statlig
Kyrkoskatt
finansiering
1 283 448
120 096
1 264 569
118 500
1 276 922
117 048
1 287 158
117 048
1 276 929
120 118

Den beskattningsbara löneinkomsten i kommunalbeskattningen samt antalet skattebetalare
åren 2015-2020
År

Inkomstskatte- Beskattningsbar
%
inkomst i milj. €

Antal
skattebetalare

Medlemsantal

Skatteinkomst

31.12.
2014

1,5

a

2015

1,5

81 762 717

2016

1,5

81 886 929

2017

1,7

80 853 032

2018

1,7

80 587 191

2019

1,7

80 302 041

2020

1,7

80 013 422

2021

1,7

2 985
0,00
%
0,20
%
-1,30
%
-0,30
%
-0,40
%
-0,40
%

3. Investeringsdelens utfall
Jämförelse av investeringsdelens utfall

2 923
2 905
2 887
2 852
2 832
2800

4463
62
18
18
35
20
32

1 171 549

4401

-62

1 135 436

4324

-77

1 186 575

4274

-50

1 276 929

4200

-74

1 287 157

4125

-75

1 276 922

4055

-70

1 264 569

3977

-78

1 283 448
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4. Finansieringsdelens utfall
Finansieringsdelens utfall visar hur man har finansierat samfällighetens utgifter
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III Bokslutskalkyler
1. Resultaträkningen

1.1. - 31.12.2021
Verksamhetsintäkter

1.1. - 31.12.2020

82 968,18

57 658,34

Frsäljningsintäkter

3 162,67

1 904,82

Betalningsintäkter

16 410,04

13 764,45

31 997,37

31 147,36

Hyresintäkter
Intäkter från skogsbruket
Kollekter, insamlingar och gåvomedel

721,24
3 672,23

3 361,05

27 679,89

6 729,11

45,98

30,31

-1 229 586,42

-1 213 230,77

-823 707,38

-822 634,35

Löner och arvoden

-663 145,52

-672 807,30

Personalbikostnader

-160 748,10

-154 528,81

186,24

4 701,76

-208 114,97

-208 081,52

-29 062,58

-31 339,27

-127 624,98

-114 845,15

Stöd och bidrag
Övriga verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Personalkostnader

Personalbikostnadernas rättelseposter
Köp av tjänster
Hyreskostnader
Material och förnödenheter

-127 624,98

-114 845,15

Beviljade bidrag

Inköp under bokföringsperioden

-25 242,98

-24 949,90

Övriga verksamhetskostnadert

-15 833,53

-11 380,58

-1 146 618,24

-1 155 572,43

1 283 448,01

1 264 568,73

Statlig finansiering

120 096,00

118 500,00

Beskattningskostnader

-16 346,28

-16 322,56

-112 728,00

-113 374,71

VERKSAMHETSBIDRAG
Kyrkoskatteinkomster

Kyrkans centralfondsavgifter
Verksamhetsbidrag
Finansieringsintäkter och -kostnader
Ränteintäkter
Övriga finansieringsintäkter
Räntekostnader
Övriga finansieringskostnader

3 264,00
1 991,50

1 072,40

1 196,62

1 264,94

950,40
-5,30

-192,54

-150,22

ÅRSBIDRAG

129 842,99

102 135,43

Avskrivningar och värdesänkningar

-83 605,53

-92 251,96

-83 605,53

-92 251,96

0,00

0,00

Planenliga avskrivningar
Fonder som skötts med skild bokföring
Intäkter
Kostnader
Överföringar från/till fond
BOKFÖRINGSPERIODENS RESULTAT
Tillägg (+) eller minskning (-) av
avskrivningsdifferens
Bokföringsperiodens överskott (+) / underskott (-)

29 879,80

28 815,20

-27 495,77

-26 339,40

-2 384,03

-2 475,80

46 237,46

9 883,47

196,67

1 630,20

46 434,13

11 513,67
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2. Finansieringsanalysen
Finansieringsanalysen

Rahoituslaskelma

1.1. -31.12.2021

1.1. - 31.12.2020

Tulorahoitus

129 842,99

102 135,43

Vuosikate

129 842,99

102 135,43

Investoinnit
Investointimenot
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta

-25 740,00
-25 740,00
104 102,99

102 135,43

4 139,20

20 320,96

-6 002,05

1 214,80

10 141,25

19 106,16

4 139,20

20 320,96

Rahavarojen muutos

108 242,19

122 456,39

Rahavarojen muutos (tase)

108 242,19

122 456,39

Muut maksuvalmiuden muutokset
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen
muutos
Rahoitustoiminnan nettorahavirta

1.1 - 31. 12.2021 1.1 - 31. 12.2020
Rahavarojen muutos

108 242,19

122 456,39

Rahavarat kauden lopussa

975 389,84

867 147,65

Rahavarat kauden alussa

867 147,65

744 691,26
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3. Balansräkningen

31.12.2021

31.12.2020

AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden

1 233 640,47

1 291 506,00

580,77

4 065,35

580,77

4 065,35

1 035 362,57

1 089 743,52

91 259,79

91 259,79

Begravningsväsendets materiella tillgångar

288 425,86

323 315,94

Byggnader

501 309,95

522 189,64

20 293,75

25 068,75

Fasta konstruktioner och anläggningar
Maskiner och inventarier
Övriga materialla tillgångar
Förhandsbetalningar och pågående nyanläggningar

4 836,19

9 672,37

84 471,15

84 471,15

44 765,88

33 765,88

197 697,13

197 697,13

197 697,13

197 697,13

387 776,37

382 729,46

Donationsfondernas särskilda täckning

137 508,29

133 802,13

Övriga förvaltade medel

250 268,08

248 927,33

1 036 605,20

922 360,96

61 215,36

55 213,31

61 215,36

55 213,31

2 300,00

764,00

Övriga fordringar

27 430,18

26 299,66

Resultatregleringar

31 485,18

28 149,65

Finansiella värdepapper

14 558,72

13 385,26

Investeringar
Aktier och andelar
ORDERMEDEL

RÖRLIGA AKTIVA
Fordringar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Övriga värdepapper

14 558,72

13 385,26

960 831,12

853 762,39

2 658 022,04

2 596 596,42

EGET KAPITAL

-2 034 356,19

-1 987 922,06

Grundkapital

-1 200 000,00

-1 200 000,00

-787 922,06

-776 408,39

-46 434,13

-11 513,67

-3 540,03

-3 736,70

Kassa- och banktillgodohanvanden
AKTIVA TOTALT
PASSIVA

Tidigare bokföringsperioders överskott/underskott
Bokföringsperiodens överskott/underskott
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA
RESERVER
Avsrkrivningsdifferens

-3 540,03

-3 736,70

-389 121,87

-384 074,96

Donationsfondernas kapital

-138 853,79

-135 147,63

Övrigt förvaltat kapital

-250 268,08

-248 927,33

FRÄMMANDE KAPITAL

FÖRVALTAT KAPITAL

-231 003,95

-220 862,70

Långfristigt främmande kapital

-14 447,34

-14 447,34

Lån från övriga kreditgivare

-14 447,34

-14 447,34

Kortfristigt främmande kapital

-216 556,61

-206 415,36

Leverantörsskulder

-35 873,58

-25 531,28

Övriga skulder

-46 664,05

-53 639,29

-134 018,98

-127 244,79

-2 658 022,04

-2 596 596,42

Resultatregleringar
PASSIVA TOTALT
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4. Koncernbalansen
Sjundeå kyrkliga samfällighet är inte skyldig att uppgöra en koncernbalansräkning.

IV Bokslutets bilagor
1 Bilagor som gäller uppgörandet av bokslutet
A) Principerna för värderingen och värderingsmetoderna samt periodiseringsprinciperna och metoderna
Värderingen av anläggningstillgångarna
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till värdet av anskaffningsutgiften minskad med de
planenliga avskrivningarna. De planenliga avskrivningarna har uträknats enligt den avskrivningsplan som
gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt. Kalkyleringsprinciperna för de planenliga avskrivningarna som
följer avskrivningsplanen har framställts i bilageuppgifterna till resultaträkningen i punkten planenliga
avskrivningar.
Värderingen av placeringarna
Anläggningstillgångarnas aktier bland de bestående aktiva har i balansräkningen upptagits till värdet av
anskaffningsutgiften.
Finansieringsegendomens värdering
Tillgodohavandena har upptagits till nominellt värde. Värdepappren hörande till finansieringsegendomen har
i balansräkningen upptagits till anskaffningsutgiften eller till ett antagligen lägre överlåtelsepris.
Semesterlöneskulden
Semesterlöneskulden inklusive sociala utgifter är den summa som skulle förorsakas samfälligheten om
semesterlöneskulden betalas ut på en gång på bokslutsdagen inklusive den semesterlöneskuld som har tjänats
in under det år som föregått kvalifikationsåret
Intäkter och kostnader
Bokslutets intäkter och kostnader har periodiserats enligt prestationsprincipen.
Skatteinkomster
Bokslutets skatteinkomster har bokförts enligt betalningsprincipen.

2. Bilagor som gäller bokslutets presentationssätt
- Ändring av presentationen av resultaträkningen – inget att anmäla
- Rättelser till uppgifterna i föregående redovisningsperiod – inget att anmäla
- Jämförbarheten med föregående redovisningsperiod – inget att anmäla
- Intäkter och kostnader som riktar sig till tidigare redovisningsperioder – inget att anmäla
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3

Noter till resultaträkningen

Grunderna för de planenliga avskrivningarna
Vid bestämmandet av bruksegendomens avskrivningar har man använt sig av en tidigare uppgjord
avskrivningsplan som godkänts av gemensamma kyrkofullmäktige. De planenliga avskrivningarna har
beräknats enligt en beräknad ekonomisk användningstid utgående från anskaffningsutgifterna.
Kyrkofullmäktiges beslut om de beräknade avskrivningstiderna och de årliga avskrivningarna som
motsvarar dessa är:
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Immateriella rättigheter
Adb-program

linjär avskrivning 3 v

MATERIELLA TILLGÅNGAR
Mark- och vattenområden

Inga avskrivningar

Byggnader och anläggningar
Kyrkan
Församlingshemmet
Bostadsbyggnaderna
Fasta konstruktioner och anordningar
Övriga fasta maskiner,
anordningar och
konstruktioner
orgel

linjär avskrivning 60 år
linjär avskrivning 40 år
linjär avskrivning 40 år

linjär avskrivning 15 år

Maskiner och inventarier
Maskiner och anordningar
ADB-utrustning
Övriga anordningar och
inventarier

linjär avskrivning 5 år

Övriga materiella tillgångar
Värde- och konstföremål
Kyrkotextilier

Inga avskrivningar
linjär avskrivning 15 år

linjär avskrivning 5 år
linjär avskrivning 3 år

Anläggningstillgångarnas värdepapper och övriga långfristiga placeringar
Aktier och andelar
Inga avskrivningar
Total grundreparation 40 år och grundreparation 10-20 år
Man börjar med att göra avskrivningar för anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna efter att
tillgången har tagits i användning i församlingens verksamhet.
Då man bestämmer avskrivningssumman som ska göras för anläggningstillgången för den bokföringsperiod
då tillgången har tagits i bruk, beaktas tillgångens tidsbestämning på bokföringsperioden.
2) Fastställer gränsen för anskaffningsutgifterna till 5045 €. Anskaffningar, vilkas värde överstiger denna
gräns, antecknas bland investeringarna och på dem tillämpas planenliga avskrivningar.
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4. Noter till finansieringsanalysen
Inget att anmäla

5. Noter gällande balansräkningens aktiva
Uppgifter om de bestående aktiva per balanspost Immateriella och materiella tillgångar

Immateriella

Materiella tillgångar

tillgångar

Värde 31.12.2020

Mark- och
Informations- vatten-

Begravningsväsendets
materiella
Byggnader

systemen

tillgångar

områden

4065,35

91259,79

Fasta
konstruktioner
och
Maskiner
anläggningar och
inventarier

323315,94

Tillägg under bokföringsperioden

522189,64

25068,75

9672,37

Övriga

Förhandsbetalningar

materialla

och centrala.

tillgångar

anskaffningar och andelar

84471,15

14740,00

33765,88

Aktier
197697,13

11000,00

Överföringsanteckning
Försäljningar
Avskrivning/försäljning
Investeringsstöd
Planenliga avskrivningar
Avskrivningar som avviker från
de planenliga avskrivningarna

-3484,58

-34890,08

-35619,69

-4775

-4836,18

288425,86

501309,95

20293,75

4836,19

Värdestegringar
Värde 31.12.2021

580,77

91259,79

84471,15

44765,88

6. Noter gällande balansens passiva

1.1.2021
inledningssaldo
Grundkapital
Överskott från tid.
bokföringsperioder

slutsaldo

1 200 000,00
787 922,06

Bokföringsperiodens överskott
Eget kapital totalt

31.12.2021
ökning/minskning

46 434,13
1 987 922,06

46 434,13

2 034 356,19

Noter gällande balansräkningen
-

Utgifter som inte antecknats som kostnad samt minskning av kapital – inget att anmäla
Värdestegringar – Inget att anmäla

197697,13
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7. Noter gällande garantier och garantiförbindelser

Pensionsansvarsskuld
Samfällighetens kalkylmässiga andel av kyrkans gemensamma, utan täckning varande
pensionsansvar uppgår till 4,0 miljoner euro. Hela kyrkans utan täckning varande pensionsansvar
uppgår till 2 971 098 882 euro.

Gravvårdsansvar – över- och underskattning av fonden
Samfällighetens gravvårdsfond sköts som en avskild balansenhet.

Övriga garantier och garantiförbindelser
Hyresgarantier – finns inte

Leasingansvar
Den totala summan för leasinghyresansvaren: 3.078,50 (Financial Service)
Postavgiftsapparat 1.1.2022-30.11.2023

373,82

Canon IR Advance C5255i med tillbehör
1.1.2022-31.1.2023
2.704,68
Samarbetsavtal mellan församlingarna
Inget att anmäla

8. Noter gällande egendom i andra samfund
Aseman liikekeskus Oy/Kotipaikka Siuntio
- Samfällighetens andel 26,36 %
- Andel av samfundets kapital 302.724,00
- Andel av främmande kapital 2.871,75
- Andel av vinst/förlust 4.587 /förlust)
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9. Bokslut för fonder som sköts som egna balansenheter
Bokslutskalkyler för gravvårdsfonden som behandlas som en egen balansenhet:
Uppgift
Gravvårdsfonden och skötselgravarna förvaltas enligt stadgarna. Målet med fonden är att trygga
underhållet och skötseln av de gravar som samfälligheten har åtagit sig att sköta.
Gravvårdsfondens stadgar har fastställts i kyrkofullmäktige år 2021.
Sjundeå kyrkliga samfällighet kommer överens med gravrättsinnehavaren om att samfälligheten åtar sig att
ansvara för skyldigheten att sköta graven.
Vårdavtal ingås för ett år, 5 år och 10 år.
Gravvårdsfondens medel förvaltas avskilt från samfällighetens övriga egendom.
Nuvarande resurser
Gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet är ansvariga för gravvårdsförvaltningen.
Ekonomichefen och en deltidsanställd kanslist, som sköter bl.a. faktureringen och den löpande
bokföringen. Skötselgravarna sköts av 1,5 visstidsanställda arbetare i arbetsavtalsförhållande under tiden
från maj till slutet av oktober, fram till det att skötselgravarna har snyggats upp inför vintern.
BS föregående
år
2020

BG
innevarande år
2021

BG
förändringar
2021

Utfallet
2021

Överunderi

T-%

Verksamhetsintäkter

-28 815,20

-29 000,00

-29 879,80

879,80

103,0

Betalningsintäkter

-28 815,20

-29 000,00

-29 879,80

879,80

103,0

Verksamhetskostnader

26 339,40

29 100,00

27 495,77

1 604,23

94,5

Personalkostnader

21 565,00

22 720,00

22 000,00

720,00

96,8

19 750,00

17 300,00

17 750,00

-450,00

102,6

1 815,00

5 420,00

4 250,00

1 170,00

78,4
280,2

Löner och arvoden
Personalbikostnader
Köp av tjänster

1 139,74

880,00

2 465,59

-1
585,59

Material och tilbehör

3 634,66

5 500,00

3 030,18

2 469,82

55,1

3 634,66

5 500,00

3 030,18

2 469,82

55,1

-2 475,80

100,00

-2 384,03

2 484,03

-2
384,0

Inköp under
bokföringsåret
VERKSAMHETSBIDRAG
Finansieringsintäkter och kostnader
Ränteintäkter
ÅRSBIDRAG
BOKFÖRINGSPERIODENS
RESULTAT
Bokföringsperiodens
överskott (underskott)

-100,00

-100,00

-100,00

-100,00

-2 475,80

0,00

-2 384,03

2 384,03

0,0

-2 475,80

0,00

-2 384,03

2 384,03

0,0

-2 475,80

0,00

-2 384,03

2 384,03

0,0
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Bokslutskalkyler
Resultaträkning
2021
period 1 -12
Balans- / Resultaträkningsrad

2020
period 1 - 12

Ändring

EUR

EUR

EUR

323200 Gravarnas sommarskötselavgifter

-9 728,00

-9 275,00

-453,00

323800 Periodiserade gravskötselavgifter

-20 151,80

-19 540,20

-611,60

Betalningsintäkter

-29 879,80

-28 815,20

-1 064,60

Verksamhetsintäkter

-29 879,80

-28 815,20

-1 064,60

11 850,00

13 480,00

-1 630,00

5 900,00

6 270,00

-370,00

17 750,00

19 750,00

-2 000,00

280,00

235,00

45,00

3 710,00

1 320,00

2 390,00

260,00

260,00

0,00

4 250,00

1 815,00

2 435,00

22 000,00

21 565,00

435,00

700,00

300,00

400,00

65,59

39,74

25,85

1 000,00

800,00

200,00

401000 De stadigvarande anställdas
löner
402000 De visstidsanställdas löner
Löner och arvoden
410000 Socialskyddsavgifter
412000 Pensionsavgifter
414000Övriga socialförsäkringsavgifter
Personalbikostnader
Personalbikostnader
430000 Posttjänster
432100 Finansierings- och banktjänster
433000 ICT-tjänster
446500 Servicecentralsavgifter Kipa
Köp av tjänster

700,00

700,00

2 465,59

1 139,74

1 325,85

3 030,18

3 634,66

-604,48

3 030,18

3 634,66

-604,48

Material och tillbehör

3 030,18

3 634,66

-604,48

Verksamhetskostnader

27 495,77

26 339,40

1 156,37

VERKSAMHETSBIDRAG

-2 384,03

-2 475,80

91,77

-2 384,03

-2 475,80

91,77

BOKFÖRINGSPERIODENS RESULTAT

-2 384,03

-2 475,80

91,77

BOKFÖRINGSPERIODENS ÖVERSKOTT
(UNDERSKOTT)

-2 384,03

-2 475,80

91,77

2 384,03

2 475,80

-91,77

2 384,03

2 475,80

-91,77

0,00

0,00

0,00

472500 Trädgårdstillbehör och -material
Inköp under bokföringsperioden

ÅRSBIDRAG

Kalkylerat resultat
BOKFÖRINGSPERIODENS ÖVERSKOTT
(UNDERSKOTT)
RESULTATRÄKNING
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Finansieringsanalys
1.1. -31.12.2021
Inkomstfinansiering

1.1. - 31.12.2020

2 384,03

2 475,80

2 384,03

2 475,80

2 384,03

2 475,80

Övriga ändringar i betaningsberedskapen

-1 043,28

2 205,71

Ändringar i de räntefria lång- och kortfristiga
skulderna

-1 043,28

2 205,71

Finansieringsverksamhetens nettokassaflöde

-1 043,28

2 205,71

Förändring av penningmedlen

1 340,75

4 681,51

Förändring av penningmedlen (balans)

1 340,75

4 681,51

Årsbidrag
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas
nettokassaflöde

1.1 - 31. 12.2021 1.1 - 31. 12.2020
Ändring av penningmedlen

1 340,75

4 681,51

Penningmedlen i slutet av perioden

235 820,74

234 479,99

Penningmedlen i början av perioden

234 479,99

229 798,48
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Balansräkning
2021
period 1 -12
Balans- / Resultaträkningsrad

2020
period 1 - 12

Ändring

EUR

EUR

EUR

14 447,34

14 447,34

0,00

14 447,34

14 447,34

0,00

14 447,34

14 447,34

0,00

14 447,34

14 447,34

0,00

224 190,04

224 190,04

0,00

224 190,04

224 190,04

0,00

224 190,04

224 190,04

0,00

11 630,70

10 289,95

1 340,75

11 630,70

10 289,95

1 340,75

250 268,08

248 927,33

1 340,75

250 268,08

248 927,33

1 340,75

-50 484,53

-50 484,53

0,00

-50 484,53

-50 484,53

0,00

-89 896,99

-87 421,19

-2 475,80

-89 896,99

-87 421,19

-2 475,80

-2 384,03

-2 475,80

91,77

-2 384,03

-2 475,80

91,77

-2 384,03

-2 475,80

91,77

-142 765,55

-140 381,52

-2 384,03

-8 874,15

-8 874,15

0,00

239000 Erhållna förskottsbetalningar för
tidsbundna gravvårdsavtal

-13 118,40

-18 204,40

5 086,00

239100 Erhållna förskottsbetalningar för
tidsbundna gravvårdsavtal 10 år

-58 079,80

-55 097,60

-2 982,20

Erhållna förskottsbetalningar

-80 072,35

-82 176,15

2 103,80

Långfristigt främmande kapital

-80 072,35

-82 176,15

2 103,80

-27 430,18

-26 369,66

-1 060,52

-27 430,18

-26 369,66

-1 060,52

-27 430,18

-26 369,66

-1 060,52

-107 502,53

-108 545,81

1 043,28

-250 268,08

-248 927,33

-1 340,75

153000 Långfristiga lånefordringar
Lånefordringar
Långfristiga fordringar
Fordringar
170700 Bland- och övriga fonder
Aktier och andelar
Finansiella värdepapper
193300 Aktia-koncern 4
Kassa- och banktillgodohavanden
RÖRLIGA AKTIVA
AKTIVA
200800 Evighetsskötselavtalens kapital
Evighetsskötselavtalens kapital
208000 Föregående bokföringsperioders
överskott/underskott
Föregående bokföringsperioders överskott/underskott
Kalkylerat resultat
BOKFÖRINGSPERIODENS VINST
BOKFÖRINGSPERIODENS
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
Eget kapital
238000 Långfristiga erhållna förskottsbetalningar

259000 Övriga kortfristiga skulder
Övriga skulder
Kortfristigt främmande kapital
Främmande kapital
PASSIVA
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Förskottsbetalningar för gravvårdsavtal 31.12.2021
GRAVVÅRDSFONDEN Sjundeå kyrkliga
samfällighet
Erhållna
förskott /

Gravskötselsituationen 31.12.2021
Kapital
1.1.

Skötseltid

Skötselår

Antal

Periodisering Kapital 31.12.

5 år

2017-2021

20

1 628,00

1 628,00

0,00

5 år

2018-2022

17

4 491,60

2 245,80

2 245,80

5 år

2019-2023

19

4 903,20

1 634,40

3 268,80

5 år

2020-2024

18

7 181,60

1 795,40

5 386,20

5 år

2021-2025

6

0,00

-2 217,60

2 217,60

80

18 204,40

5 086,00

13 118,40

21

1 314,70

1 314,70

0,00

10 år

2012-2021

10 år

2013-2022

6

1 009,00

504,50

504,50

10 år

2014-2023

20

5 014,50

1 671,50

3 343,00

10 år

2015-2024

17

5 954,80

1 488,70

4 466,10

10 år

2016-2025

11

4 832,00

966,40

3 865,60

10 år

2017-2026

7

4 252,80

708,80

3 544,00

10 år

2018-2027

16

11 145,40

1 592,20

9 553,20

10 år

2019-2028

13

8 801,60

1 100,20

7 701,40

10 år

2020-2029

15

12 772,80

1 419,20

11 353,60

10 år

2021-2030

17

0,00

-13 748,40

13 748,40

143

55 097,60

-2 982,20

58 079,80

54

8 874,15

0,00

8 874,15

223

82 176,15

2 103,80

80 072,35

50 år

1971-2021

11

50 år

1972-2022

6

50 år

1973-2023

9

50 år

1974-2024

5

50 år

1975-2025

8

50 år

1976-2026

9

50 år

1977-2027

5

50 år

1990-2040

1

Totalt
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31.12.2021

Gravskötselansvaret. Överskott-underskott
Antal gravvårdsavtal
Gravvårdskostnader (indirekta och
direkta)
Kostnad för skötseln av en grav i
genomsnitt
Resterande skötselavtalsår
Församlingsekonomins
gravvårdsansvar
Kapital som motsvarar avtalen
Över- /underskott

463 st
27 500 euro
59,00 euro/grav
1 905 år
112 395 euro
138 000 euro
25 605 euro
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VI Förteckningar och utredningar
Förteckning över bokföringsböckerna 2021
Punkterna 1-10 i Kyrkans servicecentrals system, materialet förvaras i elektronisk form.

1. Journal
2. Huvudbok
3. Inköpsreskontra
4. Försäljningsreskontra
5. Kassabokföring
6. Lönebokföring
7. Bokföring över anläggningstillgångarna
8. Resultaträkningen
9. Balansräkningen
10. Finansieringsanalysen

Förteckning över verifikaten
Nr serie

Verifikatslag

Kassa- och memorialverifikaten
1

AB

Automatbokföring

1

K1

Bokföringsgränssnitt, offertfakturor

1

K2

Bokföringsgränssnitt, skattebehandling

1

K3

Bokföringsgränssnitt

1

K4

Nätbetalning

1

PK

Kassasystem

1

SA

Kipa:sa memorialverifikat / huvudboksverifikat

1

SE

Interna poster (övervältring)

1

SK

Församlingsekonomins memorialverifikat /
huvudboksverifikat

1

SN

Memorialverifikat, kollekt

1

SR

, Memorialverifikat, placering

1

SZ

Återföringsverifikat / memorial

1

TO

Kontoutdrag

1

T1

Betalningsprogrammets kontering

1

ZA

Ingångssaldo för konto
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1

ZM

M2 Bokföringsgränssnitt

1

ZY

Sammangående församlingar

14

AV

Kvitteringsverifikat för diakonibidrag

18

DA

Kundverifikat

18

DG

Kunder - kreditering

14

DP

Inkassobyråns betalningar

18

DR

Kunder - faktura

18

DV

Faktura för dröjsmålsränta

14

DZ

Kunder - betalningsbokföring

18

M1

Gravskötselsystemet (anslutningsfaktura)

18

M2

Resursbokföringssystemet (anslutningsfaktura)

18

M3

Försäljningsreskontra allmän (anslutningsfaktura)

14

MV

Betalningsbefrielse

9

RV

Fakturaöverföring

18

ZD

Kreditförlust

Myyntilaskut

Inköpsfakturor
19

KA

Leverantörsverifikat

19

KG

Leverantörer - kreditering

19

KR

Leverantörer - faktura

15

KZ

Leverantörer - betalning

19

TM

Reseräkningar, inköpsreskontra

Anläggningstillgångar
1

AA

Bokföring av anläggningstillgångar

3

AF

Bokföring av avskrivningar

1

AI

Investeringsstöd, anläggningstillgångar

1

AM

Försäljning av
anläggningstillgångar

1

AZ

Återföring av
anläggningstillgångar

1

P1

Löner

1

PV

Semesterlönereservering

Löner
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Nr serie
1
3
9
14
15
18
19

2021

Använda verifikatnummer
1000000
3000000
90000000
14000000
15000000
18000000
19000000

1001530
3000023
90000062
14000058
15000783
18000006
19000846

Utredning över hur bokföringsböckerna och verifikaten förvaras
Bokslutet förvaras för evigt som pappersversion.
Handlingar som inbegriper lönebokföring förvaras i 50 år.
Bokföringen, kontoförteckningen samt förteckningen över bokföringen och materialet förvaras i minst 10
år från det att bokföringsperioden har avslutats (BFL 2:10.1 §) såvida EU-stadgandena inte kräver en
längre förvaringstid. Fakturor, verifikat och övriga utredningar i anslutning till investeringarna förvaras i
13 år från utgången av det kalenderår, då fastighetsinvesteringen har färdigställts. Bokförings- och
bokslutsmaterialet förvaras i elektronisk form. Det material som finns i Kyrkans servicecentrals system
förvaras i systemet och som skilda säkerhetskopior.

