TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

6 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
6.1 Yleistä seurakuntayhtymän tilinpäätöksestä
Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien alkuarvostukset ja poistosuunnitelmat vahvistettiin kirkkovaltuustossa
18.1.1999. Pysyvien vastaavien alkuarvostus tehtiin arvostamalla omaisuus taseeseen hankintahintaan perustuen niin, että tasearvo kertoi poistamattoman hankintamenon määrän 1.1.1999.
Alkuarvojen muutosten vastakirjaukset tehtiin peruspääomaan. Poistosuunnitelman mukaiset
suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa selvitys
suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista.
Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Menojen ja tulojen kirjausperuste
Menot ja tulot kirjataan verotuloja lukuun ottamatta suoriteperusteisesti.
Lomaraha-, lomapalkka- ja säästövapaajaksotus
Seurakuntayhtymän lomaraha-, lomapalkka- ja säästövapaajaksotus on yhteensä 2.945.382,06
euroa. Varaus koostuu:
lomapalkkavaraus
2.288.484,26 euroa
eläkemaksu
544.383,98 euroa
muut sivukulut
112.513,82 euroa
Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset
Tiedoissa ei ole esittämistavan muutoksia.
Oikaisut, jotka on tehty edellisiltä tilikausilta esitettäviin tietoihin
Edellisiltä tilikausilta esitettäviin tietoihin ei ole tehty muutoksia.
Tietojen vertailtavuus
Kirkon palvelukeskukseen siirryttyä tuloslaskelman tiliryhmien välillä on eroavuuksia korvausten, myyntitulojen ja maksutulojen välillä, joissa yksittäiset tilit ovat jossain kohtaa eri tiliryhmässä.
Hautaustoimen varasto- (109.176,66 e 2016) ja huoltorakennukset (2.275.085,71 e 2016) esitetään tilikaudella vainajien säilytystilat ja hautaustoimen muut rakennukset -tileillä. Hautaustoimen maanrakennus (2.941.169,96 e 2016) ja hautaustoimen muut kiinteät rakenteet ja laitteet
(1.436.855,91 e 2016) esitetään tilillä hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet.
Muut lyhytaikaiset saamiset tilille kerääntyy saldoa sitä mukaa kun laskuja maksetaan seurakuntayhtymän tililtä ja vastaavia katesiirtoja pankkitilien välillä ei tehdä.
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut tai virheiden korjaukset
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia virheiden korjauksia ei ole.
Vakuutukset
Vakuutusyhtiö
Vakuutussopimukset on tehty If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa.
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Vakuutukset
Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Työnantajan työttömyysvakuutus
Kiinteistövakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus
Palkansaajan työttömyysvakuutus
Ajoneuvovakuutus

Vahinkovakuutukset: Julkisyhteisön vastuuvakuutus, leiri- ja retkiajan tapaturmavakuutus, palkattomassa työssä olevien tapaturmavakuutus, luottamushenkilöiden tapaturmavakuutus, kerholaisten tapaturmavakuutus, virkamatkavakuutus.

6.2 Seurakuntayhtymän tuloslaskelman liitetiedot
Henkilöstökulut
Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut
Kaikki palkat henkilöstökuluineen maksetaan seurakuntayhtymän palkanlaskennan kautta ja kirjataan erilliskirjanpitoihin.
Henkilöstökulujen erittely vuodelta 2017
Seurakuntayhtymä
Kokous- ja vuosipalk. + ansionmenetyks
Kuukausi- ja tuntipalkat + erilliskorv.
Luontoisedut
Muut palkat ja palkkiot

HHR

Vapaat varat

14 671 307,42

1 688 890,03

25 552,56

95 002,91

39 486,20

6 827,76
73 934,73

111 487,12

Aktivoidut palkat

-120 544,78

316 056,05
320,78

185 742,63
-120 544,78

15 113 288,43

1 800 627,85

25 873,34

95 002,91

39 486,20

17 074 278,73
4 013 983,58

3 575 648,07

400 782,38

6 081,49

22 166,49

9 305,15

Sosiaaliturvamaksut

158 668,55

18 216,29

275,99

897,94

1 961,53

Muut henkilösivukulut

557 123,01

64 529,38

980,42

3 542,69

Jaksotetut henkilösivukulut

-10 637,78

31 997,42

92,12

Aktivoidut henkilösivukulut

-34 616,88

Henkilösivukulut yhteensä
Henkilöstökulujen oikaisuerät
Henkilöstökulut yhteensä

16 520 239,12
6 827,76

Jaksotetut palkat

Työkalukorvus

Yhteensä
165 957,95

250,70

Eläkevakuutusmaksut

Testamentti
rahasto

165 957,95

315 805,35

Palkat ja palkkiot yhteensä

Piikkiö HHR

180 020,30
626 175,50
21 451,76
-34 616,88

810,95

810,95

4 246 995,92

515 525,47

7 430,02

26 607,12

-273 401,27

-4 575,33

-79,15

-6 624,74

19 086 883,08

2 311 577,99

33 224,21

114 985,29

11 266,68

-284 680,49
50 752,88

Muut henkilöstöä koskevat tiedot esitetään erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä.
Tuottoihin ja kuluihin sisältyvät pakollisten varausten muutokset.
Tuottoihin ja kuluihin ei sisälly pakollisia varauksia.
Tuloslaskelmakaavassa säädettyjen erien yhdisteleminen
Tuloslaskelmakaavassa erikseen esitettäviksi säädettyjä eriä ei ole yhdistelty.
Selvitys tuloslaskelman eristä, jotka eivät liity tilikauteen.
Tuloslaskelmassa ei ole tilikauteen sisältymättömiä eriä.
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4 807 825,21

21 597 423,45

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista
Vahvistettu poistosuunnitelma
Hyödykeryhmä
Poistoaika
Atk-ohjelmistot
5v
Muut pitkävaikutteiset menot
5v
Kirkot ja seurakuntakeskukset
60 v
Siunauskappelit
60 v
Seurakuntatalot
30 v
Huoltorakennukset
30 v
Hautausmaiden rakenteet ja laitteet
10 v
Hautausmaiden rakennukset
15 v
Hautausmaiden maanrakennus, täyttömaa50 v
Kesäkodit ja leirialueet
20 v
Asuintalot
30 v
Liiketalot
30 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet
15 v
Urut
15 v
Koneet ja kalusto
30 %
Maa- ja vesialueet
ei poistoja
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet
ei poistoja
Keskeneräiset työt
ei poistoja
Osakkeet ja osuudet
ei poistoja

Olennaiset muihin toimintatuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden myyntituotot
Muihin toimintatuottoihin sisältyvät myyntivoitot pysyvistä vastaavista ovat 1.109.375,23 euroa:
Tulosyksikkö Pääkirjatili

Päivämäärä

EUR

1005110300

382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 01.02.2017

Myyty hinnalla 86505 00 euroa

1005110300

382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 01.02.2017

Myyty hinnalla 31995 00 euroa

1005110300

Tonttikustannukset

118 500

1005110992

382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 08.03.2017

Myyty hinnalla 50015 55 euroa

26 990,65

1005110992

382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 21.04.2017

Myyty hinnalla 121969 35 euroa

112 601,39

1005110992

382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 24.04.2017

Myyty hinnalla 107527 13 euroa

104 568,70

1005110992

382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 04.05.2017

Myyty hinnalla 72234 10

67 937,11

1005110992

382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 05.05.2017

Myyty hinnalla 83286 45 euroa

79 285,25

1005110992

382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 22.05.2017

Myyty hinnalla 127738 07 euroa

120 589,41

1005110992

382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 01.06.2017

Myyty hinnalla 127705 83 euroa

120 670,70

1005110992

382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 06.06.2017

Myyty hinnalla 148620 39 euroa

93 217,10

1005110992

382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 13.06.2017

Myyty hinnalla 84709 05 euroa

80 647,14

1005110992

382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 07.07.2017

Myyty hinnalla 95684 52 euroa

88 498,72

1005110992

382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 07.07.2017

Myyty hinnalla 84847 47 euroa

80 785,56

1005110992

382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 01.09.2017

Myyty hinnalla 102926 85e

33 442,08

1005110992

382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 01.09.2017

Myyty hinnalla 11151 81e

1005110992

Muut osakehuoneistot

1 218 417

1 012 856,45

YHTEENSÄ

1 336 917

1 109 375,23

Pakollisten varausten muutokset
Tilikaudella ei ole tehty pakollisia varauksia.
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70 375,78
26 143,00
96 518,78

3 622,64

6.3 Seurakuntayhtymän taseen liitetiedot
Olennaiset yksittäiseen tase-erään liittyvät erät
Vieraan valuutan kurssi
Vieraan valuutan määräisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuksia ei ollut.
Taseen laadintaperusteet tai varovaisuuden periaatteet
Taseen laadintaperiaatteista tai varovaisuuden periaatteista ei ole poikettu.
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Pysyvien vastaavien hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset taseerittäin ovat seuraavalla sivulla.
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Hankintamenojäänn 31.12.

Kertaluont poistot tilikaud

Sumu-poistot tilikaudella

ennen tilik poistoa 31.12.

Hankintamenojäänn yht

Muutos tase-erien välillä 20 16-2017

Kert kertaluont poistot 1.1.

Kert sumu-poistot 1.1.

Hankintameno 31.12.

Vähenn tilikaud

Lisäykset tilikaudella

Hankintameno 1.1.

7 860,69

27 712,21

2 727 719,67
2 186 930,64
12 431,45
-492 784,68
35 572,90

25 046 647,74

492 784,68
24 553 863,06

24 553 863,06

24 482 671,20
71 191,86

hyödykkeet

2 727 719,67

Maa- ja
vesialueet

Aineettomat

12 033 519,04

727 603,75

24 085 004,38
11 435 461,44
48 294,97
159 874,82
12 761 122,79

23 453 035,72
631 968,66

aineelliset hyöd

Hautausmaiden

52 497 549,42

2 650 404,69

55 147 954,11

94 540 655,30
34 355 091,95
5 037 609,24

94 508 558,67
32 096,63

Rakennukset

1 397 474,75

189 247,76

1 586 722,51

5 200 022,43
3 613 299,92

4 740 099,96
459 922,47

teet ja laitteet

Kiinteät raken-

PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET 1.1. – 31.12.2017
Seurakuntayhtymä

Pysyvien vastaavien hankintamenojen muutokset tase-erittäin

148 867,72

63 800,58

5 434 262,48
5 018 954,40
42 764,96
-159 874,82
212 668,30

5 434 262,48

kalusto

Koneet ja

272 909,36

272 909,36

272 909,36

272 909,36

hyödykkeet

Muut aineelliset

718 206,67

718 206,67

2 308 820,49
1 815 270,65
3 405 884,47
718 206,67

työt

Keskeneräiset

Osakkeet

7 691 399,23

7 691 399,23

7 600 159,35
296 800,00
205 560,12
7 691 399,23

ja osuudet

3 658 768,99
0,00
99 814 434,62

103 473 203,61

165 528 236,90
3 307 250,27
3 611 444,59
165 224 042,58
56 609 738,35
5 141 100,62

Yhteensä

Tilikauden suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyvät lisäpoistot
Tilikaudella ei tehty lisäpoistoja
Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät erittäin
Tilikaudella ei ole tehty arvonkorotuksia.
Vaihto-omaisuus ja saatavat
Vaihto-omaisuuteen sisältyvät olennaiset erät
Taseessa ei ole vaihto-omaisuuseriä
Salkkukirjanpidoissa käsitellään rahasto-omistukset vaihto-omaisuutena luonteensa perusteella.
Salkkukirjanpidoista vaihto-omaisuus on siirretty Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti
pääkirjanpidon rahoitusarvopapereihin. Salkkujen kaupankäynnin ja varaston muutoksen positiivinen tulos esitetään pääkirjanpidon tuloslaskelmassa kohdassa Muut rahoitustuotot ja negatiivinen tulos kohdassa Muut rahoituskulut vähennettynä tai lisättynä realisoitumattomilla arvonalentumisten muutoksilla, jotka on kirjattu tuloslaskelmassa kohtaan Arvonalentumiset sijoituksista.
Rahoitusarvopapereihin kuuluvien osakkeiden ja osuuksien aktivoidut hankintamenot, arvo tilikauden päättyessä sekä näiden erotus:

Jälleenhankintahinnat
Aktivoidut hankintahinnat
Erotus

2017
24 985 455,18
23 228 131,56
1 757 323,62

2016
25 461 446,47
23 836 401,90
1 625 044,57

Salkkukirjanpidon vaihto-omaisuutena käsiteltävät mutta pääkirjanpidon rahoitusarvopapereissa
esitettävät rahasto-osuudet ilmoitetaan taseessa hankintahinnan tai sitä alhaisemman 31.12.2017
markkina-arvon suuruisina.
Rahoitusarvopapereissa esitettävät vakuustalletukset ovat jatkuvia tuottotilejä, joiden saldot ovat
yhteensä 22.935,00 euroa.
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Selvittämättömiä luottokorttiostoja on yhteensä 75.482,93 euroa
Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 135.288 euroa:
Edenred, lounaskorttilataukset 1-3/18
52.144 euroa
If, tapaturmavakuutus 2018
135.288 euroa
Sijoitusten hallintopalkkioiden palautukset 7-12/17
56.148 euroa
Suurin osa siirtosaamisista on testamenttirahaston, yhteisvastuun ja vapaiden varojen velkaa seurakuntayhtymälle vuoden vaihteessa. Siirtosaamisten eristä on laadittu tase-erittelyt.
Aktivoitujen tutkimus- ja kehittämismenojen poikkeukselliset poistoajat
Aktivoituja tutkimus- ja kehittämismenoja ei ole.
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Vastattavaa
Oma pääoma
Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista
näiden erien välillä tilikauden aikana
Omien pääomien välisiä siirtoja ei ole
Pakolliset varaukset
Pakollisia varauksia ei tehty.
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Tilikaudella on tehty Hannunniitun asuintaloista 274.160,47 euron verotuksellinen varaus ja Varissuon asuintaloista on tehty 234.496,17 euron verotuksellinen varaus, yhteensä 508.656,64 euroa. Hannunniitun asuintalossa on investointi (lämmön talteenotto), johon käytettiin aiemmin
tehtyjä varauksia 214.859,04 euroa. Varauksen käyttö on kirjattu poistoeron lisäyksenä ja uudet
tehdyt varaukset on kirjattu taseen vapaaehtoisiin varauksiin sekä tuloslaskelmaan varausten
lisäyksiin. Varauskirjaukset pienentävät tilikauden tulosta 293.797,60 euroa.
Vieras pääoma
Siirtovelat
2017
2016
Lomapalkkajaksotus
2.945.382,06
2.985.121,31
Ryhmähenkivakuutusmaksuvelka
107,53
Tuntipalkkajaksotust
108.796,13
Muut siirtovelat
30.863,38__ ________62.317,25
3.085.041,57
3.047.546,09
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat saman konsernin tytäryhteisöille, osakkuus- ja muille omistusyhteisöille
2017
2016
Ostovelat
204.615,25
148.502,67
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua
Hannunniitun asuintalojen velka 3.278.845,60 euroa.
Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot
Tytäryhteisöt, joissa seurakuntayhtymällä on määräysvalta
As Oy Engelinpuisto, Turku
Omistusosuus 100 %
As Oy Mikaelinpuisto, Turku
Omistusosuus 100 %
Yhteisyhteisöt sekä yhden viidesosan tai sitä suuremman omistusosuuden kohteena olevat
yritykset tai yhteisöt tai muut omistusyhteysyhteisöt
Vuontispirtti Oy, Enontekiö
Omistusosuus 33,7 %
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Seurakuntayhtymän taseessa Vuontispirtti Oy:n osakkeiden arvo on 315.373,89 euroa. Vuontispirtti Oy:n tilinpäätöksen mukainen tulos oli 54.811 euroa ja oma pääoma yhteensä 1.196.065
euroa. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä Vuontispirtti Oy:n tulos oli -10.823,69 euroa ja oma pääoma yhteensä 1.141.252,86 euroa. Vuontispirtti Oy:lla ei ole lainaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä.
Vuontispirtti Oy:n yhtiökokousedustajana on toiminut kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo
Rinne. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut hallintojohtaja Hannu Kallio ja hallituksen jäsenenä kiinteistöjohtaja Seppo Kosola.
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
Laskennallinen KiEL-eläkevastuuvajaus
Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun
31.12.2017. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2017 on noin 4.630.600.000
euroa (4.561.800.000 euroa vuonna 2016). Eläkerahaston suuruus 31.12.2017 on 1.542.254.051
euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2017 on 3.088.345.949 euroa (3.138.281.729
vuonna 2016). Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat se
saa seurakunnilta.
Oman seurakunnan osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma
vuodelta 2017 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2017 oli 498.181.811 euroa (508.412.173 euroa
vuonna 2016).
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän maksamat palkat vuonna 2017 olivat 17.074.279 euroa.
Laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta 31.12.2017 on noin 106 milj.
euroa:
Kirkon eläkevastuuvajaus x Yhtymän palkat
Kirkon palkkasumma

3 088 345 949 x 17 074 279
498 181 811
105 847 460
=

Vuoden 2013 alusta alkaen jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä suorittaa eläkerahastomaksuna kirkon keskusrahastoon vuosittain eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi
prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Vuonna 2017 maksun suuruus oli 4 %
ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä maksoi ylimääräistä eläkerahastomaksua 1.016.670 euroa (1.022.604 euroa vuonna 2016).
Muut vakuudet ja vastuusitoumukset
Velat, joista seurakuntayhtymä on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan
Seurakuntayhtymällä ei ole tällaisia velkoja
Seurakuntayhtymän antamat vakuudet ja vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien epäitsenäisten rahastojen puolesta
Seurakuntayhtymä ei ole antanut tällaisia vakuuksia.
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Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma
Uudet monitoimilaitehankinnat tehdään ATK-toimikunnan päätöksellä keskitetysti yhteisen tietohallinnon toimesta eikä enää yksiköittäin, joten leasingvuokrasopimusten hallinnointi on selkeämpää. Leasingvastuita ja vakuuksia on tiedossa yhteensä 644.119 euron edestä. Ne koskevat itja monistuslaitteita ja jakaantuvat:
Danske Bank
Tukirahoitus
Grenke
OP Yrityspankki
Siemens

2.555,64
100.412,90
1.296,00
314.292,18
225.562,56
644.119,28

Vastaostosopimuksia, lunastusvelvoitteita, maankäyttösopimuksia yms. pitkäaikaisia
sitoumuksia koskevat sopimukset
Kirkkoneuvoston päätöksellä 24.2.2005 § 118 on Vahdon kunnalle annettu maa-ainesten ottamiseen Vahdon kunnan Pappilan kylän Pietilä (Pappilankorpi) RN:o 1:10 -nimiseltä tilalta liittyvä
7.935 euron suuruinen vakuus siitä, että maisemointityö tehdään lupamääräysten mukaisesti.
Otettavan soran kokonaismäärä on 69.000 m³ ja arvioitu vuotuinen otto on 13.800 m³. Luvan
voimassaoloaika päättyy 30.9.2025. Kirkkoneuvoston päätöksellä 2.9.2010 § 458 on lupaan liittyen tehty 12.000 euron suuruinen lisävakuus. Vakuuden suuruus lisäyksen jälkeen on 19.935,00
euroa.
Kirkkoneuvoston päätöksellä 15.6.2006 § 347 on Turun kaupungille annettu jätteen hyödyntämistä ja käsittelyä varten Kärsämäen hautausmaan alueella osoitteessa Tolpontie 14 liittyvä
1.000 euron suuruinen vakuus, joka liittyy ympäristölupaan 13939–2005. Lupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava uutta lupaa.
Kirkkoneuvoston päätöksellä 15.6.2006 § 348 on Turun kaupungille annettu jätteen hyödyntämistä ja käsittelyä varten huoltokeskuksen alueella osoitteessa Skarppakullantie 10 liittyvä 2.000
euron suuruinen vakuus, joka liittyy ympäristölupaan 13951–2005. Lupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava uutta lupaa.
Taseeseen merkitsemättä olevat taloudelliset vastuut
Avoimet hallinto- ja riita-asiat 31.12.2017
Avoimia hallinto- ja riita-asioita ei ole.
Voimassa olevat rakennustöiden vakuudet
Rakennustöiden vakuuksina ovat seuraavat kohteet ja vakuuden antajat:


Tryg Garantin takuuajan Hannunniitun asuintalot C ja D poistoilman lämmöntalteenoton
rakentamiseen, takuuajan takaus Turun Seudun Poltin- ja LVI-huolto Oy. Voimassaolo
päättyy 15.5.2019.



Kattoliiton takuusitoumus tuotetakuuna. Takuu koskee Varissuon asuintalojen väliosan
kattoa osoitteessa Kousankuja 5, Turku. Urakoitsijana on Kattava Oy. Takuu on voimassa 8.1.2023 saakka.
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Sisäinen valvonta
Sisäinen valvonta on seurakuntayhtymän toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan toimenpiteiden tavoitteena on toiminnan parantaminen ja erehdysten, virheiden sekä väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja varojen huolellisen hoidon turvaaminen.
Kirjanpidon, palkanlaskennan, maksuliikenteen ja tietojärjestelmien luotettavuuden varmistaminen sisältyvät sisäiseen valvontaan. Sisäisen valvonnan tavoitteena on myös erehdysten, virheiden sekä väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja toteaminen sekä varojenhoidon huolellisuus.
Sisäinen valvonta on riittävää, kun toiminta on organisoitu siten, että se tuottaa kohtuullisen
varmuuden tavoitteiden saavuttamisesta. Sisäistä valvontaa tapahtuu sisäisellä tarkkailulla ja
seurannalla sekä sisäisellä tarkastuksella. Seurakuntayhtymässä on meneillään johto- ym. sääntöjen uudistaminen, jonka avulla pyritään selkeyttämään vastuita.
Sisäisestä tarkkailusta vastaa kukin esimies oman vastuualueensa osalta. Sisäisellä tarkkailulla
varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan hyväksytyllä tavalla ja tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Seuranta kuuluu luottamushenkilöille ja toimielimille, ja siinä on
keskeistä tavoitteiden ja velvoitteiden asettaminen, raportoinnin toteutuksen valvonta ja tehtyjen
päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu. Sisäinen tarkastus on tarkastustarkoituksessa
tehtyä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen ensisijaisena kohteena ovat oikeellisuus ja ohjeiden noudattaminen, toimintaresurssien käyttö ja tavoitteiden toteuttaminen.
Sisäisen valvonnan ohjeistaminen tapahtuu sääntöjen ja toimintaohjeiden avulla, kuten johtosäännöt ja taloussääntö. Tilivelvollisilla on erityinen vastuu sisäisestä valvonnasta, rakenteiden
luomisesta ja sisäisen valvonnan tehokkuuden ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta
muistutuksesta, jonka voi kohdistaa vain tilivelvolliseen. Tilivelvolliseen voidaan valvontavelvollisuuteen liittyen kohdistaa muistutus myös hänen alaisensa tekemisistä tai tekemättä jättämisestä. Tilivelvollisuusaseman puuttuminen ei vapauta esimiesasemassa olevaa viran- tai toimenhaltijaa alaistensa toiminnan valvontavastuusta. Vahingonkorvausvaatimus tai rikosseuraamus
voidaan kohdistaa myös muuhun kuin tilivelvolliseen.
Suunnittelu- ja seurantajärjestelmän perustana on yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Talousarviokirjaan sisällytettävät sitovat tavoitteet asetetaan
niin, että ne ovat mitattavissa ja arvioitavissa. Toiminnallisten tavoitteiden yhteydessä on arvioitava toimintariskejä. Paikallisseurakuntien ja yksiköiden on noudatettava talouden ja toiminnan
suunnittelussa yhteisen kirkkoneuvoston antamia talousarvion laadintaohjeita ja kirkkovaltuuston
tekemiä päätöksiä. Talousarvioon sisältyvää sitovaa määrärahaa ei saa ylittää ilman yhteisen
kirkkovaltuuston lupaa. Tällöin yhteiselle kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle on tehtävä
talousarvion muutosesitys, johon on liitetään perustelut.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seurannan on oltava jatkuvaa. Paikallisseurakunnat
ja yksiköt vastaavat omien talousarvioidensa seurannasta itsenäisesti omille johtokunnille ja paikallisille seurakuntaneuvostoille. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kirkkohallituksen ohjeistusta, soveltuvin
osin kirjanpitolakia ja hyvää kirjanpitotapaa.
Hankinnoissa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista sekä seurakuntayhtymän omia sääntöjä ja ohjeita. Henkilökohtaisia hankintoja ei saa tehdä seurakuntayhtymän hankintojen yhteydes-
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sä, eikä käyttää seurakuntayhtymän hankintasopimusta omaksi edukseen (esim. kerätä itselleen
bonuspisteitä seurakuntayhtymän ostojen yhteydessä).
Seurakuntayhtymällä on lahjoitusvaroja (esim. testamenttivarat). Testamentin tai lahjoitusten
saajien vastuulla on noudattaa testamentin jättäjän tahtoa testamentin tai lahjoituksen käytössä.
Testamenttisaantojen käyttöä seurataan omassa kirjanpidossaan.
Seurakuntayhtymässä tehtiin vuonna 2017 sisäistä tarkastusta, jotka koskivat seuraavia alueita:
Laskutukset ja niiden pohjana oleva aineisto, arvioinnin kohteena oli laskutusten dokumentointi,
varmistus siitä, että laskujen liitteenä on riittävästi dokumentteja, jotka osoittavat, että laskutus
on tehty oikein, ja hyvityslaskujen perusteet
Käteisen rahan kerääminen ja tilittäminen: varmistetaan, että käteisen rahan ohjeistuksia noudatetaan tai sisäinen valvonta on puutteellista, kaikkea rahaa ei tilitetä eteenpäin (vaaralliset työyhdistelmät)
Laskujen viivästysmaksut: varmistetaan, että seurakuntayhtymä ei maksa suuria viivästysmaksuja, selvitettiin seurakuntayhtymän maksamien viivästysmaksujen suuruus sekä perusteet ja varmennettiin, että yhtymän prosessit ovat kunnossa.
Hankintalain noudattaminen: varmistetaan, että seurakuntayhtymässä noudatetaan hankintalakia
ja ohjeistuksia, varmistettiin prosessin sisäisen valvonnan riittävyys.
Arvonlisäveron käsittely: varmistetaan, että seurakuntayhtymässä noudatetaan ohjeistuksia koskien arvonlisäveron käsittelyä.
Taloustoimiston ja henkilöstöhallinnon toimintatavat: seurakuntayhtymä on liittynyt kirkon palvelukeskukseen vuoden 2017 alusta ja sen vuoksi varmistettiin yhtymän toimintatapojen soveltuvuus Kipaan liittymisen näkökulmasta.
Kassantarkastus 31.12.2017: tehtiin yhteistyössä yhteisen kirkkoneuvoston nimittämän kassantarkastajan kanssa.
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HAUTAINHOITORAHASTO 2017
Yleistä
Kirkkolaki edellyttää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan
hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että
seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta ja hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan.
Sopimuksia vuoden 2017 aikana tehtiin seuraavasti (suluissa vuoden 2016 luku):
Kesähoitosopimuksia arkkuhaudoille 7.511 (7.772)
Kesähoitosopimuksia uurnahaudoille 672 (688)
25 vuoden hoitosopimuksia arkkuhaudoille 167 (151)
25 vuoden hoitosopimuksia uurnahaudoille 25 (30)
10 vuoden hoitosopimuksia arkkuhaudoille 185 (189)
10 vuoden hoitosopimuksia uurnahaudoille 9 (18)
Uusien määräaikaisten hoitositoumusten (386 kpl) pääomat olivat yhteensä 579.827 euroa. Hoitosopimushautoja oli yhteensä 9.955.
Hautainhoitovastuu
Hautainhoitovastuun yli- tai alikatteisuudesta on tehty laskelma siten, että hoitovastuun suuruutta
on verrattu taseeseen. Voimassa olevien hoitosopimusvuosien määrä on 157.379 kpl. Yhden hoidetun haudan menot vuonna 2017 olivat keskimäärin 175,24 euroa, ja hoitosopimusten vastuumäärä on silloin 27.579.096 euroa. Hautainhoitorahaston taseessa varojen kirjanpitoarvo on
100.275.763 euroa, minkä perusteella haudanhoitosopimusten varojen ylikatteisuus on 72.696.667
euroa.
Talous 2017
Tuloslaskelman tietojen vertailtavuus
Vertailutietona Kipaan siirryttäessä on viety vuoden 2016 hoitomaksut 341.568 euroa, jotka on
kirjattu vuonna 2016 ainaishoitosopimuksen pääomista, tilille 494500 ainaishoitosopimusten nettokulujen siirto pääomista. Vuonna 2017 nämä on kirjattu rahastosiirtona kuten aiempinakin vuosina ja esitetään tilillä 687000 rahastojen vähennys.
Ainaishoitojen korkohyvitys esitetään vuoden 2016 osalta kuluna tilillä 602000 muut korkotuotot.
Vuoden 2017 osalta korkohyvitys esitetään tilillä 687000 rahastojen lisäys.
Tuotot
Tuottojen kokonaissumma on 2.820.235 euroa, kasvua on 1,8 %. Hautojen hoitotuotot ovat
1.242.309 euroa ja vuokratuotot ovat 1.568.329 euroa.
Henkilöstökulut
Hautainhoitorahastosta maksettiin henkilöstökuluja (palkat, palkkiot ja sivukulut) yhteensä
2.311.578 euroa. Laskua vuoden takaiseen on noin 7 %. Hautojen hoitoon liittyvät henkilöstökulut
ovat 2.261.388 euroa. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 61 %.
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut ovat 1.486.673 euroa. Palvelujen ostojen osuus toimintakuluista on 15 %, aineiden ja tarvikkeiden osuus kokonaiskuluista on 16 %. Vuokrakulujen osuus on 6 % ja muiden
kulujen osuus prosentti. Toimintakulut nousivat yhteensä 16 %, 511.134 euroa.
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Määräaikaisten hoitojen jaksotukset
Vuodesta 2006 on määräaikaisten hoitojen jaksotukset toteutettu hautainhoidon atk-järjestelmän
laskentaan pohjautuen. Vuoden 2017 määräaikaisten hoitojen jaksotukset olivat 586.330 euroa, ja
se on kirjattu jaksotetuksi haudanhoitomaksuksi ja saaduksi ennakoksi. Vuonna 2017 erääntyväksi
jaksotuseräksi arvioitiin vuoden 2017 toteutuman perusteella 586.000 euroa, mikä siirrettiin pitkäaikaisista vieraista pääomista lyhytaikaisiin vieraisiin pääomiin. Lyhytaikaisten vanhojen määräaikaisten hoitositoumusten pääomiksi tilivuoden päättyessä muodostui 501.188 euroa.
Rahastosiirrot
Hautojen ainaishoitojen lopettamispäätös tehtiin kirkkoneuvostossa 10.6.2004 § 277. Päätöksen
mukaan hautainhoitorahastosta osoitettiin hoitovarat lopetettaville ainaishoitohaudoille 25 vuoden
ajaksi 1.1.2005 lukien ja varoista muodostettiin erillinen ikuisten hoitojen rahasto. Kirkkoneuvosto
päätti kokouksessaan 9.3.2006, että hoitomaksut veloitetaan ikuisten hoitojen rahastosta vuosittain
todellisten laskennallisten hoitomaksujen mukaisina. Vuoden 2017 hoitomaksut 338.116 euroa
kirjattiin tuloslaskelmaan rahastosiirroksi ja ainaishoitosopimusten pääomien (ikuisten hoitojen
rahasto) vähennykseksi.
Kirkkoneuvosto päätti samassa kokouksessa, että ikuisten hoitojen rahastoa hyvitetään vuosittain
viiden prosentin korolla. Hyvitys lasketaan sille pääomalle, josta on vähennetty vuosittaiset hoitomaksut. Ikuisten hoitojen rahaston (ainaishoitosopimusten) pääoma 1.1.2017 oli 8.067.288 euroa.
Sen jälkeen kun vuoden 2017 todellisten kustannusten mukaan lasketut hoitomaksut 338.116 euroa vähennetään, rahaston pääoma on 7.729.172 euroa. Tälle laskettu 5 %:n korko 386.459 euroa
on kirjattu tuloslaskelmaan rahastosiirroksi ja ainaishoitosopimusten pääomille (ikuisten hoitojen
rahasto) lisäykseksi. Rahaston pääomaksi 31.12.2017 muodostui 8.115.631 euroa, joten rahaston
pääomat kasvoivat 48.343 euroa.
Sijoitustoiminnan kehitys
Talousympäristössä vuoden 2017 suurin yllätys oli, että kasvu vahvistui läpi vuoden. Vaikka alkuvuodesta kasvu näytti etenevän parempaan suuntaan, joutuivat ennustelaitokset nostamaan kasvuennusteita kaikille talousalueille useasti vuoden aikana. Luottamusluvut teollisuudesta ja kuluttajien parista jatkoivat vahvistumistaan ennestään hyviltä tasoilta, nyt luottamus yhdistyi myös
aktiviteetin lisääntymiseen. Investoinneissa on tapahtunut käänne parempaan ja se tukevoittaa talousympäristöä edelleen. Talous-kasvu on vahvistunut harvinaisen laajalla pohjalla, eikä heikkoja
talousalueita näytä olevan näkyvissä.
Euroopassa poliittinen riski supistui selvästi, kun populistinen aalto koki takaiskut Hollannin ja
Ranskan parlamentti- ja presidentinvaaleissa. Loppuvuodesta ongelmat nousivat osittain uudelleen
pintaan Saksan hallitusneuvotteluiden epäonnistuessa ja Kataloniassa järjestettiin laittomaksi julistettu kansanäänestys itsenäisyydestä. Brexit-neuvottelut etenevät hitaasti ilman suurempia käänteitä. Suurimmat poliittiset huolet kohdistuivat Yhdysvaltoihin, kun presidentti Trumpin aloitteet
kaatuivat toinen toisensa jälkeen, verouudistus kuitenkin eteni hyväksyttäväksi vuoden viimeisinä
päivinä. Presidentin hallinnon vakautta arvioitiin kohujen velloessa koko vuoden läpi. Suurin huolenaihe geopolitiikassa vuonna 2017 oli Pohjois-Korean pyrkimys nostaa globaalisti omaa asemaansa.
Globaalissa rahapolitiikassa vahvistunut talouskasvu on nostanut esiin kysymyksen keskuspankkien ultrakevyen rahapolitiikan jatkumisen kestävyydestä. Keskuspankit ovat alkaneet rahapolitiikan normalisoinnin maltillisesti. Yhdysvaltain Fed on tässä pisimmällä, se on nostanut ohjauskorkoaan kolme kertaa vuoden 2017 aikana. Lisäksi Fed aloitti loppuvuodesta taseensa asteittaisen
supistamisen. Kokonaisuutena keskus-pankkien taseet ovat jatkaneet kasvuaan Euroopan keskuspankin ja Japanin keskuspankin jatkaessa arvopapereiden osto- ohjelmiaan. Inflaation pysyessä
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keskuspankkien tavoitteiden alapuolella ei keskuspankeilla ole välitöntä tarvetta muutoksille,
mutta myös EKP:n ja BoJ:n osalta valmistelut normalisoinnin aloittamiseksi ovat käynnissä. EKP
on jo pienentänyt arvopapereiden osto- ohjelmaansa 2017 aikana.
Valuuttamarkkinoilla vuosi 2017 oli yllättävä. Yhdysvaltain dollari heikkeni voimakkaasti huolimatta keskuspankin asteittain kiristyvästä rahapolitiikasta. Euron vahvistuminen oli yllätys markkinoiden ennakko-odotuksiin nähden. Euroopan talouskasvun vahvistumisen, poliittisten riskien
pienenemisen ja normalisointia valmistelevan keskuspankin toiminta olivat euron vahvuuden taustalla. Japanin jeni jatkoi heikkenemistään, mikä oli odotettua keskuspankin pysytellessä syvimmällä elvytyspoterossaan.
Raaka-ainemarkkinoilla öljyn hinta vahvistui kesästä lähtien. Taustalla olivat vahvistuneet talousluvut, OPEC:in onnistuneet tuotannonleikkaukset, Lähi-Idässä heränneet levottomuudet ja SaudiArabian uuden hallitsijan otteet. Teollisuusmetalleissa vuosi oli hintakehityksen osalta myös hyvä
taloussentimentin vahvistuessa ja investointikysynnän elpyessä.
Hautainhoitorahaston rahastosalkun tuotto vuonna 2017 oli 6,80 % (vertailuindeksi 7,48 %). Salkun tuotto 1.1.2008–31.12.2017 on ollut 76,21 % (vertailuindeksi 78,56 %).
Vuoden 2017 lopussa Hautainhoitorahaston rahastosalkun sijoitukset osakerahastoissa jakaantuivat seuraavasti (suluissa edellinen vuosi):
Osakkeet
64,2 % (65,7 %)
Korkosijoitukset
26,1 % (24,7 %)
Absoluuttisen tuoton sijoitukset
9,7 % (9,6 %)
Arvonalennuksia vuodelta 2016 palautui 31.973 euroa ja vuodelta 2017 niitä muodostui 234.448
euroa. Rahastosijoitusten hankintahinta tai sitä alhaisempi markkina-arvo oli 96.920.252 euroa.
Sijoitusrahaston pankkitilin saldo on 16.589 euroa. Toteutuneita nettomyyntivoittoja on 5.092.236
euroa, salkun lisäys on 5.952.439 euroa ja rahastosijoitusten ylijäämä tilivuonna oli 5.710.543 euroa.
Madoff Victim Fundilta saatiin korvauksia 49.074 euroa. Bernard Madoff Investment Securities
oli yksi Wall Streetin johtavista sijoitusyhtiöistä, joka hoiti yhtä rahastoa, johon R2 Crystal oli
sijoittanut. Sijoitus näkyi aikanaan vuonna 2008 rahaston tuotossa, ja tämän sijoituksen tappiovaikutus on kirjattu kirjanpitoon jo aikanaan. Rahastossa oli kysymys kaikkien aikojen suurimmasta
pyramidihuijauksesta ja Bernard Madoff tuomittiin v. 2009 150 vuoden vankeusrangaistukseen.
Uhreja oli yli 4000 ja osa menetti huijauksessa koko omaisuutensa. Sijoittajien joukossa oli mukana lukuisa pankkeja euroopasta ja maailmalta ja tätä huijausta eivät huomanneet New Yorkin
pörssin valvontaviranomaiset, tilintarkastajat eivätkä omaisuuden säilyttäjäpankit. Huijaus lähti
paljastumaan kun sijoittajat alkoivat lunastaa omistuksiaan eikä tämä rahasto niitä kyennyt maksamaan. Madoffin omaisuus takavarikoitiin ja nyt on päästy maksamaan ensimmäisiä korvauksia.
Tilivuoden aikana rahastosta ei kotiutettu. Edellisten vuosien ylijäämät ovat 28.189.386 euroa.
Oma pääoma on 97.249.930 euroa, eli se on 33.449.930 euroa alkusijoitusta suurempi, mikä on
52,4 % alkusijoitusta suurempi.
Rahamarkkinasijoitukset
Salkkukirjanpidossa käsitellään rahasto-omistukset vaihto-omaisuutena luonteensa perusteella.
Salkkukirjanpidoista vaihto-omaisuus on siirretty Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti pääkirjanpidon rahoitusarvopapereihin. Salkkujen kaupankäynnin ja varaston muutoksen positiivinen
tulos esitetään pääkirjanpidon tuloslaskelmassa kohdassa Muut rahoitustuotot ja negatiivinen tulos
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kohdassa Muut rahoituskulut vähennettynä tai lisättynä realisoitumattomilla arvonalentumisten
muutoksilla, jotka on kirjattu tuloslaskelmassa kohtaan Arvonalentumiset sijoituksista.
Tase-erittäin rahoitusarvopapereihin kuuluvien osakkeiden ja osuuksien aktivoidut hankintamenot, arvo tilikauden päättyessä sekä näiden erotus
Hautainhoitorahasto
Jälleenhankintahinnat
Aktivoidut hankintahinnat
Erotus

2017
105 478 505,93
96 920 251,91
8 558 254,02

2016
98 309 290,75
90 967 813,38
7 341 477,37

Salkkukirjanpidon vaihto-omaisuutena käsiteltävät mutta pääkirjanpidon rahoitusarvopapereissa
esitettävät rahasto-osuudet ilmoitetaan taseessa hankintahinnan tai sitä alhaisemman 31.12.2017
markkina-arvon suuruisina. Rahoitusarvopapereihin ei rahasto-omistusten lisäksi sisälly muita
omistuksia.
Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista
näiden erien välillä tilikaudella
Tilikauden ylijäämä
Hautainhoitorahaston ylijäämä vuodelta 2017 on 4.271.431 euroa. Tilinpäätössiirtona tilinpäätöksessä on Jaanin ja Pernon asuintaloista tehtyjen verotuksellisten varausten vuoksi varausten lisäystä 368.804 euroa, jonka johdosta tilikauden ylijäämä on tämän verran pienempi. Jaanin asuintalosta tehtiin varausta 201.569 euroa ja Pernon asuintalosta 167.235 euroa.
Taseen vastaavaa erät
Pysyvien vastaavien loppusumma on 2.034.294 euroa, muutosta on -47.163 euroa, mikä johtuu
tehdyistä poistoista Jaanin ja Pernon asuintaloissa. Lyhytaikaiset saamiset ovat vähentyneet
251.210 eurolla, ja ovat 426.411 euroa. Sijoitusten rahasto-omistukset ovat kasvaneet 5.952.438
euroa, ja ovat 96.920.252 euroa. Rahat ja pankkisaamiset ovat 882.238 euroa, vähennystä on
256.325 euroa.
Taseen vastattavaa erät
Oman pääoman erät
Oma pääoma on 89.593.051 euroa, kasvua on 4.319.773 euroa. Omaan pääomaan sisältyvät
ainaishoitosopimusten pääomat
8.115.631 euroa
edellisten tilikausien ylijäämä
77.205.990 euroa
tilikauden ylijäämä
4.271.431 euroa.
Vapaaehtoisina varauksina ovat Jaanin verotukselliset varaukset varaukset vuosilta 2011–2017 ja
Pernon verotukselliset varaukset vuosilta 2010–2017 yhteensä 1.838.505 euroa. Pitkäaikainen vieras pääoma on vähentynyt 78.084 euroa ja lyhytaikainen vieras pääoma on kasvanut 799.815 euroa.
Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutoksen perustelut
Taseen esittämistavan muutokset ja tietojen vertailtavuus
Rahoitusarvopapereissa sijoitussalkku on saanut vuoden 2017 aikana ”oman” tasetilin 172000,
alkusaldoja palvelukeskukseen vietäessä sijoitussalkun saldot vietiin tilille 179000 muut arvopaperit.
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Aikaisempina vuosina hautainhoitorahaston taseessa on ollut muuta omaa pääomaa 548.935 euroa,
mikä on muodostunut arvonjärjestelyeränä siinä yhteydessä kun Kiinteistö Oy Jaanintie30 ja Kiinteistö Oy Pernontie ovat siirtyneet Hautainhoitorahaston omistukseen. Kirkon palvelukeskuksen
asiakkaaksi liityttäessä tämä summa on laitettu edellisten tilikausien ylijäämien tilille, koska kirkon palvelukeskuksen tilikartassa ei ole vastaavaa tiliä kuin aiemmin.
Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista on aiemmin jaettu pitkäaikaisiin vanhoihin ja uusiin määräaikaisiin hautainhoitosopimuksiin. Kipaan siirtymisen jälkeen, vuoden 2016
osalta pitkäaikaiset ennakot esitetään tilillä 239000 saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista. Vuoden 2017 osalta esitetään 25 vuoden ennakot erikseen.
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TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
HAUTAINHOITORAHASTO
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu 1.1.-31.12.2017
TA kuluva
Toimintatuotot
Korvaukset
Maksutuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot

TA muutokset

2 824 452,00
1 200 000,00
1 623 452,00
1 000,00

Toimintakulut
-4 085 578,00
Henkilöstökulut
-2 265 278,00
Palkat ja palkkiot
-1 755 746,00
Henkilösivukulut
-509 532,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät
Palvelujen ostot
-736 100,00
Vuokrakulut
-256 200,00
Aineet ja tarvikkeet
-794 000,00
Ostot tilikauden aikana
-794 000,00
Muut toimintakulut
-34 000,00
TOIMINTAKATE
-1 261 126,00
Rahoitustuotot- ja kulut
4 139 100,00
Korkotuotot
1 300,00
Muut rahoitustuotot
4 500 000,00
Sisäiset korkotuotot
Arvon muutokset sijoituksista
Korkokulut
-362 200,00
Muut rahoituskulut
Sisäiset korkokulut
VUOSIKATE
2 877 974,00
Poistot ja arvonalentumiset
-92 100,00
Suunnitelman mukaiset poistot
-92 100,00
TILIKAUDEN TULOS
2 785 874,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Vapaaehtoiseten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
2 785 874,00

Toteuma

Yli-ali

T-%

2 820 234,74
3 870,33
1 242 309,40
1 568 329,91
5 725,10

-4 217,26
3 870,33
42 309,40
-55 122,09
4 725,10

99,9

-3 798 250,75
-2 311 577,99
-1 800 627,85
-515 525,47
4 575,33
-580 600,39
-240 719,50
-623 952,89
-623 952,89
-41 399,98
-978 016,01
5 713 756,40
7 085,76
5 946 315,24
8 888,00
-202 474,68
-3 872,77
-33 297,15
-8 888,00
4 735 740,39
-47 163,09
-47 163,09
4 688 577,30

287 327,25
-46 299,99
-44 881,85
-5 993,47
4 575,33
155 499,61
15 480,50
170 047,11
170 047,11
-7 399,98
283 109,99
1 574 656,40
5 785,76
1 446 315,24
8 888,00
-202 474,68
358 327,23
-33 297,15
-8 888,00
1 857 766,39
44 936,91
44 936,91
1 902 703,30

-368 803,73 -368 803,73
-48 343,04
-48 343,04
4 271 430,53 1 485 556,53
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103,5
96,6
572,5
93,0
102,0
102,6
101,2
78,9
94,0
78,6
78,6
121,8
77,6
138,0
545,1
132,1
1,1
164,6
51,2
51,2
168,3

153,3

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
HAUTAINHOITORAHASTO
Käyttötalousosan toteutumisvertailut 1.1.-31.12.2017

TA kuluva

TA
muutokset

TA
muutosten
jälkeen

Toteuma

Yli-ali

-5 341,34
-3 720,00
-18 044,38
-27 105,72
-27 105,72

5 341,34
3 720,00
18 044,38
27 105,72
27 105,72

-640,01
-640,01
-640,01

640,01
640,01
640,01

-77,60
-77,60
-77,60

77,60
77,60
77,60

9004030250 Kärsämäen hautausmaa
Aineet ja tarvikkeet
Toimintakate 1 (ulkoinen)
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

-1 158,00
-1 158,00
-1 158,00

1 158,00
1 158,00
1 158,00

9004030290 Hautausmaiden yhteiset
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Toimintakate 1 (ulkoiset)
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

-2 019,19
-169 077,60
-171 096,79
-171 096,79

2 019,19
169 077,60
171 096,79
171 096,79

-2 568,89
-2 568,89
-2 568,89

2 568,89
2 568,89
2 568,89

1 200 000 1 242 309,40
1 200 000 1 242 309,40
-2 225 204 -2 261 388,30
-1 724 832 -1 761 535,73
-500 372
-504 427,90
4 575,33
-200 800
-92 027,51
-7 000
-523 000
-110 988,66
-431,22
-2 956 004 -2 464 835,69
-1 756 004 -1 222 526,29
-1 756 004 -1 222 526,29

-42 309,40
-42 309,40
36 184,30
36 703,73
4 055,90
-4 575,33
-108 772,49
-7 000,00
-412 011,34
431,22
-491 168,31
-533 477,71
-533 477,71

9004030210 Turun hautausmaa
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Toimintakate 1 (ulkoinen)
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)
9004030220 Katariinan hautausmaa
Aineet ja tarvikkeet
Toimintakate 1 (ulkoinen)
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)
9004030230 Maarian kirkkomaa
Aineet ja tarvikkeet
Toimintakate 1 (ulkoinen)
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

9004030310 Huoltokeskus Turku
Aineet ja tarvikkeet
Toimintakate 1 (ulkoiset)
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)
9004050801 Hautojen hoito
Maksutuotot
Toimintatuotot (ulkoiset)
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilökulujen oikaisuerät
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Muut toimintakulut
Toimintakulut (ulkoiset)
Toimintakate 1 (ulkoinen)
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

1 200 000
1 200 000
-2 225 204
-1 724 832
-500 372
-200 800
-7 000
-523 000
-2 956 004
-1 756 004
-1 756 004
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TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
HAUTAINHOITORAHASTO
Käyttötalousosan toteutumisvertailut 1.1.-31.12.2017

TA kuluva
9005110803 Jaanin asuintalot
Korvaukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot (ulkoiset)
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Muut toimintakulut
Toimintakulut (ulkoiset)
Toimintakate 1 (ulkoinen)
Korkotuotot
Korkokulut
Sisäiset korkokulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Vapaaehtoisten varausten lis tai väh.
Vapaaehtoisten varausten lis tai väh.
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
9005110804 Pernon asuintalot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot (ulkoiset)
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Muut toimintakulut
Toimintakulut (ulkoiset)
Toimintakate 1 (ulkoinen)
Korkotuotot
Korkokulut
Sisäiset korkokulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Vapaaehtoisten varausten lis tai väh.
Vapaaehtoisten varausten lis tai väh.
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

TA
muutokset

TA
muutosten
jälkeen

536 697

536 697

536 697
-500
-500

536 697
-500
-500

-130 200
-19 200
-95 000
-13 000
-257 900
278 797

-130 200
-19 200
-95 000
-13 000
-257 900
278 797

-7 400

-7 400

271 397
-35 600
235 797

271 397
-35 600
235 797

609 793
1 000
610 793
-39 574
-30 414
-9 160
-312 200

609 793
1 000
610 793
-39 574
-30 414
-9 160
-312 200

-152 000
-21 000
-524 774
86 019
1 300
-1 800

-152 000
-21 000
-524 774
86 019
1 300
-1 800

85 519
-56 500
29 519

85 519
-56 500
29 519
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Toteuma

Yli-ali

3 870,33
525 311,96
3 716,72
532 899,01
-322,68
-250,70
-71,98
-177 460,62
-55,00
-119 167,39
-14 078,93
-311 084,62
221 814,39
5 607,28
-1 920,12
-3 090,00
222 411,55
-20 842,56
201 568,99
-201 568,99
201 568,99
0,00

3 870,33
11 385,04
-3 716,72
3 797,99
-177,32
-249,30
71,98
47 260,62
-19 145,00
24 167,39
1 078,93
53 184,62
56 982,61
5 607,28
5 479,88
-3 090,00
-48 985,45
14 757,44
-34 228,01
-201 568,99
201 568,99
0,00

619 919,45
2 008,38
621 927,83
-49 867,01
-38 841,42
-11 025,59
-191 152,85
-97,50
-156 753,31
-26 182,37
-424 053,04
197 874,79
1 478,48

-10 126,45
-1 008,38
-11 134,83
10 293,01
8 427,42
1 865,59
-121 047,15
97,50
4 753,31
5 182,37
-100 720,96
-111 855,79
178,48
1 800,00
-5 798,00
108 036,27
30 179,47
137 715,74
-167 234,74
167 234,74
0,00

-5 798,00
193 555,27
-26 320,53
167 234,74
-167 234,74
167 234,74
0,00

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
HAUTAINHOITORAHASTO
Käyttötalousosan toteutumisvertailut 1.1.-31.12.2017

TA kuluva
9005110805 Osakehuoneistot
Vuokratuotot
Toimintatuotot (ulkoiset)
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Muut toimintakulut
Toimintakulut (ulkoiset)
Toimintakate 1 (ulkoinen)
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

TA
muutokset

TA
muutosten
jälkeen

476 962
476 962
-92 900
-230 000
-24 000

476 962
476 962
-92 900
-230 000
-24 000

-346 900
130 062
130 062

-346 900
130 062
130 062

Muu sijoitustoiminta ja tuloslaskelmaosa
607000 Muut rahoitustuotot
4 500 000,00
Muut rahoitustuotot
4 500 000,00
608000 Sis. Korkoutotot
Sisäiset korkotuotot
609400 Arvonalentumiset vaiht. vastaavien sijoituksis
609410Arvonalentumisten palautukset
Arvon muutokset sijoituksista
610000 Korkokulut lainoista
613000 Viivästyskorkokulut
614000 Muut korkokulut
-353 000,00
Korkokulut
-353 000,00
626000 Muut rahoituskulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut
4 147 000,00
VUOSIKATE
4 147 000,00
TILIKAUDEN TULOS
4 147 000,00
687000 Rahastojen lisäys (-)
688000 Rahastojen vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
4 147 000,00

4 500 000,00
4 500 000,00

-353 000,00
-353 000,00
4 147 000,00
4 147 000,00
4 147 000,00

4 147 000,00

Toteuma

Yli-ali

423 098,50
423 098,50
-112 598,88
-236 847,00
-45 477,05
-707,46
-395 630,39
27 468,11
27 468,11

53 863,50
53 863,50
19 698,88
6 847,00
21 477,05
707,46
48 730,39
102 593,89
102 593,89

5 946 315,24
5 946 315,24
8 888,00
8 888,00
-234 447,59
31 972,91
-202 474,68
-1 911,96
-40,69

1 446 315,24
1 446 315,24
8 888,00
8 888,00
-234 447,59
31 972,91
-202 474,68
-1 911,96
-40,69
353 000,00
351 047,35
-33 297,15
-33 297,15
1 570 478,76
1 570 478,76
1 570 478,76
-386 458,89
338 115,85
-48 343,04
1 522 135,72

-1 952,65
-33 297,15
-33 297,15
5 717 478,76
5 717 478,76
5 717 478,76
-386 458,89
338 115,85
-48 343,04
5 669 135,72

Muu sijoitustoiminta ja tuloslaskelmaosa esitetään yhdessä, koska talousarvio on tehty sijoitustoiminnan
kustannuspaikalle ja toteutuma on tuloslaskelmaosalla rahstojen muutosta lukuunottamatta.
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TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
HAUTAINHOITORAHASTO
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2017
Toimintatuotot
Korvaukset
Maksutuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Toimintakulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilökulujen oikaisuerät
Henkilöstökulut
Palvelujen osto
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Muut toimintakulut
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Sisäiset korkotuotot
Arvon muutokset sijoituksista
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Sisäiset korkokulut
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Vapaaeht. varausten lis. (-) tai väh. (-)
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

3 870,33
1 242 309,40
1 568 329,91
5 725,10
2 820 234,74

1 220 869,25
1 539 230,86
10 084,00
2 770 184,11

-1 800 627,85
-515 525,47
4 575,33
-2 311 577,99
-580 600,39
-240 719,50
-623 952,89
-41 399,98
-3 798 250,75

-1 650 845,95
-500 964,59
9 825,17
-2 141 985,37
-599 395,34
-248 109,17
-594 590,78
296 963,46
-3 287 117,20

-978 016,01

-516 933,09

7 085,76
5 946 315,24
8 888,00
-202 474,68
-3 872,77
-33 297,15
-8 888,00
5 713 756,40

-382 270,96
7 510 809,52

4 735 740,39
-47 163,09
4 688 577,30
-368 803,73
-48 343,04
4 271 430,53
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584 335,09
-4 977,82
-616 519,40
7 091 376,43
6 574 443,34
-100 723,32
6 473 720,02
-196 891,14

6 276 828,88

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
HAUTAINHOITORAHASTO
Tase 1.1.-31.12.2017
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myytisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Ainaishoitosopimusten pääomat
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Vapaaehtoiset varaukset
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Saadut ennakot
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

31.12.2017

31.12.2016

2 034 293,79
1 237 185,15
105 271,18
1 131 913,97
797 108,64
797 108,64
98 241 469,42
438 979,58
12 568,77
12 568,77
426 410,81
26 824,84
81 602,79
317 983,18
96 920 251,91
96 920 251,91
882 237,93
100 275 763,21

2 081 456,88
1 284 348,24
105 271,18
1 179 077,06
797 108,64
797 108,64
92 783 997,52
677 621,30

-89 593 051,47
-8 115 630,61
-77 205 990,33
-4 271 430,53

-85 273 277,90
-8 067 287,57
-70 929 161,45
-6 276 828,88

-1 838 505,34

-1 469 701,61

-1 838 505,34
-8 844 206,40
-6 866 595,53
-602 000,00
-6 264 595,53
-1 977 610,87
-62 000,00
-44 888,45
-1 201 620,40
-143 889,58
-525 212,44
-100 275 763,21

-1 469 701,61
-8 122 474,89
-6 944 679,27
-664 000,00
-6 280 679,27
-1 177 795,62
-93 014,00
-491 459,18
-64 836,72
-3 665,74
-524 819,98
-94 865 454,40
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677 621,30
47 132,16
630 024,32
464,82
90 967 813,38
90 967 813,38
1 138 562,84
94 865 454,40

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
HAUTAINHOITORAHASTO
Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2017
Tulorahoitus
Vuosikate
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainauksen lisäys
Antolainauksen vähennys

1.1. -31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

4 735 740,39
4 735 740,39
4 735 740,39

6 574 443,34
6 574 443,34
6 574 443,34

-11 755,03
11 755,03

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos

-93 014,00

-93 036,00

-62 000,00
-31 014,00

-93 036,00

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

1 053 387,23
-12 568,77
251 210,49
814 745,51
0,00
960 373,23

-461 139,66
-393 622,47
-106 170,22
38 653,03
-554 175,66

Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos (tase)

5 696 113,62
5 696 113,62

6 020 267,68
6 020 267,68

Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden lopussa
Rahavarat kauden alussa

1.1. -31.12.2017
5 696 113,62
97 802 489,84
92 106 376,22

1.1. - 31.12.2016
6 020 267,68
92 106 376,22
86 086 108,54
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PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO 2017
Yleiskatsaus
Kirkkolaki edellyttää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta
vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa
korvauksesta määräajaksi vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta ja hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan.
Piikkiön kunta ja Kaarinan kaupunki tekivät joulukuussa 2007 päätöksen yhdistymisestä vuoden 2009
alusta. Kirkkohallituksen 13.8.2008 tekemän päätöksen mukaan Piikkiön seurakunta liittyi itsenäisenä seurakuntana seurakuntayhtymään samana ajankohtana. Piikkiön seurakunnan 31.12.2008 tasekirjan mukaan
Piikkiön hautausmaalla oli 166 kpl hautojen ainaishoitoja ja 227 kpl hautojen määräaikaistalletuksia.
Yhdistymisvaiheessa päätettiin Piikkiön hautainhoitorahasto jättää omaksi talousyksiköksi, jossa käsitellään vain 31.12.2008 voimassa olleet hoitotalletukset niiden loppumisajankohtaan asti ja kaikki 1.1.2009
jälkeen Piikkiön hautausmaalle tehdyt hoitositoumukset tehdään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
hautainhoitorahastoon.
Piikkiöltä siirtyneet hoitopääomat sisälsivät 11 haudan osalta talletuksia, joista hoito alkoi vasta vuonna
2009 tai myöhemmin, koska eräillä haudoilla oli ketjutuksia siten, että oli otettu vastaan peräkkäisiä määräaikaisia hoitotalletuksia. Esimerkiksi erään haudan voimassa olevat talletukset oli tehty vuosiksi 2004 –
2013, 2014 – 2023 ja 2024 – 2028. Kyseiset pääomat, joita oli 7.656 euroa, siirrettiin Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän hautainhoitorahastoon.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 6.2.2014 § 40, että Piikkiön seurakunnan nimissä tehdyt hautojen
ainaishoitosopimukset lakkautetaan 1.3.2014 lukien. Vuonna 2013 näitä sopimuksia oli vielä 160. Ainaishoitosopimusten lakkauttaminen on vaikuttanut sekä henkilöstökuluihin että hautojen hoitokukkien kuluihin alentavasti.
Hautojen 11.1.572a-573a ja 11.1.1554–1557osalta hautojen hoitoa jatketaan vuoden 2038 loppuun saakka,
ottaen huomioon hautausmaan kehittämiseen käytetyt lahjoitukset. Haudan 11.1.1140 osalta alkujaan määräaikaista haudanhoitosopimusta jatketaan vuoteen 2028 saakka, mihin saakka seurakunta on lahjoitusvaroilla lunastanut hautapaikan. Kaikki Piikkiön seurakunnan 31.12.2008 saakka tekemät määräaikaiset haudanhoitosopimukset toteutetaan sopimuksen mukaisesti. Määräaikaishoidossa vuonna 2017 on ollut 28
hautaa.
Hautainhoitovastuu
Hautainhoitovastuun yli- tai alikatteisuudesta on tehty laskelma siten, että hoitovastuun suuruutta on verrattu taseeseen. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunta on 24.10.2006 päättänyt, että haudanhoitosopimuksien
jäljellä olevat vastuumäärät ja niiden yli- tai alikatteisuus lasketaan vain määräaikaisista hoitosopimuksista
ja ainaishoitosopimusten pääomien todennäköisestä yli- tai alikatteisuudesta tehdään erikseen selvitys.
Voimassa olevia ennen 1.1.2009 tehtyjä määräaikaisia hoitosopimusvuosia on 115. Yhden hoidetun haudan keskimääräiset menot olivat vuonna 2017 keskimäärin 175,24 euroa, joten hoitosopimusten vastuumäärä on 20.152,60 euroa. Kuten kohdassa 4.2. todetaan, Piikkiön hautainhoitorahaston taseessa varoja ei
enää ole jäljellä, joten määräaikaisten haudanhoitosopimusten varojen alikatteisuus on 20.152,60 euroa.
Talous
Piikkiön hautainhoitorahaston hautojen hoitoon liittyviä henkilöstökuluja muodostui tilikaudella 33.224
euroa, palveluiden ostoa 473 euroa ja tarvikkeita 1.173 euroa
1.1.2009 alkaen Piikkiön hautausmaalle tehdyt hoitositoumukset on käsitelty Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastossa, joten Piikkiön hautainhoitorahastoon ei enää kerry tuloja. Piikkiön hautainhoitorahaston pankkitilin saldo 31.12.2017 on 1,05 euroa. Velka keskuskirjanpidolle henkilöstökulujen,
palveluiden ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden korvaamisesta on yhteensä 229.765 euroa. Velka Turun
ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolle hoitokukista on yhteensä 26.973 euroa.
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Määräaikaisten hoitojen jaksotukset
Määräaikaisten hoitojen jaksotukset toteutetaan hautainhoidon atk-järjestelmän laskentaan pohjautuen.
Vuoden 2017 määräaikaisten hoitojen jaksotukset ovat 1.196 euroa. Vuonna 2017 erääntyväksi jaksotuseräksi arvioitiin vuoden 2017 toteutuman perusteella 225 euroa, ja tämä siirrettiin pitkäaikaisista vieraista pääomista lyhytaikaisiin vieraisiin pääomiin. Lyhytaikaisten vanhojen määräaikaisten talletusten pääomaksi muodostui 5.636 euroa.
Tilikauden alijäämä
Piikkiön hautainhoitorahaston alijäämä vuodelta 2017 on 33.675 euroa.
Oma pääoma
Edellisten tilikausien alijäämä 1.1.2017 oli 264.720 euroa ja vuoden 2017 alijäämä on 33.675 euroa. Negatiiviseksi omaksi pääomaksi 31.12.2017 muodostuu 298.395 euroa. Negatiivinen oma pääoma johtuu siitä,
että hoitotalletukset on aikanaan hinnoiteltu liian pieniksi eikä pääomia ole sijoitettu riittävän tuottavasti.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso 1.1.-31.12.2017
TA 2017 Muutokset
Jaksotetut haudanhoitomaksut
TOIMINTATUOTOT

TA 2017 TOT 2017

4 000,00
4 000,00

4 000,00
4 000,00

Yli-ali

T-%

1 195,93
1 195,93

2 804,07
2 804,07

29,9
29,9

-13 835,79
473,45
-2 426,89

70,6
0,0
32,6

-15 789,23

68,8
-12 985,16

Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet

-47 060,00
-3 600,00

-47 060,00 -33 224,21
-473,45
-3 600,00 -1 173,11

TOIMINTAKULUT
TILIKAUDEN TULOS

-50 660,00
-46 660,00

-50 660,00 -34 870,77
-46 660,00 -33 674,84

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

-46 660,00

-46 660,00 -33 674,84

-12 985,16

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO 2017
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2017
31.12.2017
31.12.2016
Toimintatuotot
Maksutuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilökulujen oikaisuerät
Palvelujen osto
Aineet ja tarvikkeet
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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1 195,93
1 195,93

2 833,41
2 833,41

-34 870,77
-33 224,21
-25 873,34
-7 430,02
79,15
-473,45
-1 173,11
-33 674,84
-33 674,84
-33 674,84
-33 674,84

-43 181,74
-39 813,33
-30 552,44
-9 315,58
54,69
-1 979,03
-1 389,38
-40 348,33
-40 348,33
-40 348,33
-40 348,33

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO 2017
Tase 1.1.-31.12.2017
31.12.2017
31.12.2016
VASTAAVAA
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Saadut ennakot
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Saadut ennakot
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1,05
1,05
1,05

1,05
1,05
1,05

298 394,72
264 719,88
33 674,84

264 719,88
224 371,55
40 348,33

-298 395,77
-259 292,83
-222 070,15
-37 222,68
-39 102,94
-131,75
-32 922,51
-412,90
-5 635,78
-1,05

-264 720,93
-37 447,68
-37 447,68
-227 273,25
-220 666,54

-6 606,71
-1,05

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO 2017
Rahoituslaskelma
Tulorahoitus
Vuosikate
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos
Rahoitustoiminnan nettorahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos (tase)
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden lopussa
Rahavarat kauden alussa
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1.1. -31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

-33 674,84
-33 674,84
-33 674,84

-40 348,33
-40 348,33
-40 348,33

-33 674,84
-33 674,84
0,00
0,00

-2 859,41
37 047,71
-3 300,62
1,05

1.1. -31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

0,00
1,05
1,05

-3 300,62
1,05
-3 301,67

MUUT RAHASTOT 2017
TESTAMENTTIRAHASTO
Testamenttirahaston ylijäämä tilivuodelta on 425.700 euroa ja rahaston pääoma yhteensä vuoden
lopussa on 11.297.862 euroa. Testamenttirahasto sisältää yhteensä 64 eri rahastoa, joiden pääomat
on saatu testamenteilla tai lahjakirjoilla. Rahastot on ryhmitelty lahjoituksen antajan tahdon
mukaisesti asianomaisen seurakunnan tai osaston mukaan. Vanhin lahjoitus on vuodelta 1936.
Vuonna 2017 ei perustettu uusia rahastoja. Testamenttirahaston yhteiset tuotot ja kulut jaetaan
yksittäisille rahastoille sen prosenttiosuuden mukaan, mikä kullakin rahastolla on ollut yhteisestä
omaisuudesta edellisen tilivuoden päättyessä.
Testamenttirahaston varoja käytetään lahjoitusten antajien tahdon mukaisiin kohteisiin.
Testamenttitoimikunta teki vuonna 2006 päätöksen siitä, että yhtymälle osoitettujen
testamenttilahjoitusten antajien haudoille toimitetaan vuosittain asianomaisten rahastojen varoilla
kynttilä- ja kukkatervehdykset vainajien päivänä ja jouluna. Päätös annettiin tiedoksi niille
osastoille, joille on osoitettu testamentteja. 34 rahastosta maksettiin edellä mainitut tervehdykset
vuosihoitomaksuina ja yhdessä rahastossa on tehty näistä tervehdyksistä hoitotalletus, joka jatkuu
vuoteen 2030 saakka.
Edellisenä vuonna (2016) testamenttirahastosta maksettiin henkilöstökuluja 44.891 euroa,
tilikaudella 2017 testamenttirahastosta maksettujen henkilöstökulujen osuus nousi 114.985
euroon. Eri rahastoista niitä maksettiin:
Lintusen rahasto (diakoniakeskus)
Sisar Elli Jokisen rahasto (diakoniakeskus)
Mäkelän rahasto (Tuomiokirkkosrk)
Lehtisen rahasto (Tuomiokirkkosrk)
Metsärannan rahasto (Paattisten srk)
Hannulan rahasto (Åbo svenska)
Heimon rahasto (Henrikinsrk)

7.984 euroa
3.342 euroa
50.035 euroa
1.339 euroa
16.622 euroa
6.860 euroa
28.803 euroa

Avustusten käytössä on tilikaudella nousua 80.659 euroa, avustuksia maksettiin yhteensä 177.621
euroa. Stipendien osuus avustuksista on 46.000 euroa, seurakuntien omalle toiminnalle osoitetut
avustukset ovat 22.942 euroa ja ulkopuolelle annetut avustukset 108.680 euroa. Avustuksia
annettiin seuraavasti:
Diakoniaan 60.352 euroa:
Lintusen rahastosta (Diakoniakeskus)
Wäntin rahastosta (Tuomiokirkkosrk)
Nordströmin rahasto (Tuomiokirkkosrk)
Granlundin rahastosta (Åbo svenska)
Björkin rahastosta (Åbo svenska)
Hannulan rahasto (Åbo svenska)
Heimon rahasto (Henrikinsrk)
Bangin rahasto (Kaarinan srk)
Träskin rahasto (Kaarinan srk)

25.091 euroa
1.632 euroa
146 euroa
4.901 euroa
300 euroa
6.710 euroa
12.841 euroa
7.544 euroa
1.187 euroa

Partiotoimintaan 3.900 euroa:
Mannosen rahastosta (Martinsrk)
Metsärannan rahastosta (Paattisten srk)

2.100 euroa
1.800 euroa
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Lähetystyöhön 44.428 euroa:
Lehmosen rahastosta (Martinsrk)
Martelinin rahastosta (Martinsrk)

37.000 euroa
7.428 euroa

Stipendit 46.000 euroa:
Niemelän rahastosta 18 kpl á 2.000 euroa
Sivulan rahastosta 5 kpl á 2.000 euroa

36.000 euroa
10.000 euroa

Muu käyttö 22.942 euroa:
Toivolan rahasto (Tuomiokirkkosrk, muu oma käyttö)
Pastori Kallion rahasto (Mikaelinsrk, muu oma käyttö)
Mannosen rahasto (Martin srk, muu oma käyttö)
Hildenin rahasto (Martin srk, muu oma käyttö)

1.930 euroa
20.000 euroa
819 euroa
193 euroa

Testamenttirahaston rahastosalkun tuotto vuonna 2017 oli 7,78 %. Salkun tuotto 2008–2017
on ollut 93,31 %. Vuoden 2017 lopussa Testamenttirahaston rahastosalkun sijoituksista 96,6
% oli osakerahastoissa (95,8 % vuonna 2016) ja korkosijoituksissa 3,4 % (4,2 %).
Korkosijoitukset ovat olleet kokonaan rahamarkkinasijoituksissa vuodesta 2014 lähtien.
Osakesijoitukset jakaantuvat (suluissa edellinen vuosi):
Suomalaiset osakkeet
36,5 % (46,6 %)
Eurooppalaiset osakkeet
27,3 % (23,6 %)
Yhdysvaltalaiset osakkeet
17,5 % (20,5 %)
Japanilaiset osakkeet
13,4 % (3,1 %)
Kehittyvät osakemarkkinat
5,4 % (6,3 %)
Arvonalennuksia vuodelta 2016 palautui 28.050 euroa ja tilikaudella arvonalennukset ovat
21.274 euroa. Rahastosijoitusten hankintahinta tai sitä alhaisempi markkina-arvo on
8.957.285 euroa. Pankkitilin saldo on 1.979 euroa. Toteutuneita myyntivoittoja on 607.292
euroa (voitot ja tappiot netotettu), salkun lisäys on 475.074 euroa ja rahastosijoitusten
ylijäämä tilivuonna oli 680.424 euroa.
Alkusijoitus vuonna 2008 oli 6.600.000 euroa. Testamenttirahaston käyttöön on kotiutettu
varoja seuraavasti:
100.000 euroa vuonna 2009
100.000 euroa vuonna 2011
150.000 euroa vuonna 2013
100.000 euroa vuonna 2014
150.000 euroa vuonna 2015
300.000 euroa vuonna 2017
Tilikauden lopussa edellisten vuosien ylijäämät ovat 2.578.840 euroa ja oma pääoma on
8.959.263 euroa. Oma pääoma on 2.359.263 euroa (35,8 %) yli alkusijoituksen.
Lehmosen rahastossa ei tapahtunut muutoksia. OP-Private Strategian hankintahinta on
tilinpäätöksessä 246.542 euroa. Sijoitustilin saldo tilikauden päättyessä on 449 euroa.
Lehmosen oma sijoitusomaisuus yhteensä on 246.992 euroa.
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Salkkukirjanpidossa käsitellään rahasto-omistukset vaihto-omaisuutena luonteensa perusteella.
Salkkukirjanpidoista vaihto-omaisuus on siirretty Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti
pääkirjanpidon rahoitusarvopapereihin. Salkkujen kaupankäynnin ja varaston muutoksen
positiivinen tulos esitetään pääkirjanpidon tuloslaskelmassa kohdassa muut rahoitustuotot ja
negatiivinen tulos kohdassa Muut rahoituskulut vähennettynä tai lisättynä realisoitumattomilla
arvonalentumisten muutoksilla, jotka on kirjattu tuloslaskelmassa kohtaan Arvonalentumiset
sijoituksista. Rahoitusarvopapereihin ei rahasto-omistusten lisäksi sisälly muita omistuksia.
Tase-erittäin arvopapereihin kuuluvien osakkeiden ja osuuksien aktivoidut hankintamenot, arvo
tilikauden päättyessä sekä niiden erotus:
2016
9 640 837,75
8 728 753,06
912 084,69

2017
10 151 449,18
9 203 826,92
947 622,26

Jälleenhankintahinnat
Aktivoidut hankintahinnat
Erotus

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
TESTAMENTTIRAHASTO
Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2017
____________________________________________________________________________________
Toteutuma
Toteutuma Muutos-%
tilivuosi
ed vuosi
____________________________________________________________________________________
YHTYMÄN MUIDEN OSASTOJEN RAHASTOT
TOIMINTATUOTOT
124.194,07
132.800,67
-6,5
TOIMINTAKULUT
-159.771,60
-161.005,12
-0,8
TOIMINTAKATE
-35.577,53
-28.204,45
26,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
680.423,75
1.226.141,90
-44,5
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
-2.000,00
-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
644.846,22
1.195.937,45
-46,1
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN RAHASTOT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-61.461,45
-61.461,45
-61.461,45

3,00
-41.166,42
-41.163,42
-41.163,42

-100,0
49,3
49,3
49,3

MIKAELINSEURAKUNNAN RAHASTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-21.800,95
-21.800,95
-21.800,95

-10.888,00
-10.888,00
-10.888,00

100,2
100,2
100,2

MARTINSEURAKUNNAN RAHASTOT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

24.886,22
-62.933,75
-38.047,53
36,98
-38.010,55

24.704,60
-57.144,76
-32.440,16
75.558,24
43.118,08

0,7
10,1
17,3
-100,0
-188,2

-597,50
-597,50
-597,50

-131,50
-131,50
-131,50

354,4
354,4
354,4

-22.722,85
-22.722,85
-22.722,85

19.134,81
-15.764,62
3.370,19
3.370,19

-100,0
44,1
-774,2
-774,2

KATARIINANSEURAKUNNAN RAHASTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
RUOTSALAISEN SEURAKUNNAN RAHASTOT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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HENRIKINSEURAKUNNAN RAHASTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-42.145,76
-42.145,76
-42.145,76

-12.023,31
-12.023,31
-12.023,31

250,5
250,5
250,5

PAATTISTEN SEURAKUNNAN RAHASTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-22.269,88
-22.269,88
-22.269,88

-3.960,88
-3.960,88
-3.960,88

462,2
462,2
462,2

KAARINAN SEURAKUNNAN RAHASTOT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

792,00
-10.881,34
-10.089,34
-10.089,34

-196,20
-196,20
-196,20

100,0
5446,0
5042,4
5042,4

PIIKKIÖN SEURAKUNNAN RAHASTOT
TOIMITATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

4.637,24
-4.685,40
-48,16
-48,16

4.509,84
-2.240,20
2.269,64
2.269,64

2,8
109,2
-102,1
-102,1

154.509,53
-409.270,48
-254.760,95
680.460,73

181.152,92
-304.521,01
-123.368,09
1.301.700,14
-2.000,00
1.176.332,05

-14,7
34,4
106,5
-47,7
-100,0
-63,8

TESTAMENTTIRAHASTO YHTEENSÄ
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

425.699,78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
TESTAMENTTIRAHASTO
Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2017
____________________________________________________________________________________
Toteutuma
Toteutuma Muutos-%
tilivuosi
ed vuosi
____________________________________________________________________________________
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitusomaisuus
Asunto-osakkeet
Kiinteistöosakkeet
Autotalliosakkeet
Sijoitusomaisuus
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaik saamiset (alle 1v)
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Sijoitussalkut
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
V A S T A A V A A

48.000,00
48.000,00

48.000,00
48.000,00

1.784.255,31
85.000,00
20.000,00
1.889.255,31
1.937.255,31

1.784.255,31
85.000,00
20.000,00
1.889.255,31
1.937.255,31

4.490,91

41.272,03

-89,1

9.203.826,92
9.203.826,92

8.728.753,06
8.728.753,06

5,4
5,4

152.289,31
152.289,31
9.360.607,14
11.297.862,45

120.860,27
120.860,27
8.890.885,36
10.828.140,67

26,0
26,0
5,3
4,3
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V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Muu oma pääoma
Testamenttirahastojen pää
Edell tilikauden yli-/alijäämä
Muu oma pääoma
OMA PÄÄOMA
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Velat saman konsernin yrityksil
Saadut ennakot
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma
VIERAS PÄÄOMA
V A S T A T T A V A A

10.800.251,62
425.699,78
11.225.951,40
11.225.951,40

9.623.919,57
1.176.332,05
10.800.251,62
10.800.251,62

12,2
-63,8
3,9
3,9

657,57
2.579,31
1.033,07
57.678,91
9.962,19
71.911,05
71.911,05
11.297.862,45

10.678,09
3.415,55
1.213,22

-93,8
-24,5
-14,8
100,0
-20,8
157,8
157,8
4,3

12.582,19
27.889,05
27.889,05
10.828.140,67

VAPAIDEN VAROJEN RAHASTO
Laskentatoimen
uudistuksen
yhteydessä
lopetettiin
lukuisat
pankkitilit,
joita
paikallisseurakunnille ja niiden yksittäisille työmuodoille oli vuosien varrella kertynyt ja
muodostettiin 1.1.2000 alkaen Vapaiden varojen rahasto, jolla on vain yksi pankkitili. Näin
säästetään pankkikuluissa ja saadaan korkoetua.
1.1.2000 alkaen on jokaisella paikallisseurakunnalla ollut seurakuntatyön rahasto, diakoniarahasto
ja lähetysrahasto. Alusta asti on myös ollut Yhteisen lähetystyön rahasto ja Yhteisen kasvatustyön
rahasto. Kansainvälisen seurakuntatyön rahasto perustettiin vuonna 2001 ja Muiden yhteisten
tehtävien rahasto vuonna 2003, jolloin Kirkkokuoroseniorit siirsivät varansa rahaston hoitoon.
Pietarin Pyhän Marian seurakunnan ystävyysseurakuntatyöryhmän rahasto perustettiin vuonna
2005. Diakoniakeskuksen vapaat varat liitettiin Vapaiden varojen rahastoon 1.1.2008, jolloin
perustettiin Yhteisen diakoniatyön rahasto. Piikkiön seurakunta liittyi seurakuntayhtymään
1.1.2009 ja sille avattiin seurakuntatyön rahasto, diakoniarahasto ja lähetysrahasto, joten vapaiden
varojen rahaston varat jakaantuvat tällä hetkellä 36 erilliseen rahastoon.
Vapaiden varojen rahaston yhteiset tulot ja menot jaetaan yksittäisille rahastoille sen
prosenttiosuuden mukaan, mikä kullakin rahastolla on yhteisestä omaisuudesta tilivuoden alussa.
Palveluiden myynti on vähentynyt 25.063 euroa (8,5%) ollen 268.464,06 euroa. Palveluiden ostot
ovat vähentyneet 55.592 euroa (25 %) ja olivat 167.594 euroa. Aineitten ja tarvikkeita hankintoja
tehtiin 82.330 eurolla. Lisäystä vuodessa on 14.028 euroa. Tilivuoden ylijäämä on 12.613,04
euroa. Rahastojen pääomat yhteensä vuoden lopussa ovat 469.264,38 euroa.
Kahvilatoimintaa järjestetään Mikaelinseurakunnassa Cafe Mikaelissa ja Cafe Mirjamissa sekä
Tuomiokirkkoseurakunnassa Domcafessa. Pääsiäisen ja joulun aikaan järjestetty myyjäisiä sekä
osallistuttu Porkkanamarkkinoille.
Lähetyksen, diakonian, merimieslähetyksen piirien
kokoontumisten yhteydessä maksetut kahvirahat sekä osallistumaksut pilatekseen ja
tuolijumppaan. Retkien, matkojen ja leirien osallistujilta kerätyt maksut. Lähetyskynttilöistä ja
adressien myynnistä tuloja lähetykselle.
Seurakuntalaisille on järjestetty kesäretkiä Ilomantsiin, Savonlinnan oopperajuhlille Rigoletto –
esitykseen, Serlachius-museoon sekä Reformaation merkkivuoden merkeissä Witterbergiin.
Kuljetuksia on järjestetty vapaaehtoisille Loimaalle, Raumalle ja Uutenkaupunkiin suuntautuvilla
retkellä sekä Piikkiön seurakunnan järjestämälle esteettömälle retkelle. Mikaelinseurakunnassa on

168

järjestetty seurakuntalaisille pilatesta ja tuolijumppaa. Taivas ja tähdet –konsertissa esiintyivät
kesällä Dianra, Petri Laaksonen, Arja Koriseva, Jope Ruonansuu sekä loppuvuodesta JeanS.
Keväällä järjestettiin jokavuotinen hiihtomatka Vuontispirtille. Mikaelinseurakunnan kuoro oli
keväällä matkalla New Yorkissa. V 2018 tapahtuvan Kaarinan seurakunnan nuorisotyön Ranskaan
suuntautuvan Taize-matkan kustannuksia maksettiin jo vuonna 2017.
Vapaiden varojen rahastosta maksettiin palkkoja ja palkkioita yhteensä 82.555,04 euroa ja ne
jakaantuivat seuraavasti:
Asiantuntija- ja luentopalkkiot
Esiintymispalkkiot
Kirkon oppaat
Vaatevarastotyöntekijä
Vaaliavustajat
Työntekijän palkkaa

1.477,99 euroa
4.393,70 euroa
5.652,16 euroa
4.435,48 euroa
963,94 euroa
3.441,55 euroa

Kaikki maksetut avustukset yhteensä olivat 137.343 euroa. Diakonia-avustuksia annettiin yhteensä
79.591 euroa, josta 41.817 euroa oli Turun tuomiokapitulin tai Kirkon diakoniarahaston
myöntämää, joten avustuksista 37.774 euroa katettiin Vapaiden varojen rahaston omista varoista.
Lähetysjärjestöjä avustettiin yhteensä 38.256 eurolla. Muita avustuksia maksettiin yhteensä
19.495,70 euroa, ne jakaantuivat seuraavasti:
Armon päiväkoti
Yhteisvastuukeräys
Ystävyysseurakunnat
Kansan Raamattuseuran Säätiö
Suomen Merimieskirkko
Åbo svenska diakoniförening
Kirkon Ulkomaanapu
Naantalin Kamarikuoro
Evankelinen Opettajaliitto
Yksityishenkilö

588,00 euroa
6.555,50 euroa
4.086,00 euroa
150,10 euroa
2.270,00 euroa
250,00 euroa
5.000,00 euroa
180,00 euroa
265,00 euroa
151,10 euroa
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TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
VAPAIDEN VAROJEN RAHASTO
Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2017
____________________________________________________________________________________
Toteutuma
Toteutuma Muutos-%
tilivuosi
ed vuosi
____________________________________________________________________________________
YHTYMÄN RAHASTOT
0
0
PYHÄN MARIAN YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖN RAHASTO
TOIMINTATUOTOT
2.700,50
TOIMINTAKULUT
-1.035,20
TOIMINTAKATE
1.665,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
1.665,30
VARISSUON ASUINTALOJEN KIRPPUTORI RAHASTO
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

1.716,09
-7,96
1.708,13
1.708,13

4.665,80
-5.428,32
-762,52
-762,52

4.965,40
-4.572,62
392,78
392,78

4.361,80
-552,82
3.808,98
3.808,98

-16,95
-16,95
-16,95

-5,04
-5,04
-5,04

-3,80
-3,80
-3,80

37.630,31
-39.378,66
-1.748,35
-1.748,35

26.658,67
-45.308,54
-18.649,87
-18.649,87

-0,42
-0,42
-0,42

-7,45
-7,45
-7,45

-3,78
-3,78
-3,78

-2,77
-2,77
-2,77

00006000 MUUT OSASTOT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

49.358,41
-46.413,19
2.945,22
2.945,22

33.340,16
-49.920,09
-16.579,93
-16.579,93

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

84.208,65
-60.393,56
23.815,09
23.815,09

72.078,83
-68.344,36
3.734,47
3.734,47

MIKAELINSEURAKUNTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

131.697,01
-167.144,72
-35.447,71
-35.447,71

162.432,17
-201.295,76
-38.863,59
-38.863,59

YHTEISEN KASVATUSTYÖN RAHASTO
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
KANSAINVÄLISEN SEURAKUNTATYÖN RAHASTO
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
YHTEISEN DIAKONIATYÖN RAHASTO
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
YHTEISEN LÄHETYSTYÖN RAHASTO
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
MUIDEN YHTEISTEN TEHTÄVIEN RAHASTO
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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MARTINSEURAKUNTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

33.387,61
-24.367,53
9.020,08
9.020,08

56.359,26
-62.766,90
-6.407,64
-6.407,64

KATARIINANSEURAKUNTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

18.555,68
-19.062,21
-506,53
-506,53

19.093,70
-18.882,74
210,96
210,96

MAARIAN SEURAKUNTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

31.906,06
-20.774,03
11.132,03
11.132,03

34.783,40
-26.600,73
8.182,67
8.182,67

37.100,52
-20.634,22
16.466,30
16.466,30

7.846,44
-22.651,15
-14.804,71
-14.804,71

HENRIKINSEURAKUNTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

62.563,34
-58.974,88
3.588,46
3.588,46

69.747,16
-66.808,96
2.938,20
2.938,20

PAATTISTEN SEURAKUNTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-13.944,65
-570,02
-14.514,67
-14.514,67

2.095,66
-332,38
1.763,28
1.763,28

KAARINAN SEURAKUNTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

17.588,36
-22.251,07
-4.662,71
-4.662,71

17.804,26
-21.912,58
-4.108,32
-4.108,32

PIIKKIÖN SEURAKUNTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

1.785,56
-1.008,08
777,48
777,48

6.299,57
-3.561,03
2.738,54
2.738,54

VAPAIDEN VAROJEN RAHASTO
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

454.206,55
-441.593,51
12.613,04
12.613,04

481.880,61
-543.076,68
-61.196,07
-61.196,07

RUOTSALAINEN SEURAKUNTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
TIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
VAPAIDEN VAROJEN RAHASTO
Tase 1.1.–31.12.2017
____________________________________________________________________________________
Toteutuma
Toteutuma Muutos-%
tilivuosi
ed vuosi
____________________________________________________________________________________
V A S T A A V A A
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
V A S T A A V A A

22.068,78
512.943,64
535.012,42
535.012,42

14.700,54
495.674,82
510.375,36
510.375,36

50,1
3,5
4,8
4,8

V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Muu oma pääoma
OMA PÄÄOMA

469.264,38
469.264,38

456.651,34
456.651,34

2,8
2,8

65.748,04
65.748,04
535.012,42

53.724,02
53.724,02
510.375,36

22,4
22,4
4,8

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
VIERAS PÄÄOMA
V A S T A T T A V A A

KOLEHTIRAHASTO
Kolehtien laskemisessa ja tilityksessä noudatetaan taloustoimiston 3.1.2005 antamaa ohjeistusta.
Kaikki kannetut kolehdit lasketaan välittömästi jumalanpalveluksen tai muun tilaisuuden päätyttyä
kahden henkilön läsnä ollessa ja summa merkitään kolehtikirjaan. Kertyneet rahat tilitetään
annettujen ohjeiden mukaisesti Kolehtirahaston pankkitilille. Kolehtirahaston kirjanpidossa
kolehdit kirjataan tuloksi eriteltyinä jumalanpalveluksessa kerättyihin ja muihin kolehteihin sekä
ulosmeneviin ja omaan käyttöön kannettuihin kolehteihin. Jokainen paikallisseurakunta
muodostaa oman osastonsa ja jokaisen osaston alla saajakohteet on sijoitettu kustannuspaikkoihin
siten, että kustannuspaikan numero osoittaa kerääjäseurakunnan ja saajakohteen.
Kirkkoneuvoston päätöksellä 7.2.2008 § 93 laskentakeskuksen perimät kolehtien laskemispalkkiot
sekä pankin perimät tilillepano- ja tilisiirtomaksut maksetaan seurakuntayhtymän varoista.
Vuonna 2017 nämä kustannukset olivat yhteensä 6.517,78 euroa.
Taloustoimisto tilittää kolehdit paikallisseurakuntien määräämiin kohteisiin ja kirjaa ne
kirjanpitoon menoksi eriteltyinä jumalanpalveluksessa kerättyihin ja muihin kohteisiin sekä
ulosmeneviin ja omaan käyttöön kannettuihin kolehteihin.
Menokirjauksiin merkitään
saajakohteen kustannuspaikka samalla tavalla kuin tulokirjauksiin.
Tilivuonna kertyi kolehteja yhteensä 272.298,58 euroa, mikä oli 4.542,93 euroa enemmän kuin
edellisenä vuonna 267.755.65 euroa, nousua 1,7%. Jumalanpalveluskolehteja kertyi 61,8 %
enemmän ja muita kolehteja 49,7% vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muutos johtuu
muuttuneesta kirjaustavasta. Kuluvana vuonna kaikki jumalanpalvelusluontoiset tilaisuudet
kirjattiin Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti, jumalanpalveluskolehteihin, vaikka
tilaisuudet olisivat olleet muuna ajankohtana kuin sunnuntaina klo 10.
Kolehtien määrä kasvoi näissä seurakunnissa:
- Tuomiokirkkoseurakunta 15,5 %
- Katariinanseurakunta 3,3 %
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-

Ruotsalainen seurakunta 11,5 %
Kaarinan seurakunta 7,2%
Piikkiön seurakunta 6,6 %

Kolehtien määrä väheni näissä seurakunnissa:
- Mikaelinseurakunta 4,2 %
- Martinseurakunta 10,2 %
- Maarian seurakunta 5,5 %
- Henrikinseurakunta 4,1 %
- Paattisten seurakunta 8,7 %
Laskenta- ja pankkikuluista vastasi seurakuntayhtymä ja kolehdit tilitettiin eteenpäin
täysimääräisinä.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
KOLEHTIRAHASTO
Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2017
____________________________________________________________________________________
Toteutuma
Toteutuma Muutos-%
tilivuosi
ed vuosi
____________________________________________________________________________________
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Jumalanpalveluskolehdit
43.687,45
25.630,79
70,4
Muut kolehdit
19.572,20
29.158,00
-32,9
TUOTOT
63.259,65
54.788,79
15,5
Jumalanpalveluskolehdit
-43.687,45
-25.630,79
70,4
Muut kolehdit
-19.572,20
-29.158,00
-32,9
KULUT
-63.259,65
-54.788,79
15,5
NETTO
0
0
MIKAELINSEURAKUNTA
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
TUOTOT
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
KULUT
NETTO

45.785,29
21.951,38
67.736,67
-45.785,29
-21.951,38
-67.736,67
0

18.568,37
52.172,24
70.740,61
-18.568,37
-52.172,24
-70.740,61
0

146,6
-57,9
-4,2
146,6
-57,9
-4,2

MARTINSEURAKUNTA
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
TUOTOT
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
KULUT
NETTO

19.465,81
2.581,40
22.047,21
-19.465,81
-2.581,40
-22.047,21
0

12.956,92
11.604,58
24.561,50
-12.956,92
-11.604,58
-24.561,50
0

50,2
-77,8
-10,2
50,2
-77,8
-10,2

KATARIINANSEURAKUNTA
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
TUOTOT
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
KULUT
NETTO

19.387,57
2.704,87
22.092,44
-19.387,57
-2.704,87
-22.092,44
0

12.078,16
9.313,70
21.391,86
-12.078,16
-9.313,70
-21.391,86
0

60,5
-71,0
3,3
60,5
-71,0
3,3
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MAARIAN SEURAKUNTA
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
TUOTOT
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
KULUT
NETTO

15.966,53
7.024,10
22.990,63
-15.966,53
-7.024,10
-22.990,63
0

10.639,81
13.694,21
24.334,02
-10.639,81
-13.694,21
-24.334,02
0

50,1
-48,7
-5,5
50,1
-48,7
-5,5

RUOTSALAINEN SEURAKUNTA
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
TUOTOT
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
KULUT
NETTO

16.979,52
2.470,05
19.449,57
-16.979,52
-2.470,05
-19.449,57
0

11.033,37
6.413,12
17.446,49
-11.033,37
-6.413,12
-17.446,49
0

53,9
-61,5
11,5
53,9
-61,5
11,5

HENRIKINSEURAKUNTA
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
TUOTOT
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
KULUT
NETTO

14.645,50
6.867,91
21.513,41
-14.645,50
-6.867,91
-21.513,41
0

12.672,11
9.766,20
22.438,31
-12.672,11
-9.766,20
-22.438,31
0

15,6
-29,7
-4,1
15,6
-29,7
-4,1

PAATTISTEN SEURAKUNTA
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
TUOTOT
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
KULUT
NETTO

4.532,23
1.759,39
6.291,62
-4.532,23
-1.759,39
-6.291,62
0

3.836,94
3.055,06
6.892,00
-3.836,94
-3.055,06
-6.892,00
0

18,1
-42,4
-8,7
18,1
-42,4
-8,7

KAARINAN SEURAKUNTA
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
TUOTOT
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
KULUT
NETTO

12.084,91
4.485,87
16.570,78
-12.084,91
-4.485,87
-16.570,78
0

10.274,77
5.178,61
15.453,38
-10.274,77
-5.178,61
-15.453,38
0

17,6
-13,4
7,2
17,6
-13,4
7,2

PIIKKIÖN SEURAKUNTA
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
TUOTOT
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
KULUT
NETTO

7.210,71
3.135,89
10.346,60
-7.210,71
-3.135,89
-10.346,60
0

5.749,68
3.959,01
9.708,69
-5.749,68
-3.959,01
-9.708,69
0

25,4
-20,8
6,6
25,4
-20,8
6,6

-100,0
-100,0
-100,0
-100,0

0

5.992,43
5.992,43
-5.992,43
-5.992,43
0
123.440,92
144.314,73
5.992,43
273.748,08
-123.440,92
-144.314,73
-5.992,43
-273.748,08
0

61,8
-49,7
-100,0
-0,5
61,8
-49,7
-100,0
-0,5

KOLEHTIEN YHTEISET
Muut tulot
TUOTOT
Muut kulut
KULUT
NETTO
KOLEHDIT YHTEENSÄ
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
Muut tulot
TUOTOT
Jumalanpalveluskolehdit
Muut kolehdit
Muut kulut
KULUT
NETTO

199.745,52
72.553,06
272.298,58
-199.745,52
-72.553,06
-272.298,58
0
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TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
KOLEHTIRAHASTO
Tase 1.1.–31.12.2017
_________________________________________________________________________________
Toteutuma
Toteutuma Muutos-%
tilivuosi
ed vuosi
_________________________________________________________________________________
V A S T A A V A A
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
3.676,60
-100,0
Rahat ja pankkisaamiset
20.723,02
34.645,72
-40,2
VAIHTUVAT VASTAAVAT
20.723,02
38.322,32
-45,9
V A S T A A V A A
20.723,02
38.322,32
-45,9
V A S T A T T A V A A
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
VIERAS PÄÄOMA
V A S T A T T A V A A

20.723,02
20.723,02
20.723,02

38.322,32
38.322,32
38.322,32

-45,9
-45,9
-45,9

YHTEISVASTUUKERÄYS
Seurakunnissa toimitettava Yhteisvastuukeräyksen kirjanpito ja tilitykset hoidetaan keskitetysti
taloustoimistossa. Vuoden 2017 keräyksen tilikausi on 15.5.2016–14.5.2017. Keräystuotot olivat
71.465,25 euroa, nousua edelliseen vuoteen oli 174,26 euroa.
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Ulkoinen

YHTEISVASTUUKERÄYS TULOSLASKELMA
15.05.2017 - 31.12.2017

________________________________________________________________________________
V 2018
V 2017
Toteutuma
keräyksen
31.12.2017
toteutuma
________________________________________________________________________________
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Tuotot
Kulut
NETTOTULOS
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

1.130,37
-30,00
1.100,37
1.100,37

20.168,72
-299,25
19.869,47
0

MIKAELINSEURAKUNTA
Tuotot
Kulut
NETTOTULOS
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

288,55
-30,00
258,55
258,55

5.178,34
-851,79
4.326,55
0

MARTINSEURAKUNTA
Tuotot
Kulut
NETTOTULOS
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

2.902,66
-1.390,08
1.512,58
1.512,58

7.106,49
-1.201,71
5.904,78
0

KATARIINANSEURAKUNTA
Tuotot
Kulut
NETTOTULOS
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

-30,00
-30,00
-30,00

9.152,82
-220,45
8.932,37
0

MAARIAN SEURAKUNTA
Tuotot
Kulut
NETTOTULOS
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

764,40
-448,50
315,90
315,90

12.016,26
-1.137,91
10.878,35
0

620,00

5.094,99
-54,78
5.040,21
0

ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING
Tuotot
Kulut
NETTOTULOS
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

620,00
620,00

HENRIKINSEURAKUNTA
Tuotot
Kulut
NETTOTULOS
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

894,07
894,07
894,07

PAATTISTEN SEURAKUNTA
Tuotot
Kulut
NETTOTULOS
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

356,10

KAARINAN SEURAKUNTA
Tuotot
Kulut
NETTOTULOS
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO
PIIKKIÖN SEURAKUNTA
Tuotot
Kulut
NETTOTULOS
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO
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4.282,22
-100,45
4.181,77
0

356,10
356,10

1.515,24
-160,33
1.354,91
0

55,00
-30,00
25,00
25,00

8.478,27
-215,01
8.263,26
0

0
0

5.376,02
-2.662,44
2.713,58
0

YHTEISVASTUUKERÄYS TULOSLASKELMA
Ulkoinen
15.05.2017 - 31.12.2017
________________________________________________________________________________
V 2018
V 2017
Toteutuma
keräyksen
31.12.2017
toteutuma
________________________________________________________________________________
DIAKONIAKESKUS/YHTEISET
Kulut
NETTOTULOS
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

-235,79
-235,79
-235,79

0
0

YHTEENSÄ
Tuotot
Kulut
NETTOTULOS
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

7.011,15
-2.194,37
4.816,78
4.816,78

78.369,37
-6.904,12
71.465,25
0

YHTEISVASTUUKERÄYS
Ulkoinen

TASE 1.1.-31.12.2017

________________________________________________________________________________
V. 2018 keräys
v. 2017
Toteutuma
keräyksen
31.12.2018
toteuma
________________________________________________________________________________
VASTAAVAA
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Pankkisaamiset
Maksuliiketilit
12401 FI6280001800357478 Danske Ba
Maksuliiketilit
Pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA

1.491,67
1.491,67

16,00
16,00

3.623,51
3.623,51
3.623,51
3.623,51
5.115,18
5.115,18

64.492,29
64.492,29
64.492,29
64.492,29
64.508,29
64.508,29

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Tilikauden yli/alijäämä
OMA PÄÄOMA

4.816,78
4.816,78

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
VIERAS PÄÄOMA
VASTATTAVAA

298,40
298,40
5.115,18
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64.508,29
64.508,29
64.508,29

KONSERNIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Konsernitaseeseen yhdistellyt yritykset
Kirkkohallituksen konsernitilinpäätöstä koskevan ohjeen mukaan konsernitilinpäätöksessä laaditaan ainoastaan konsernitase. Seurakunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräysvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase
liitteineen. Sen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia (KJ 15:9,3).
Konsernitaseeseen on yhdistelty Turun Diakoniasäätiö sekä tytär- ja osakkuusyhtiöstä As Oy
Turun Engelinpuisto ja As Oy Turun Mikaelinpuisto sekä epäitsenäisistä rahastoista Hautainhoitorahasto, Piikkiön hautainhoitorahasto, Testamentti- ja lahjoitusrahasto, Kolehtirahasto, Vapaiden varojen rahasto ja Yhteisvastuukeräys.
Kirkkohallituksen ohjeen perusteella sekä yhdistelyn vähämerkityksisyyden vuoksi Vuontispirtti
Oy:tä ei ole yhdistelty osakkuusyhtiönä konsernitaseeseen.
Sisäisen omistuksen, keskinäisten liiketapahtumien ja vähemmistöosuuden eliminointi.
Sisäinen omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Eliminoinnissa syntynyt konserniaktiiva on kirjattu edellisten tilikausien omia pääomia veloittaen sillä perusteella, että konserniaktiivat olisivat tulleet poistetuksi kokonaisuudessaan, mikäli konsernitilinpäätökset olisi tehty koko konsernisuhteen kestoajalta.
Keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Keskinäiset liiketapahtumat eivät ole sisältäneet sellaisia tapahtumia, joista olisi syntynyt sisäisen katteen eliminointitarvetta.
Konsernitilinpäätöksessä noudatetut arvostusperiaatteet
Tytäryhtiöissä ei ole noudatettu yhtymän noudattamia käyttöomaisuuden poistoperiaatteita. Yhtymän poistoperiaatteiden tytäryhtiöissä noudattamisen vaikutus konsernin omaan pääomaan
olisi ollut -5.656 t euroa ja tilikauden tulokseen -308 t euroa. Oikaisua ei ole tehty konsernitaseeseen.
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Tase-erittäin rahoitusarvopapereihin kuuluvien osakkeiden ja osuuksien aktivoidut hankintamenot, arvo
tilikauden päättyessä sekä näiden erotus

Jälleenhankintahinnat
Aktivoidut hankintahinnat
Erotus

2017
140.643.465,65
129.379.633,44
11.263.832,21
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2016
133.411.574,97
123.510.033,34
9.901.541,63

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Oman pääoman erät
2017

2016

559 353,42
2 457,86
561 811,28

0,00
559 353,42
559 353,42

97 046 962,26
0,00
97 046 962,26

0,00
97 046 962,26
97 046 962,26

Muu oma pääoma 1.1. ja ed tilik voitto 114 914 046,02
Muutokset
6 275 836,08
Muu oma pääoma 31.12.
121 189 882,10

110 679 638,80
4 234 407,22
114 914 046,02

Perusparannusrahasto 1.1.
Muutokset
Perusparannusrahasto 31.12.
Peruspääoma 1.1.
Muutokset
Peruspääoma 31.12.

Tilikauden ali-/ylijäämä

1 734 584,02

6 226 124,26

Oma pääoma yhteensä

220 533 239,66

218 746 485,96

Vieraan pääoman erät
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua
2017

2016

13 305 992,42

13 947 575,66

Velat ja niiden vakuudeksi annettu omaisuus

Velat yhteensä
joista kiinnitettyjä velkoja
Vakuudeksi annetut haltija- ja
panttivelkakirjat

2017

2016

17 486 727,17
9 096 142,85

18 139 324,29
9 322 943,60

14 687 599,50

15 599 026,50

Pysyvien vastaavien poistot
Poistoperiaatteena sovelletaan yhtymän osalta aiemmin vahvistettua suunnitelman mukaista
poistosuunnitelmaa. Konserniin kuuluvien kiinteistöjen hallintaan perustuvien tytäryhtiöiden
poistot vahvistetaan vuosittain.
Pysyvien vastaavien muutokset esitetään seuraavalla sivulla taulukossa.
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jäännös 31.12.

Hankintameno-

Kertaluont poistot tilikaud

Sumu-poistot tilikaudella

ennen tilik poistoa 31.12.

Hankintamenojäännös

27 844 662,35

27 844 662,35

27 844 662,35

599 009,08

27 245 653,27

12 033 519,04

727 603,75

12 761 122,79

48 294,97

11 435 461,44

24 244 879,20

791 843,48

23 453 035,72

Hautausmaat

68 819 218,91

2 762 701,78

71 581 920,69

6 180 765,94

37 173 521,95

114 936 208,58

32 096,63

114 904 111,95

Rakennukset

1 397 474,75

189 247,76

1 586 722,51

54 290,00

3 708 702,84

5 349 715,35

459 922,47

4 889 792,88

teet ja laitteet

Kiinteät raken-

478 125,32

102 780,36

580 905,68

5 314 164,64

5 895 070,32

159 874,82

19 222,97

6 035 722,17

kalusto

Koneet ja

272 909,36

272 909,36

272 909,36

272 909,36

hyödykkeet

724 622,43

724 622,43

724 622,43

3 405 884,47

1 821 686,41

2 308 820,49

työt

Muut aineelliset Keskeneräiset

minkä johdosta on käytetty menojäännöstietoa.

Erillisyhtiöiden (As Oy Turun Engelinpuisto, As Oy Turun Mikaelinpuisto ja Turun Diakoniasäätiö) osalta ei hankintamenoa tiedetä,

10 206,03

28 298,55

38 504,58

12 431,45

2 232 036,64

Kert sumu-poistot 1.1.

Kert kertaluont poistot 1.1.

2 282 972,67

492 784,68

2 775 757,35

vesialueet

hyödykkeet

Hankintameno 31.12.

Vähenn tilikaud

Lisäykset tilikaudella

Hank meno/menoj 1.1.

*) Maa- ja

Aineettomat

KONSERNI

PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET 1.1. - 31.12.2017

Konsernin pysyvien vastaavien muutokset

5 217 569,08

5 217 569,08

5 217 569,08

210 362,62

5 427 931,70

ja osuudet

Osakkeet

116 798 307,27

0,00

3 810 632,20

120 608 939,47

6 295 782,36

59 863 887,51

186 768 609,34

4 268 906,59

3 723 781,04

187 313 734,89

Yhteensä

ALLEKIRJOITUKSET
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LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA NIIDEN SÄILYTYSTAVOISTA
TOSITELAJIT

1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja selvitys niiden säilytystavoista

säilytysaika
sp
10 v
10 v
50 v / 75
v
10 v
10 v
sp
sp
sp
sp
sp
sp
sp
sp
sp
sp
sp
sp
sp
sp

Antolainojen kortisto
Myyntireskontra tietokonetulosteena
Ostoreskontra tietokonetulosteena
Palkkakirjanpito tietokonetulosteena
Päiväkirjat tietokonetulosteena
Pääkirjat tietokonetulosteena
Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase sidottuna kirjana
Hautainhoitorahaston rahastosalkun tuloslaskelma ja tase sidottuna kirjana
Keskuskirjanpidon rahastosalkun tuloslaskelma ja tase sidottuna kirjana
Keskuskirjanpidon tase tileittäin
Keskuskirjanpidon tuloslaskelma tileittäin
Kolehtikirjanpidon tuloslaskelma ja tase sidottuna kirjana
Piikkiön hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase sidottuna kirjana
Testamenttirahaston tuloslaskelma ja tase sidottuna kirjana
Testamenttirahaston rahastosalkun tuloslaskelma ja tase sidottuna kirjana
Vapaiden varojen rahaston tuloslaskelma ja tase sidottuna kirjana
Yhteisvastuukeräyksen tuloslaskelma ja tase sidottuna kirjana
Tasekirja sidottuna kirjana
Tase-erittelyt sidottuina kirjoina
Konsernitase sidottuna kirjana
sp = säilytetään pysyvästi

Tositelajit

KIRKON PALVELUKESKUS¤

1 (2)

01.11.2016

KYRKANS SERVICECENTRAL

Tositenumerot
Kassa- ja muistiotositteet
AB
K1
K2
K3
K4
PK
SA
SE
SK
SN
SR
SZ
TO
T1
ZA
ZM

Automaattikirjaus
Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
Kirjanpitoliittymä
Verkkomaksut
Kassajärjestelmä
Kipan muistiotosite/pääkirjatosite
Sisäiset erät (vyörytys)
Seurakuntatalouden muistiotosite/pääkirjatosite
Kolehdit muistiotosite
Sijoituskirjanpidon muistiotosite
Peruutus muistio
Tiliote
Maksuliikenneohjelman tiliöinti
Tilin avaussaldo
M2 Kirjanpitoliittymä
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1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000

-

1999999
1999999
1999999
1999999
1999999
1999999
1999999
1999999
1999999
1999999
1999999
1999999
1999999
1999999
1999999
1999999

ZY

Yhdistyvät seurakunnat

1000000

-

1999999

1000000
3000000
1000000
1000000
1000000

-

1999999
3999999
1999999
1999999
1999999

Käyttöomaisuus
AA
AF
AI
AM
AZ

Käyttöomaisuus kirjaus
Poistokirjaukset
Investointituet käyttöomaisuus
Käyttöomaisuuden myynti
Purku käyttöomaisuuteen

Myyntilaskut
AV
DA
DG
DP

Diakonia-avustusten ”kuittaustositteet"
Asiakastosite
Asiakkaat-hyvitys
Perintätoimiston suoritukset (viite- ja
tilitysaineistot)

14000000
18000000
18000000
14000000

-

14999999
18999999
18999999
14999999

DR
DV
DZ
M1

Asiakkaat-lasku (konversiolasku)
Viivästyskorkolasku
Asiakkaat -maksukirjaus
Hautainhoitojärjestelmä (myyntireskontraliittymän
lasku)

18000000
18000000
14000000
18000000

-

18999999
18999999
14999999
18999999

M2

Resurssivarausjärjestelmä
(myyntireskontraliittymän lasku)

18000000

-

18999999

Akkuna  Palvelutuotannon ohjeet  Kirjanpito  Kirjanpidon ohjeet  Tositelajit v. 3.0
2 (2)

M3
MV
RV
ZD

Myyntireskontra yleinen (myyntireskontraliittymän
lasku)
Maksuvapautukset
Laskun siirto (Kipan järjestelmän lasku)
Luottotappio

18000000

-

18999999

14000000
90000000
18000000

-

14999999
99999999
18999999

Tositenumerot
Ostolaskut
KA
KG
KR
KZ
TM

Toimittajatosite
Toimittajat - hyvitys
Toimittajat - lasku
Toimittajat - maksu
Matkalaskut ostoreskontra

Palkat
PV
Lomapalkkavaraus
P1
Palkat verokäsittely
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19000000
19000000
19000000
15000000
19000000

-

19999999
19999999
19999999
15999999
19999999

1000000
1000000

-

1999999
1999999

TR RAHASTOSIJOITUKSET

Tositelaji
T

Tositteet

Tositelajit

Alaraja
000001

Kuluva tilivuosi
Yläraja
000400

Käytetty

2016

000350

Tuleva tilivuosi
Alaraja
Yläraja

2017
Käytetty

000001

000338

000400

KK RAHASTOSIJOITUKSET
Tositelajit

Tositelaji
T

Tositteet

Alaraja
000001

Kuluva tilivuosi
Yläraja
000800

Käytetty

2016

000672

Tuleva tilivuosi
Alaraja
Yläraja

2017
Käytetty

000001

000431

000500

Tositelajit
HH RAHASTOSIJOITUKSET

Tositelaji
T

Tositteet

Alaraja
000001

Kuluva tilivuosi
Yläraja
000999

Käytetty
000679
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2016

Tuleva tilivuosi
Alaraja
Yläraja

2017
Käytetty

000001

000406

000450

TESTAMENTTIRAHASTO

Tositelaji
26
70
71
72

73
74
75
753
76
77
771
78
79
791
99

Tositelajit

Alaraja

älä käytä/vuokrien kaato
175000
Test/kassatositteet
170000
Test/saap.viitteettömät
171000
Test/saap.viitteelliset
172000
Test/muut maks suoritukset
173500
Test/ostolask.suoritukset
174000
Test/vuokrat
175000
M2 matkalaskut
753001
Test/laskutus
176000
Test/Rondo-ostolaskut
700000
Test/eOstolaskut
710000
Test/ostolaskut
178000
Test/muistiotositteet
179000
Avaavan taseen korjaukset
791000
Virhekirjaukset
997900

Kuluva tilivuosi
Yläraja

Käytetty

2016

Tuleva tilivuosi
Alaraja
Yläraja

2017
Käytetty

175020

175011

175000

175020

175011

170999

169999

170000

170999

169999

171999

171041

171000

171999

171027

173499

172121

172000

173499

172125

173599

173519

173500

173599

173513

174999

174176

174000

174999

174180

175999

175008

175000

175999

174999

753999

753000

753001

753999

753000

176999

176013

176000

176999

176024

709999

699999

700000

709999

699999

719999

710579

710000

719999

710559

178999

178119

178000

178999

178113

179999

179011

179000

179999

179049

791999

791002

791000

791999

790999

997999

997899

997900

997999

997899
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KOLEHTIRAHASTO

Tositelaji
81

Kole/tulot

82

Kole/saap.viitteelliset

84
86
87
88
89
891

Tositelajit
Alaraja

Alaraja

Yläraja

Käytetty

181999

181281

181000

181999

181279

182000
Kole/ostolask.suoritukset
184000
Kole/laskutus
186000
Kole/muistiotositteet
187000
Kole/ostolaskut
188000
Kole/Rondo-ostolaskut
800000
Kole/eOstolaskut
810000

182999

181999

182000

182999

181999

185999

184051

184000

185999

184036

186999

185999

186000

186999

185999

187999

187003

187000

187999

187001

189999

187999

188000

189999

188001

809999

799999

800000

809999

799999

819999

811118

810000

819999

811005

Käytetty

Alaraja

Yläraja

Vap var/kassatositteet

400000
Vap var/viitteettömät suor
401000
402 Vap var/viitteelliset suor
402000
404 Vap var/ostolask.suor.
404000
405 Vap var/alv laskutus
405000
406 Vap var/laskutus
406000
407 Vap var/muistiotositteet
407000
408 Vap var/ostolaskut
408000
409 Vap var/Rondo-ostolaskut
409000
410 Vap var/avaavan taseen korjaukset
407900
411 Vap var/eOstolaskut
410000
453 M2 matkalaskut
453001
401

Käytetty

181000

VAPAIDEN VAROJEN RAHASTO
Tositelaji
Alaraja
400

Yläraja

Yläraja

Käytetty

400999

400319

400000

400999

400337

401999

401273

401000

401999

401357

402999

402214

402000

402999

402195

404999

404363

404000

404999

404342

405999

405001

405000

405999

404999

406999

406296

406000

406999

406382

407999

407078

407000

407999

407186

408999

408280

408000

408999

408247

409999

408999

409000

409999

408999

407999

407900

407900

407999

407900

419999

410589

410000

419999

410509

453999

453000

453001

453999

453000
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YHTEISVASTUUKERÄYS

Tositelaji
90

Ostolaskut

91

Ostolaskut/Rondo

910

eOstolaskut

92
93
94
96
97
M
T

Tositelajit

Alaraja

Kuluva tilivuosi
Yläraja

Käytetty

2017

Tuleva tilivuosi
Alaraja
Yläraja

2018
Käytetty

190900

190999

190900

190900

190999

190899

190000

190899

189999

190000

190899

189999

191001
Saap.viitteelliset suoritukset
192000
Ostoresk. ym suoritukset
193000
Yht vast/Kassatositteet
194000
Laskutus
196500
Myyntiresk.suoritukset
197000
MUISTIOTOSITTEET
001000
TOSITTEET
000001

191999

191054

191001

191999

191026

192999

191999

192000

192999

191999

193999

193031

193000

193999

193011

194299

193999

194000

194299

193999

196999

196514

196500

196999

196499

197999

197022

197000

197999

197009

019999

001003

001000

019999

001006

000999

000172

000001

000999

000013
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1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Kyrkliga samfälligheten
Allmän översikt av verksamheten
Året 2017 i korthet
Året för Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet präglades av Reformationens märkesår med
många evenemang på riksnivå, projektet för en ändring av församlingsstrukturerna och en
förstärkning av grunderna för ekonomin.
Det ekonomiska underlaget för kyrkliga samfällighetens ekonomi har tidigare varit avhängig av
Finlands och speciellt av Åboregionens ekonomiska framgång. Efter tio år av nedstämdhet började
världsekonomin, men även Finlands ekonomi att växa. Den positiva stämning som uppstått har
skapat en gynnsam atmosfär för investeringar och för beslut om att anställa arbetskraft. Vad Åbo
anbelangar har den stämning som började redan 2016 blivit starkare och arbetslöshetssiffrorna har
börjat gå ned. Uppgångsperioden gäller dock inte alla i arbetsför ålder, utan även när en sådan
råder, fortsätter arbetslösheten för många långtidsarbetslösa och unga. Detta får till stånd
kraftlöshet och utmanar församlingarna att försöka nå dem som har blivit utan dessa frukter av
tillväxten.
Arbetsmarknadens moderata löneförhöjningar har gjort det lättare att hantera kyrkliga
samfällighetens kostnader. Anställningspolitiken har fortfarande varit mycket överlagd och antalet
anställda minskade även under detta verksamhetsår.
Utvecklingen för världens aktiemarknad var fortfarande på uppåtgående, främst beroende på
företagens förbättrade resultatkondition. Ifall bolagens vinstnivå inte längre förbättras, leder en
begränsning av centralbankernas stimulanspolitik till att räntenivån stiger och det torde leda till att
aktieplaceringarna relativt sett lockar sämre. Detta kan öka fluktuationerna för aktieplaceringarna,
vilket man de facto fått se tecken på efter den avslutade räkenskapsperioden.
Då de för Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet viktiga samfundsskatteinkomsterna för senaste
år uteblev, kom detta definitivt till synes då de gamla samfundsskatteintäkterna inte längre
redovisades av beskattningsmyndigheterna. Den ekonomiska återhämtningen inverkar inte i
fortsättningen på de samfundsskatteintäkter vi erhåller, eftersom samfundsskatten har ersatts med
en ersättning som betalas av staten, och som utdelas till församlingarna i förhållande till
verksamhetsområdets befolkningsunderlag.
Effekten av de anpassningsåtgärder som vidtagits under många år räckte inte till för att höja
räkenskapsperiodens resultat till att bli positivt, utan det uppvisade ett underskott på 3,0 m€.
Motsvarande underskott året innan var 1,2 m€. Den ökade förlusten påverkades främst av en 1,9
m€ stor nedskrivning av engångsnatur för Pallivaha kyrka, samt av att lokalhyrorna minskade med
ett belopp på 0,8 m€. Genom statens ersättningssystem erhölls 0,9 m€ mindre än för tidigare år i
de uteblivna år 2016. Även inkomsterna av de erhållna kyrkoskatterna av medlemmarna sjönk med
0,5 m€, vilket de facto var mindre än vad som förutsett i budgeten.
För att balansera ekonomin beslutade gemensamma kyrkofullmäktige vid sitt möte 12.12.2017 att
höja den länge brukade skatteprocenten från 1,0 procent till 1,25 procent. Av den höjda
skatteprocenten kompenserades med en tredjedel nedgången för den uteblivna samfundsskatten
och en tredjedel täcker det genomsnittliga underskottet för de senaste åren. Den andel som blir
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över kommer att reserveras för att finansiera de grundläggande reparationer som är att vänta för
det värdefulla byggnadsbeståndet, främst kyrkobyggnaderna och lägercentrumen.
Hela kyrkliga samfällighetens gemensamma kraftansträngning var att uppmärksamma
Reformationens 500 års märkesår. Reformationens märkesår och årets program planerades i
samarbete med Åbo stad. Åbo stad önskade framhäva sin ställning som en europeisk kulturstad,
till vars identitet det hör att vara en huvudstad för kyrkan. Målet var att få så många aktörer som
möjligt att delta genom årets teman och i Åboregionen anordnades det även 300 olika evenemang.
Många begivenheter hade också en internationell förbindelse, sålunda bl.a. besöket av den
internationella långtradarturnen Tarinat matkalla (Berättelser på väg) 15.3.2017. Åbo syntes också
i början av juli i Wittenberg som en del av reformationens världsutställning.
De riksomfattande kyrkodagarna som hölls i maj byggdes upp kring reformationstemat. Som en
ny landvinning förenades med kyrkodagarna både de svenskspråkiga kyrkodagarna och Finska
missionssällskapets riksomfattande missionsfest. Besökarna vid evenemangen var sammanlagt
50.000 och de enskilda besökarna var 16.000.
Märkesårets riksomfattande huvudfest hölls 5.11.2017 i Åbo. Festgudstjänsten i Domkyrkan och
märkesårets huvudfest i Logomo var publiksuccéer. Jämte övriga honoratiores hedrade
republikens president evenemanget med sin närvaro.
Projektet för en ändring av församlingsstrukturerna framskred under året till en konkret plan och
en motion av domkapitlet. Utredningsman Sami Luotonens förslag om att minska antalet
församlingar från tio i dag till sex ändrades i domkapitlets motion till fem församlingar.
Gemensamma kyrkorådet understödde initiativet, men gemensamma kyrkofullmäktige tog i
december ställning för att motsätta sig projektet, eftersom det inte ansåg att sammanslagningar
mot församlingarnas vilja kan understödas. Domkapitlet ändrade sitt förslag till kyrkostyrelsen
sålunda att Åbo domkyrkoförsamling ska fortsätta utan sammanslagningar, och att Henriks
församling och Katarina församling, vilka hade planerats att gå samman med den, skulle
sammanslås, varvid antalet församlingar vore fem finskspråkiga och en svenskspråkig församling,
Även utvecklingsarbetet för samfällighetsstrukturerna har fortgått år 2017 genom åtgärd av en
arbetsgrupp, som letts av ordföranden för kyrkorådet, domprosten Heimo Rinne.
Framställningarna i praktiken bereds av den arbetsgrupp för reglementen och instruktioner som
tillsattes i september.
Församlingarnas antal närvarande medlemmar sjönk med 637 personer. De som utträdde ur kyrkan
var 3154, vilket var 1047 flera än år 2016. Antalet sådana som anslöt sig, 776 personer, motsvarar
nästan de föregående årens nivå. Antalet personer som utträtt påverkas i hög grad också av yttre
impulser, som vi inte kan påverka på annat sätt än genom långsiktig verksamhet. Utvecklingen av
medlemsantalet påverkas även av den kraftiga flyttningsrörelsen till området för Åbo och S:t
Karins, vilken mildrar effekten av utträdet. Medlemsprocenten sjönk med 0,9 %, och var i slutet
av året 66,5 %.
Väsentliga tilldragelser under räkenskapsperioden och efter att den avslutats
*
Räkenskapsperiodens årstäckning sjönk och var 3,1 m€. Räkenskapsperiodens resultat
hade ett underskott på 3,0 m€.
*
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutade höja den kyrkoskatt som tillämpas år 2018 till
1,25 procent.
*
Pallivaha kyrka togs ur bruk på grund av problem med byggnadens inomhusluft.
*
Den riksomfattande huvudfesten för Reformationens 500-års märkesår anordnades i Åbo
domkyrka i början av november.
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Prosteriarbetet
Prosteriarbetet leds av kontraktsprosten, som utför uppgifter som förordnas av domkapitlet, och
vilka omfattar vissa administrativa uppgifter. Kontraktsprosten genomförde valet av prästassessor
och arrangerade en möteskryssning för prosteriets präster, där man dryftade prästens roll under
Finlands hundraåriga historia.
Allmän översikt av ekonomin
Det allmänna ekonomiska läget
Världsekonomin
Finlands Bank uppskattade att tillväxten för världsekonomin blir starkare till 3,5 procent år 2017
och att den håller en takt på klart över tre procent åren 2018-2019. Efter återhämtningen av
konjunkturkaraktär dämpas takten av den långsamma potentiella tillväxten för de utvecklade
länderna och av Kinas strukturomvandling. Riskerna som hänför sig till världsekonomins tillväxt
har minskat, men de har tyngdpunkten på en riktning mot en allt svagare utveckling. I Förenta
staterna fortgår utvecklingen, även om stimulansförväntningarna har avtagit och den ekonomiska
politikens riktning är oklar. I Kina motser man att tillväxten ska bli långsammare. Till en
retardering bidrar det faktum att befolkningen blir äldre, produktionsstrukturen mer
servicedominerad och miljöproblemen. Den offentliga sektorns stimulansmån beskärs av den
ökade skuldsättningen, utströmningen av kapitalen och en accelererad inflation. Man motser att
Kinas ekonomi ska växa med sex procent år 2018 och fem procent år 2019. Mätt med
köpkraftskorrigerade tyngder är Kina världens största ekonomi, och av denna anledning är dess
inverkan på världsekonomin betydande. De utvecklade ländernas tyngd i världsekonomin har
minskat.
Euro-området
Inom euroområdet växer ekonomin jämt, och den kraftiga ekonomiska utvecklingen kompenserar
den litet dämpande utveckling, som orsakas av Storbritanniens brexit. Euroområdets
bruttonationalprodukt har ökat de senaste åren i en takt på cirka två procent. Trots den kraftiga
tillväxten har inflationen först alldeles under den senaste tiden visat lindriga tecken på att bli
snabbare med stöd av ECB:s penningpolitik.
Investeringarna har återhämtat sig på euroområdet, och tillväxten för sysselsättningen har fortgått
i cirka fyra år. Det globala konjunkturuppsvinget stöder euroområdets tillväxt. Utöver
högkonjunkturen har strukturreformerna understött en ökad sysselsättning genom att öka graden
av deltagande. Förnyelsen av de ekonomiska strukturerna stöder produktiviteten och även
ekonomin på lång sikt. Strukturomvandlingarnas takt har blivit långsammare av krisåren, och flera
av euroområdets länder släpar ännu efter med hänsyn till de bästa i världen. Euroområdet har ännu
problem som gått i arv efter finans- och skuldkrisen. På lång sikt dämpar den långsamma
befolkningstillväxten och den svaga utvecklingen för produktiviteten tillväxtutsikterna för
euroområdet.
Europeiska Centralbankens råd har de senaste åren upprätthållit en penningpolitik som kraftigt
understött tillväxten. Räntorna har varit på exceptionellt låg nivå, från och med mars 2016 har
räntan för grundfinansieringsoperationer varit 0,0 %, depositionsräntan -0,40 % och räntan för
likviditetskredit 0,25 %.
Sysselsättningen har ökat i en följd i cirka fyra år. Under det första kvartalet av år 2017 blev
euroområdets sysselsättning bättre med halvannan procent från året innan. Betraktat utifrån de
enskilda länderna har tillväxten varit omfattande, men på sina ställen har även de finanspolitiska
åtgärderna funnits i bakgrunden. Arbetslöshetsgraden gick inom euroområdet ned till 9,2 procent
under det andra kvartalet år 2017.
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Finland
Inom den ekonomiska tillväxten i Finland accelereras tillväxten av exporten och samtidigt
förstärks efterfrågan i hemlandet. Enligt Finlands Banks prognos ökar bruttonationalprodukten
med 3,1 % år 2018 och med 2,5 procent år 2018. De mest centrala faktorerna i bakgrunden har
varit de yttre faktorerna, bland annat den goda ekonomiska tillväxten och en finanspolitik som
stimulerar
euroområdet.
En mer exportgenererad tillväxt än tidigare förändrar strukturen för tillväxten i Finland på kort
sikt. Den förbättrade produktiviteten har accelererat åren 2016-2017, och den stöds de närmaste
åren av ökade investeringar för produktionen, vilka utökar produktionskapaciteten. År 2017 ökar
exporten med 8,4 % i takt med världsekonomins tillväxt och den förbättrade konkurrenskraften.
Importen har ökat den privata konsumtionen samt efterfrågan på råvaror och investeringsvaror, det
har uppskattats att importen år 2017 ökar med 2,2 %.
Finlands bytesbalans har enligt Statistikcentralen stigit till ett överskott, förra gången hade den ett
överskott år 2011. I november 2017 var handelsbalansens överskott 0,2 mrd euro. Finland
exporterar nu mera än tidigare till nästan alla länder som handelspartner och volymen för
varuexporten till de 15 största exportländerna ökade år 2017. Snabbast ökade varuexporten till
euroområdet, men också den export som är riktad till Ryssland och Kina har ökat. Bland industrins
verksamhetsområden har skogs-, metall- och den kemiska industrin och i synnerhet tillverkningen
av fordon mest ökat sin export. Produktionen ökade i slutet av året till 4 %, industrins omsättning
ökade i slutet av året med 7 %. Omsättningen för metall-, el- och elektronikindustrin ökade med
nästan 10 %.
Genom att bytesbalansen balanserades, minskar även beloppet av nationalekonomins utländska
nettoskuld. Finland har varit en nettolåntagare från och med år 2011 ända till början av år 2017.
Trots den yttre balansen befinner sig de inhemska sektorerna alltjämt i obalans med hänsyn till
kreditgivningen. De senaste åren har nettoutlåning till företags- och finanssektorerna ökat och den
offentliga sektorns nettokredittagning har inskränkts, samtidigt som underskottet för
hushållssektorn har ökat.
Finlands offentliga konsumtion ökade långsamt år 2017, då nedskärningarna av
semesterpenningarna för de offentliga sektorn, förlängningen av arbetstiden och de minskade
arbetsgivaravgifterna minskade de offentliga arbetskraftskostnaderna. Anpassningen till utgifterna
bromsar upp tillväxten för den offentliga konsumtionen de kommande åren och särskilt år 2019.
Arbets- och näringsbyråerna hade enligt arbetsförmedlingsstatistiken i slutet av december 295.500
arbetslösa arbetssökande, vilket är 62.600 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande
ökade från föregående månad med 24.200. De långtidsarbetslösa, dvs. arbetslösa arbetssökande
som varit minst ett år oavbrutet arbetslösa, var 91.600, vilket är 30.400 färre än året innan. De
arbetslösa arbetssökande över 50 år var 110.900 eller 20.700 färre än året innan vid samma tid.
Unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 38.300, vilket är 9.800 färre än i december
föregående år.
Nya lediga arbetsplatser anmäldes till TE-byråerna under december 40.300, och inalles hade TEbyråerna i december 78.300 lediga arbetsplatser, vilket är 9.900 flera än för ett år sedan.
I hela landet fanns det i slutet av december 25.500 personer permitterade, vilket är 12.500 färre än
vid motsvarande tid året innan. Heltidspermitterade var sammanlagt 17.300 personer, vilket är
10.200 färre än i december föregående år. I service som kan inräknas i aktivitetsgraden (t.ex.
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lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsträning och frivilliga studier) fanns det i slutet av
december 114.600 personer, vilket är 400 mera än ett år tidigare.
Egentliga Finland
Enligt Statistikcentralens förhandsstatistiker befinner sig utvecklingen för företagens omsättning
på en stabil tillväxtkurva inom alla branscher. Snabbast ökar omsättningen i Egentliga Finland
inom byggbranschen. Tillväxten för servicebranscherna har varit litet långsammare än inom
byggandet, även den har ökat under sju år med cirka 35 %.
De ekonomiska förväntningarna bland företagarna i Egentliga Finland har stigit och företagarna
väntar att omsättningen, antalet anställda, lönsamheten och mängden investeringar ska öka.
Särskilt i Åboregionen är de ekonomiska förväntningarna höga. Man tror att situationen för
åbovarvet inverkar positivt i synnerhet i Åbo och dess kranskommuner. I samband med den
positiva strukturförändringen har det förutspåtts cirka 30.000 nya arbetsplatser de närmaste åren.
Ifall dessa prognoser blir verklighet, närmar sig sysselsättningsgraden för Egentliga Finland
medeltalet för de nordiska länderna, vilket är 76,6 procent.
Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå hade i slutet av december 24 900 arbetslösa
arbetssökande. Under december månad ökar antalet arbetslösa i allmänhet, nu var ökningen 2.400
personer, vilket är en minskning med 20 procent, 6.000 personer jämfört med situationen i
december år 2016. I hela landet minskade antalet arbetslösa med 18 procent.
Andelen arbetslösa av arbetskraften var i slutet av december i Egentliga Finland 11 procent (2,6 %
mindre än ett år tidigare). Andelen arbetslösa för hela landet är 11,2 %. I december minskade
antalet arbetslösa från föregående år i alla Egentliga Finlands regionkommuner. I regionen VakkaSuomi minskade antalet arbetslösa snabbast – med 29 procent, medan igen nedgångstakten i
Åbolands skärgård förblev 16 procent. Arbetslöshetsgraden var högst i Salo regionkommun
(13,6 %) och i Salo stad (14,2 %). Vakka-Suomi hade den lägsta arbetslöshetsgraden (7,0 %) samt
Pemar bland kommunerna (5,7 %).
Arbetslösheten för personer under 30 år minskade oberoende av utbildningsbakgrund.
Ungdomarnas arbetslöshet minskade i 24 kommuner, dvs. i nästan alla kommuner och även
långtidsarbetslösheten är på nedåtgående i 22 kommuner och i hela Egentliga Finland. Efterfrågan
på arbetskraft har alltjämt blivit livligare och under de tre senaste månaderna öppnades 18 procent
flera nya lediga arbetsplatser än för ett år sedan. Efterfrågan på arbetskraft håller på att utvidgas
till servicen.
Åbo och S:t Karins
Åbo ekonomiområde befinner sig i en stark uppgång. Bilfabriken i Nystad har en orderstock som
fortfarande har ökat och Valmet har fortsatt med en kraftig rekrytering. För åbovarvet är det andra
betydande investeringsprojektet på kommande, utöver det redan beslutade projektet på 185
miljoner. Invid varvet planeras en koncentration för marinindustrin med 10.000 arbetsplatser.
Invånarantalet för Åbo ökade på ett år med cirka 2.230 personer och var i slutet av året 189.794.
Bokslutet för Åbo för år 2017 har ett överskott på 24,2 milj. euro, det korrigerade överskottet är
9,5 milj. euro. Åbo stads skatteinkomster är totalt 749 milj. euro, ökningen från året innan är 12
milj. euro. I slutet av året hade Åbo 12.926 arbetslösa (år 2016 var det 15.423) och
arbetslöshetsgraden var 13,9 (16,8) procent. De lediga arbetsplatserna var 1.719 (1.400) sr.
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För staden S:t Karins inflöt det år 2017 i kommunalskatt 125 milk. Euro, i samfundsskatt 5 milj.
Euro och i fastighetsskatt 7 milj. Euro. S:t Karins hade i slutet av året 1.232 arbetslösa (1.594 år
2016) och arbetslöshetsgraden var 7,9 (10,3) %. De lediga arbetsplatserna var 72 (46) st.
Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet
Kyrkliga samfälligheten övergick till att bli medlem av Kyrkans servicecentral (Kipa) i början av
räkenskapsperioden och i fråga om gravskötselfondernas bokföringar. Kollekterna, gemensamt
ansvar, de lediga tillgångarna, testamentsfonden och placeringsverksamheten skötte man ännu helt
och hållet själv i det gamla systemet.
Förändringen har påverkat hela personalen med hänsyn till de strama tidtabellerna och speciellt
rese- och utgiftsfakturorna samt kreditkortsutredningarna. Det har upplevts som svårt att utreda
kreditkortsköpen med avseende på den som utreder inköpen och speciellt arbetsdrygt för
granskaren. Svårigheten med att klarlägga inköpen kommer bland annat till synes i att det i slutet
av året fanns outredda kreditkortsköp för 75.000 euro. Dessutom får man inte i systemet
information om outredda kreditkortsköp per person, vilket skulle behövas som noter till bokslutet.
Under år 2018 överförs utredningen i fråga om kreditkortsköpen till inköpsfakturorna.
Svårigheter har också varit förenade med det utbytta hyresövervakningssystemet. Det har varit
arbetsdrygt att avstämma hyresreskontran med Kipas system, eftersom hyresförskotten och fordringarna har kommit från fastighetsförvaltningens system utan uppgifter om kostnadsställen
och de har överförts i Kipas system för alla hyresbostäder till samma skuld- och
fordringskostnader.
Kyrkoskatteprocenten år 2017 var 1 %. I kyrkoskatteinkomster inflöt 25,1 milj. euro, med
avseende på samfundsskatterna blev förlusten 26 t euro. I statlig finansiering erhölls 4,3 milj. euro.
Kyrkoskatteinkomsterna översteg budgeten med 0,3 milj. euro. Beskattningskostnaderna för
räkenskapsperioden är 0,5 milj. euro. I kyrkoskatter erhölls 0,8 milj. euro mindre i jämförelse med
året innan. Placeringarna medförde 1,4 milj. euro. I försäljningsvinster för anläggningstillgångar
erhölls sammanlagt 1,1 milj. euro för 13 bostadsaktier och två tomter.
Kyrkliga samfällighetens verksamhetsintäkter är 11,5 milj. euro, av dem är 5,5 milj. euro
hyresintäkter. Utgifterna för verksamheten är 35,6 milj. euro. De interna intäkterna och utgifterna
är 1 milj. euro.
Personalkostnaderna sjönk med 0,4 milj. euro och utgjorde 19,1 milj. euro. Räkningen för
semesterlöneskulden, som ingår i personalkostnaderna, var 40.000 euro. De köpta tjänsterna var
7,8 milj. euro och räkenskapsperiodens material och förnödenheter 4,3 milj. euro.
I centralfondsavgift för att finansiera kyrkans gemensamma verksamhet betalades 1,9 milj. euro.
Från och med början av år 2013 ska varje församling och kyrkliga samfällighet betala
pensionsfondsavgift för att öka kyrkans pensionsfond. För Åbo och S:t Karins kyrkliga
samfällighet var pensionsfondsavgiften 1 milj. euro år 2017. Finansieringsintäkterna och
kostnaderna är totalt 1,3 milj. euro. Årstäckningen, som anger resultatet före avskrivningar, har ett
överskott på 3,1 milj. euro. Ett år tidigare hade årstäckningen ett överskott på 3,3 milj. euro.
I avskrivningar för räkenskapsperioden har bokförts 3,7 milj. euro. För Pallivaha kyrka och
församlingscentrum gjordes en värdenedskrivning på 1,9 milj. auro. Beloppet för
värdenedskrivningen har i balansräkningen varit det ofullbordade investeringsbeloppet för
Pallivaha. I kyrkliga samfällighetens balansräkning är Pallivaha kyrkas värde ännu cirka 0,7 milj.
euro.

193

För bosdtadshusen i Hansängen och Kråkkärret gjordes beskattningsreserveringar på 0,5 milj.
euro. Den gamla fonderingen upplöstes i fråga om tillvaratagandet av bostadshusens värme i
Hansängen med 0,2 milj. euro och avdraget för avskrivningsskillnaderna blev 12 t euro. Den 12
mån. Euribor som ska brukas i beräkningen av interna räntor var 31.12. negativ, varför interna
räntor inte har uträknats.
För kyrkliga samfällighetens centralbokföring hade i budgeten reserverats ett underskott på 2,6
milj. euro, där värdenedskrivningen för Pallivaha inte hade beaktats. Underskottet för
räkenskapsperioden blev 3 milj. euro. Ett år tidigare var underskottet 1,2 milj. euro.
Investeringar gjordes för 1,8 milj. euro. Balansräkningens slutsumma är 243 milj. euro, av vilket
andelen för det egna kapitalet är 48 %, 117 milj. euro.
Gravskötselfonden
Intäkternas totalsumma är 2,8 milj. euro. Intäkterna för gravarnas skötsel är 1,2 milj.euro och
hyresintäkterna är 1,6 milj. euro. Från gravskötselfonden betalades totalt 2,3 milj. euro i
personalkostnader (löner, arvoden och bikostnader).
Periodiseringarna av tidsbunden skötsel år 2017 var 0,6 milj. euro, och de har bokförts som
periodiserade betalningar för gravskötsel och som erhållna förskott. På grundval av utfallet för år
2017 uppskattades 0,6 milj. euro som en periodiseringspost, som förfaller år 2018, vilket
överfördes från de långfristiga främmande kapitalen till de kortfristiga främmande kapitalen.
Kapitalen för kortfristiga gamla skötselförbindelser på viss tid blev vid räkenskapsårets utgång 0,5
milj. euro.
Kyrkorådet har år 2006 beslutat att skötselavgifterna för evigt skötselavtal årligen debiteras från
fonden för evig skötsel i enlighet med de faktiska beräknade skötselavgifterna. Skötselavgifterna
år 2017 på 0,34 milj. euro syns i resultaträkningen som en fondöverföring. Kyrkorådet har också
beslutat att fonden för evig skötsel årligen krediteras med en fem procents ränta. Gottskrivningen
för räkenskapsperioden är 0,39 milj. euro, varför fonden för evig skötsel ökade med skillnaden för
dem.
Över den överskridande eller underskridande täckningen för ansvaret för gravskötseln har en
kalkyl gjorts upp på så sätt att ansvaret för gravskötseln har jämförts med balansräkningen. Antalet
gällande år för gravavtalen är 157.379 st. Utgifterna för en grav som skötts, var år 2017 i
genomsnitt 175,24 euro, och ansvarsbeloppet för vårdavtalen är då 27,6 milj. euro.
Pikis gravskötselfond
Då Pikis församling 1.1.2009 gick samman med Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet
lämnades Pikis gravskötselfond kvar som en egen ekonomienhet, där endast de vårddepositioner
som var i kraft till 31.12.2008 behandlades ända till tidpunkten för deras slut och alla de
skötselförbindelser som ingåtts för Pikis begravningsplats efter 1.1.2009 ingås med Åbo och S:t
Karins kyrkliga samfällighets gravskötselfond. Enligt balansboken för Pikis församling
31.12.2008 fanns det på Pikis begravningsplats 166 st. Gravar med evigt skötselavtal och 227 st.
tidsbundna depositioner för gravar.
I slutet av år 2017 fanns det 28 gravar med tidsbunden skötsel. De sista skötselavtalen, som träffats
i Pikis gravskötselfond före 31.12.2008, utgår år 2024. Skötselinkomsterna för gravarna i fonden
är 1.200 euro och expeditionskostnaderna är 34.900 euro. Resultaten har ett underskott på 33.700
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euro för räkenskapsperioden, och på fondens bankkonto finns 1,05 euro i tillgångar. Det egna
kapitalet är -298.396 euro.
Testamentsfonden
Överskottet för testamentsfonden för räkenskapsperioden är 0,4 milj. euro och fondens kapital är
sammanlagt vid årets slut 11,3 milj. euro. Testamentsfonden innehåller totalt 64 olika fonder,
vilkas kapital har erhållits genom testamenten eller gåvobrev. Testamentsfondens medel brukas för
objekt enligt donatorernas vilja.
Från testamentsfonden utbetalades i personalkostnader 115 t euro. I bidrag utbetalades från
testamentsfonden sammanlagt 178 t euro. Andelen stipendier av bidragen är 46 t euro., till fiakonin
utbetalades i bidrag 60 t euro, för scoutverksamheten 4 t euro, för missionsarbetet 44 t euro och
för annan användning 23 t euro.
Kapitalen i Fonden för lediga tillgångar är i slutet av året totalt 0,5 milj. euro. Från de lediga
tillgångarna utbetalades under räkenskapsperioden i bidrag 0,1 milj. euro. I kollekter redovisades
under verksamhetsåret genom ekonomibyrån 0,3 milj. euro.
Placeringsverksamhet
Skötseln av församlingarnas penningmedel överflyttades år 2008 till Pohjola Varainhoito Oy på
basis av konkurrensutsättning. Fondportföljerna är tre. Upphandlingspriset för kyrkliga
samfällighetens fondplaceringar eller det lägre marknadsvärdet än detta var i slutet av
räkenskapsperioden 23,2 milj. euro. Utfallet av nettoförsäljningsvinsterna är 1,1 milj. euro.
Minskningen för portföljen är 0,6 milj. euro och räkenskapsårets överskott för fondplaceringarna
var för räkenskapsåret 1,4 milj. euro. Under räkenskapsåret redovisades i medel sammanlagt 2
milj. euro, totalt har av placeringarna intäktsförts 22 milj. euro och 3,5 milj. euro har
tilläggsplacerats.
Upphandlingspriset eller det lägre marknadspriset än det, för gravskötselfondens fondplaceringar
var 96,9 milj. euro. Utfallet av nettoförsäljningsvinsterna är 5,1 euro, portföljökningen är 5,9 milj.
euro och överskottet av fondplaceringarna var för räkenskapsåret 5,7 milj. euro. Under de tidigare
åren har 5.5. milj. euro redovisats, under räkenskapsåret har medel inte intäktsförts.
Köppriset för fondplaceringarna för testamentsfondens fondportfölj eller det lägre marknadspriset
än det, är 8,9 milj. euro. Utfallet av nettoförsäljningsvinsterna är 0,6 milj. euro. Portföljökningen
är 0,5 milj. euro och fondplaceringarnas överskott för räkenskapsåret var 0,7 milj. euro. Under
tidigare år har 0,6 milj. euro redovisats och under räkenskapsperioden intäktfördes i medel 0,3
milj. euro.

FÖRVALTNING, PERSONAL OCH BEFOLKNINGSMÄNGD
Kyrkliga samfällighetens ledande tjänsteinnehavare
Förvaltningsämbetet: förvaltningsdirektör Hannu Kallio, vicehäradshövding; fastighetsdirektör
Seppo Kosola, byggnadsingenjör: tf. ekonomidirektör Jaana Hörkkö, tradenom YH;
dataförvaltningschef Timo Koskinen, ekonomie magister: personalchef Tekla Määttänen,
ekonomie magister.
Centralregistret: tjänsten obesatt fr.o.m. 1.9.2015
Begravningsplatserna: chefen för begravningsväsendet Pekka Sorri fr.o.m. 1.6.2017
Informationsbyrån: informationschef Paula Heino, filosofie magister
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Ledande tjänsteman för centralen för det gemensamma församlingsarbetet:
Direktören för fostringsarbetet Hannu Hurme, prost t.o.m. 31.8.2017, diakonichef Teemu Hälli
fr.o.m. 1.9.2017
Centralen för fostringsarbetet: direktören för fostringsväsendet Hannu Hurme, prost t.o.m.
31.8.2017, tjänsten obesatt fr.o.m. 1.9.2017
Diakonicentralen: diakonichef Teemu Hälli, pastor,
Familjerådgivningscentralen: direktören för familjerådgivningscentralen Sari Sundvall-Piha,
pastor
Sjukhussjälavården: ledande sjukhussjälavårdare Hilkka Kakko-Helle, pastor
Samtalstjänsten Palveleva puhelin: verksamhetsledare Päivi Mäntylä, ungdomshandledare
Församlingarnas ledande befattningshavare
Domkyrkoförsamlingen: domprost Heimo Rinne, teologie doktor; FM
Mikaels församling: kyrkoherde Jouni Lehikonen, prost
Martins församling: kyrkoherde Tuomo Norvasuo, pastor
Katarina församling: kyrkoherde Katri Rinne, prost, FM
Åbo svenska församling: tf. kyrkoherde Mia Bäck t.o.m. 30.11.2017, kyrkoherde Mia Bäck fr.o.m.
1.12.2017
Henriks församling: kyrkoherde Heikki Mäntylä, prost
Patis församling: kyrkoherde Jukka Järvensivu, pastor
S:t Karins församling: kyrkoherde Ville Niittynen, pastor; PM
Pikis församling: kyrkoherde Merja Hermonen, teologie doktor
Gemensamma kyrkofullmäktige 2015-2018
6 möten, 92 paragrafer
Ordförande: Harri Lukander, advokat
Vice ordförande: Merja Nurmio, psykiatrisjukskötare
Sekreterare: Hannu Kallio, förvaltningsdirektör mötena 1-3/2017, Tf. förvaltningsdirektör Seppo
Kosola 4-5/2017
Domkyrkoförsamlingen: Maija Paloheimo, verkställande direktör, Laura Pirilä, lärare; Anni
Puhakka, företagare; Harri Raitis, författare; Helmi-Riitta Toivari, hälsocentralläkare
Mikaels församling: Aila Harjanne, kommunalråd; Anna Lintunen, forskare; Raili Pajula,
byggmästare; Matti Pennanen, diakon; Hanna Suomela, PeM; Ulla-Maija Vierimaa, FM, lektor
Martins församling: Niko Aaltonen, servicechef, tradenom; Sakari Itähaarla, jordbrukare, agrolog;
Anna-Liisa Kiviö, priv. Familjedagvårdare; Heikki Muurinen, företagare, jordbrukare; Essi
Tarvainen, lektor inom den grundläggande utbildningen
Katarina församling: Anni Maria Laato, TD, docent; Eija Koskivaara RM, specialforskare; Mika
Maaskola, mätarreparatör, huvudförtroendeman; Ari Rantanen, musiker, försäljare; Riitta
Siivonen, psykoterapeut; Tiina Stauffer, barnträdgårdslärare
S:t Marie församling: Henna Jagt; Maria Lähdemäki, PeM?, lärare; Eevi Raunio, målarmästare;
Jorma Hellstén, överkonduktör, pens.: Pentti Korhonen, överstelöjtnant; Merja Nurmio,
sjukskötare i psykiatri; Pirjo Ranti, lektor; Tamara Teros-Jaakkola, specialistläkare i
barnsjukdomar
Åbo svenska församling: Susanne Björkman, agrolog, företagsexpert; Liisa Molander, pensionär;
Siv Sandberg: PL, forskare; Göran Wikstedt, diplom ekonom
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Henriks församling: Inkeri Huiskala, specialistläkare i geriatri; Mikko Knuuti, specialklasslärare;
Anna-Emilia Koivisto t.o.m. 15.6.2017, Juha Nappu, verkställande direktör, fr.o.m. 26.10.2017,
Matti Jarvansalo, väktare; Hilkka Luojola, avdelningsskötare
Patis församling: Jenni Haaki, FM, jordartsgeolog; Marika Haapsaari, agrolog
S:t Karins församling: Merja Ainasoja, VH; Irja Gustafsson, socialahandledare: Tytti Kankaristo,
ungdomsarbetare t.o.m. 30.3.2017, Johanna Laitinen, klasslärare fr.o.m. 26.102017; Aila Laitinen,
hälsovårdare/diabetesskötare; Ari Malmi, distriktschef; Anniina Rantala, PK, studerande
Pikis församling: Kirsi Huoponen, forskare, pastor; Mirja Kanervavuori, familjehandledare; Harri
Lukander, advokat, VH;
Initiativ som tagits av kyrkofullmäktige
Obehandlade motioner 31.12.2017
1. Pentti Korhonen (kf 14.3.2013): Motion om tillverkning av oblater i församlingarna. För
beredning hos kyrkoherdemötet.
Initiativ som tagits år 2017:
1. Harri Raitis (kf 2.2.2017: Motion om utredning av orsakerna till församlingarnas
medlemsantal.
Under beredning, utförandet av en omfattande medlemsskapsundersökning under utredning
2. Pirjo Ranti (kf 15.6.2017): Motion om att tillfoga Lutherska Evangelieföreningen i Finland
SLEY bland de mottagare av den budget som reserverats för missionsorganisationerna.
För utlåtande i kommittén för det gemensamma missionsarbetet.
3. Pentti Korhonen (kf 15.6.2017): Motion om att anskaffa lyktor till hjältegravarna.
Lyktorna anskaffade före begivenheterna för Finlands 100 -årsdag 6.12.2017.
Gemensamma kyrkorådet 2015-2018
21 möten, 645 paragrafer
Medlemmar: Heimo Rinne, domprost, ordf.; Pentti Korhonen, överstelöjtnant, viceordf.; Juha
Nappu, verkställande direktör, Merja Ainasoja, VH; Auvo Heikkilä, företagare; Mirjo
Kanervavuori, familjehandledare: Heikki Knuuti, klasslärare; Anna Lintunen, forskare, AFD; Ari
Rantanen, musiker, försäljare; Siv Sandberg, forskare; Helmi-Riitta Toivari, hälsocentralläkare;
sekreterare Hannu Kallio, förvaltningsdirektör.
Suppleanter: Jorma Hellstén, forskningsmästare; Sakari Itähaarla, jordbrukare, agrolog; Mika
Ketola, disponent; Antti Koponen, generalsekreterare; Marika Lahti, agrolog: Hilkka Luojola,
avdelningsskötare; Aila Lahtinen, hälsovårdare, diabetesskötare; Lars Nyberg, lärare; Matti
Pennanen, diakon; Päivi Salminen, FK.
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Direktioner och kommittéer underställda kyrkorådet 2015-2018
Direktionen för diakoniarbetet
11 möten, 114 paragrafer
Irja Gustafsson, socialhandledare, ordf.; Paavo Nevalainen, institutsofficer i a.; Olavi Nummela,
pensionär; Matti Rantanen, välfärdschef, Pirjo Ranti, lektor; Hanna Suomela, PeM, speciallärare;
Lillemor Wennerström, ergoterapeut; suppl. Anna-Liisa Kiviö, priv. familjedagvårdare; suppl.
Pirjo Tiensuu, vaktmästare; Heikki Knuuti, kyrkorådets representant; Teemu Hälli,
diakonidirektör, sekr.
Direktionen för fostringsärenden
9 möten, 117 paragrafer
Jaana Jaakola, distriktschef, ordf; Raimo Erkkilä, kriminalkomissarie; Hannu Isolauri,
undervisningsråd; Anni Maria Laato, TD, docent; Jukka Laine, klasslärare; Annina Lehtiö-Vainio,
EM, direktör för ungdomsservice; Tytti Kankaristo, ungdomsarbetare t.o.m. 29.3.2017, Johanna
Laitinen, klasslärare, fr.o.m. 30.3.2017; suppl. Mari Holmroos, PM; suppl. Virve Välimäki, PeM;
kyrkorådets representant; Helmi-Riitta Toivari; Hannu Hurme, direktör för fostringsväsendet, sekr.
t.o.m. 31.8.2017, Tiina Karppinen fr.o.m. 1.9.2017.
Direktionen för själavårdsarbetet
6 möten, 66 paragrafer
Ailo Uhinki, psykolog, ordf.; Kirsi Hupponen, forskare, pastor; Matti Jarvansalo, väktare; Raili
Kauhaniemi, FM, t.o.m. 8.2.2017, Sinikka Luutonen fr.o.m. 14.9.2017; Heikki Palmu, pastor,
författare; Riitta Vehanen, verkställande direktör; Tommi Väyrynen, överläkare; suppl. Sinikka
Luutonen, specialistläkare; suppl. Riitta Siivonen, psykoterapeut; kyrkorådets representant Ari
Rantanen; Sari Sundvall-Piha, direktör för familjerådgivningscentralen, sekreterare.
Fastighetsnämnden
5 möten, 42 paragrafer
Eevi Raunio, målarmästare, ordf. ; Raili Pajula, byggmästare, vice ordf.; Susanne Björkman,
agrolog; Eija Koskivaara, ED, Ilari Luojola, häradsdomare; Urmas Mikkonen, ingenjör; Matti
Niskanen, PM; suppl. Kirsti Kari, avdelningssekreterare, pensionär; suppl. Kari Kaukonen,
Ip.expert; suppl. Erkki Koivusalo, BI; Merja Ainasoja, VH, kyrkorådets representant; Seppo
Kosola, fastighetsdirektör, sekr. t.o.m 31.5.2017, Pekka Sorri chef för begravningsväsendet, sekr.
fr.o.m. 1.6.2017.
Bildkonstkommittén
4 möten,40 paragrafer
Aila Harjanne, kommunalråd, ordf.; Raili Engdahl, FM; Tuija Sievänen, statistikintervjuare; Simo
Helenius, skulptör; Ilpo Lahti, docent; suppl. Helena Pihl, FM; Milla-Lotta Kemiläinen, intendent,
sekreterare.
Musikkommittén
5 möten, 41 paragrafer
Pekka Santala, utbildningshandledare, ordf.; Hanna Lystimäki, PM; Anna Sirkiä, pol.stud.; Sauli
Huhtala, kapellmästare; suppl. Kristiina Hellsten, magister i hälsovetenskaper; Iikka Viitanen,
ungdomssseketerare, sekreterare.
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Informationskommittén
3 möten, 22 paragrafer
Harri Raitis, författare, ordf.; Mia Henriksson informatör; Anni Itähaarla, lärare, FM;Tiina
Jakobsson, marknadsföringsassistent; Lauri Palmunen, intressebevakningsdirektör; Ann-Mari
Rannikko, redaktör; Jyrki Tuominen, adb-planerare; suppl. Hilkka Näse, organisationschef; Paula
Heino, informationschef, sekr.
IT-områdets direktion
2 möten, 30 paragrafer
Ordinarie medlemmar
Veli-Pekka Koivisto, ekonomichef, ordf.; Sari Teerialho, ekonomichef; Marjut Eriksson,
ekonomichef; Hannu Kallio förvaltningsdirektör; Sari Lehti, kaplan; Taneli Nurmennemi,
diakonitjänsteman; Jukka Nurmi adb-supportperson; Kari Penttinen, ungdomsarbetsledare; Kirsi
Rantala, ekonomichef; Eeva Uusimäki, ekonomichef; Leena Välikangas, ekonomichef; Timo
Koskinen, dataförvaltningschef, sekr.
Suppleanter
Kalle Elonheimo, kyrkoherde; Kari Haakana, ekonomidirektör; Keijo Haavisto, ekonomichef;
Rauno Herranen, kyrkoherde; Jaana Hörkkö ekonomiplaneringschef; Kalevi Känä, ekonomichef;
Sari Niremelä, diakonisekreterare: Riitta Peltomäki, huvudbokförare; Tuija Tolvanen,
ekonomichef (t.o.m. 30.6.2016); Marita Selin, ekonomisekreterare (fr.o.m. 8.6.2016) Sirkku
Tulonen, ekonomichef; Pirjo Vataja, byråsekreterare.
Församlingsråden 2015-2018
Domkyrkoförsamlingen
8 möten, 183 paragrafer
Heimo Rinne, domprost, ordf.; Maari Heikkinen, socialarbetare; Kirsti Kari, pensionär; Antti
Koponen, generalsekreterare, prost; Sirkku Koskinen, föreståndare för servicehuset; Tom Lakinen,
FD, historieforskare; Heikki Palmu, pastor, författare; Lauri Palmunen, PM,
intressebevakningsdirektör; Maija Palonheimo, verkställande direktör; Laura Pirilä, läkare; Mirja
Pitkänen, farmaceut; Anni Puhakka, företagare; Harri Raitis, författare; Pekka Santala,
utbildningshandledare; Helmi-Riitta Toivari, hälsocentralläkare; Sari Lehti, kaplan, sekr.
Mikaels församling
10 möten, 150 paragrafer
Jouni Lehikoinen, kyrkoherde, ordf.; Pekka Artukka, företagare, pens.; Heidi Haapala,
sjukskötare; Aila Harjanne, kommunalråd; Kristiina Lahdenvesi, EK, bokförare; Sofia Latvala,
PM; Seppo Lehtinen, kommunalråd, Pia Lindell, FM; Anna Lintunen, forskare; Piia Noronen,
studerande; Satu Orvasto, servicehandledare; Raili Pajula, byggmästare, Matti Pennanen, diakon;
Carita Sankamo, tradenom; Pia Sjöberg, TKT, Hanna Suomela, PeM; Ailo Uhinki, FT, psykolog;
Ulla-Maija Vierimaa, FM, lektor; Jaakko Pakkanen, församlingspastor, sekr 1/2017, Katriina
Kosola församlingssekreterare, sekr. fr.o.m. 2/2017.
Martins församling
10 möten, 182 paragrafer
Tuomo Norvasuo, kyrkoherde, ordf.; Heidi Ansas PM; Kaj Engblom, pensionär; Liisa Fredriksson
tandläkare; Kirsti Grönberg, barnträdgårdslärare: Anni Itähaarla FM lärare; Mauri Kantola,
pensionär; Anna-Liisa Kiviö, priv. barndagvårdare; Jukka Laine, klasslärare; Markku Liitola,
guldsmed; Seppo Muurinen, fretagare; Tuomo Pelander, pensionär; Siro Rauti Siro, lärare; Pekka
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Saarela, klasslärare; Essi Tarvainen, lektor inom grundläggande utbildningen; Hannu Jaatinen,
kaplan, sekr.
Katarina församling
12 möten, 168 paragrafer
Outi Toljamo, tf. kyrkoherde ordf. 1.1.–31.8.2017, Leena Kairavuo, kyrkoherde, ordf. 1.9.–
31.12.2017 ; Mari Heinonen, primärskötare, pensionär; Nina Kallio, sjukskötare YH; Sirkka-Liisa
Kavén, avdelningsskötare: Nina Koiranen, bussförare, Eija Koskivaara, ED, specialforskare; Anni
Maria Laato, TD, docent; Marja-Leena Laihinen, pensionär; Eriika Lundström, miljörådgivare;
Ari Rantanen, musiker, försäljare; Päivi Salminen, FK; Riitta Siivonen, psykoterapeut; Anneli
Sokajärvi, intern controller, pensionär; Tiina Stauffer, barnträdgårdslärare; Pirjo Tiensuu,
vaktmästare; Antero Paatere, kaplan, sekr. 22.2., 22.3., 24.5., Anna Hälli, tf. kaplan sekr. 26.4.,
22.11., 20.12., Reino Ronkainen, församlingspastor, sekr. 14.6., 30.8., 7.9., 26.9., Johanna Viirros,
kaplan, sekr. 25.10.
S:t Marie församling
10 möten, 158 paragarafer
Katri Rinne, kyrkoherde, ordf.; Antti Alitalo, ekologisk odlare; KatiAndersén,klasslärare; Jorma
Hellsten, överkonduktör, pensionär; Kristiina Hellsten, magister i hälsovetenskaper; Hena Jagt,
klasslärare; Pia Kauhanen, sjukskötare-diakonissa; Raili Kauhaniemi, FM, pensionär, t.o.m.
8.2.2017, Jaakko Erola, FM, fr.o.m. 10.6.2017; Mika Ketola, disponent; Pentti Korhonen,
överstelöjtnant, vice ordf.; Mika Kuusisto, ingenjör YH; Annina Lehtiö-Vainio, chef för
ungdomsväsendet, EM; Maria Lähdemäki, PeM, lärare;Merja Nurmio, specialsjukskötare; Pirjo
Ranti, lektor, pensionär; Eevi Raunio, målarmästare; Katja Suominen, verksamhetsledare; Jari
Laaksonen, kaplan, sekr. Helena Korhonen, sekr. 3/2017
Åbo svenska församling
11 möten, 212 paragrafer
Mia Bäck tf. kyrkoherde (från och med 1.12.2017 kyrkoherde), ordf.; Susanne Björkman, agrolog,
företagsexpert; Anna Edgren kultursekreterare, forskare i musikvetenskap; Sofia Liljeström,
teol.stud.; Måns Enqvist kommissarie, jur lic.; Åsa Gustafsson, socionom YH, specialmedarbetare;
Anders Järvinen, leg. Psykoterapeut, teol.mag.; Lars-Runar Knuts vice ordf., chef för
forskningsadministrationen, fil.lic.; Petra Lindblad, högskolepolitisk expert, stud. ; Lisa Molander,
pensionär; Lars Nyberg, lärare; Margó Storm organisationssekreterare; Lillemor Wennerström
ergoterapeut; Tove Peltoniemi, församlingssekreterare, sekr.
Henriks församling
18 möten, 109 paragrafer
Heikki Mäntylä, kyrkoherde, ordf.; Nora Fagerholm, forskardoktor; Jouko Fossi, PM,
verkställande direktör, pensnär; Matti Jarvansalo, väktare; Mikko Kuutsi, specialklasslärare;
Anna-Emilia Hartikka, närvårdare t.o.m. 30.4.2017; Susan Mandell, studerande, fr.o.m. 1.5.2017;
Maria Lahtinen, laboratoriechef, FD; Merja Laine, lektor; Hilkka Luojola, avdelningsskötare; Ilari
Luojola, häradsdomare, pensionär: Maarit Murtomaa, FM; Juha Nappu, verkställande direktör;
Liisa Purho, ärkestiftets missionssekreterare (pens.), prost; Jaakko Pöntinen, trädgårdsmästare
t.o.m. 7.6.2017, Juhani Ehojoki, tekn.lic., fr.o.m. 8.6.2017; Kaarina Valo-Laukkanen, lektor, PM;
Toni Pätsi, kaplan, sekr.
Patis församling
7 möten, 93 paragrafer
Jukka Järvensivu, kyrkoherde, ordf. SimoAiraksinen, maskiningenjör; Jenni Haako, FM,
jordartsgeolog; Matti Hiironen, trädgårdsmästare; Salla Kause, magister i konstvetenskaper,
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lärare,: Jarmo Mäkeläinen, pensionär; Riitta Ojala, företagare; Henna Vilppu, PeM, doktorand;
Antti Yli-Rokki, jordbrukare; Timo Ylitalo, jordbrukare; Niina Kilpeläinen, sekr.
S:t Karins församling
10 möten, 144 paragrafer
Ville Niittynen, kyrkoherde, ordf.; Merja Ainasoja, vicehäradshövding; Jari Andersson,
miljöarbetare; Raimo Erkkilä, kriminalkomissarie; Irja Gustafsson, socialahandledare; Sirpa
Hyppönen, bibliotekarie, pensionär; Jarkko Järvinen, chef för ungdomsväsendet; Aila Laitinen,
hälsovårdare, diabetesskötare; Johanna Laitinen, klasslärare; Mirkka Lehtonen,
barnträdgårdslärare; Ari Malmi, distriktschef; Paavo Nevalainen, institutionsofficer i a.; Leena
Rantakokko, pastor, pensionär (fr.o.m. 1.1.2017); Anniina Rantala, PK, studerande; Minna
Tiainen, barnträdgårdslärare; Tatu Kuoppala, kaplan, sekr.
Pikis församling
6 möten, 95 paragrafer
Merja Hermonen, kyrkoherde, ordf.; Janne Aso, brandinspektör; Jorma Hellstén,
forskningsmästare (fr.o.m. 29.3.2017); Laura Hilakari, finance service manager; Kirsi Huoponen,
forskare, präst; Mirjo Kanervavuori, familjehandledare; Lauri Lehmus, studerande (t.o.m.
29.3.2017): Laura Langh-Lagerlöf, företagare; Esko Lehtisalo, specialist, socionom; Harri
Lukander, advokat, EM; Miikka Sipilä, bokförare; Sinikka Tuomarila, rektor, pensionär; Sanna
Tähkämaa, jordbrukare, företagare; Marjo Uotila, direktör; Antti Ijäs, kaplan, sekr.
Revision 2015-2018
Revision: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
Intern revision: Tuokko Tilintarkastus Oy. Granskningarna enligt årsplanen för den interna
revisionen år 2017 var följande: Dröjsmålsavgifterna för Åbo och S:t arins kyrkliga samfällighets
fakturor, efterföljandet av upphandlingslagen inom Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet,
insamlandet och redovisandet av kontanta medel i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, Åbo
och S:t Karins kyrkliga samfällighets fakturering, hanteringarna av Åbo och S:t Karins kyrkliga
församlings mervärdesskatter och verksamhetssätten för Åbo och S:t Karins kyrkliga församlings
ekonomi- och personalförvaltning. Granskningsrapporterna har föredragits för kyrkorådet.
Kassagranskare: medlemmen av kyrkorådet Ari Rantanen.
Granskare av fast egendom: Heikki Muurinen, företagare, ordf.; Tapani Kosonen, BI; Päivi
Salminen, FK; suppl. Mirja Pitkänen, farmaceut.
Granskare av lös egendom: Juhani Pulkkinen, kaptenlöjtnant i a. ordf.; Hilkka Luojola,
avdelningsskötare: Vesa Jätinvuori, trafikidkare, suppl, Marjatta Sinervo, primärvårdare.
Kommittéer tillsatta av kyrkorådet
Av gemensamma kyrkorådet under tidigare år tillsatta:
Digiprojektarbetsgruppen
Hirvensalo kyrkas byggnadskommitté
Kommittén för reglemente för de ledande tjänsteinnehavarna
Ledningsgruppen 2017–2018
S:t Karins kyrkas byggnadskommitté
Placeringskommittén
Handikapprådet
Kommittén för att dryfta ordnandet av sektorn internationellt
ansvar i Åbo och S:t Karins församlingar och i församlingarna
 Tillsättande av kommitté för fördelningen av anslag
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Kr § 541/28.10.2010
Kr § 10 /14.1.2010
Kr § 184/25.3.2010
Kr § 75/16.2.2017

Kr § 141/ 25.2., 209/ 25.3.2010

Kr § 234/28.4.2011
Kr § 153/17.3.2011
Kr § 133/1.3.2012
Kr § 85/6.3.2014

 Nominering av nästa kommitté för bedömning av barn konsekvenser för åren 2015-2018
Kr § 66/5.2.2015
 Inrättande av en kommitté för att utreda catering-verksamhetens

plats i samfällighetsorganisationen, verksamhetens ekonomiska
ramar och framtiden för lägercentrumens fastighetsbestånd
Kr § 422/8.12.2016

Ledningsgruppen 2017–2018: Heimo Rinne, ordf.; Hälli Teemu, Hörkkö Jaana, Kallio Hannu, Korhonen
Pentti, Kosola Seppo, Nappu Juha, Rinne Katri.
Av kyrkorådet år 2017 tillsatta kommittéer
Kr § 447/07.12.2017
 Samarbetskommittén 2018 -2021
 Tillsättande av utbildningskommitté för mandatperioden 2017--2018
Kr § 45/ 02.02.2017
 Sammansättningen av kommittén för hederstecken och titlar åren 2017–2018 Kr § 46/02.02.2017
 Sammansättningen av testamentskommittén 2017–2018
Kr § 47/02.02.2017
 Tillsättande av musikkommitté för åren 2017–2018
Kr §80/16.02.2017
 Tillsättande av bildkonstkommission för åren 2017–2018
Kr § 48/02.02.2017
 Tillsättande av informationskommitté för åren 2017–2018
Kr § 49/02.02.2017
 Tillsättande av miljökommitté för åren 2017–2018
Kr § 50/ 02.02.2017
 Ptillsättande av vänförsamlingskommitté för S:ta Maria församling
i S:t Petersburg för åren 2017–2018
Kr § 265/ 15.06.2017
 Tillsättande av en gemensam missionskommitté för åren 2017-2018
Kr § 99/ 02.03.2017
 Tillsättande av en kommitté för uppgörande av
verksamhetsberättelsen för år 2016
Kr § 76/16.02.2017
 Nominering av en jämställdhetskommitté
Kr §288/21.06.2017
 Nominering av en centralvalskommitté
Kr § 468/ 21.12.2017

202

Organisationsschema för Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet
Yhteinen
kirkkovaltuusto

Kymmenen
seurakuntaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Diakoniatyön
johtokunta

Kiinteistölautakunta
Hallintovirasto
IT-aleen
johtokunta
- taloustoimisto
- kiinteistötoimisto
- -aluekeskus
IT

Keskusrekisteri
- Seurakunta
toimisto

Hautaustoimi
- huoltokeskus
- hautausmaat

Luottamushenkilöohjaus

Tiedotustoimikunta

Taidetoimikunta

Musiikkitoimikunta

Sielunhoitotyön
johtokunta

Yhteiset työmuodot

Diakoniakeskus

Tiedotustoimisto

Kasvatusasiain
johtokunta

Kasvatusasiainkeskus

- Sairaalasielunhoito
- Perheneuvonta
- Palveleva puhelin
- Retriitti

Viranhaltijaohjaus

Personalen
Antalet anställda, medelåldern och könsfördelningen
I slutet av året var totalantalet ordinarie personal hos Åbo och S.t Karins kyrkliga församling 393
personer. Arbetstagarnas medelålder var 48 år 11 månader. Av arbetstagarna var 67 % kvinnor och
33 % män.
Fördelningen för personalen i yrkesgrupper var följande (även inklusive de visstidsanställda)
* Prästerskapet
* Kyrkomusikerna
* Diakoniarbetarna
* Ungdomsarbetshandledarna
* Barn- och barnarbetshandledarna
* Annat församlingsarbete
* Byråpersonal
* Lägercentrumens personal
* Fastigheternas personal
* Begravningsplatsernas personal
Sammanlagt

76
22
38
27
51
18
73
17
61
35
____
418
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De väsentligaste besluten som gäller personalen
I slutet av år 2017 inleddes enhetsvisa brandsäkerhetsutbildningar, vilket föregicks av att
samfällighetens räddningsplaner gjordes upp i elektronisk form.
Specialyrkesexamen i ledarskap / Utbildningen för specialyrkesexamen i teknik, som inletts inom
samfälligheten år 2016 slutfördes. I utbildningen deltog 20 personer i anställningsförhållande hos
kyrkliga samfälligheten eller dess församlingar i olika arbetsuppgifter och som avslutning på
utbildningen fick de betyg över avlagd specialyrkesexamen i ledarskap eller Specialyrkesexamen
i teknik. Alla lärdomsprov gjordes i anslutning till det egna arbetet och kyrkliga samfälligheten
och dess församlingar kan dra nytta av lärdomsprovens resultat i sin egen verksamhet.
Inbruktagandet av utvidgningen av ärendehanteringssystemet till tre pilotförsamlingar och
direktioner började beredas i slutet av år 2017. Den bedömning av arbetsplatsens risker och faror
som inletts år 2015, och som sker enhetsvis med hjälp av RiskiArvi-programmet, fortsatte även
under år 2017.
Utbildningen för tidigt stöd och för att ta något till tals ordnades 3.11.2017 hos verksamhetsstället
som en öppen utbildning för arbetsgemenskapen. Den traditionella arbetsgemenskapsdagen för
alla arbetstagare ordnades på Kristillinen opisto 27.9.2017. Dagens tema var dynamiken hos
arbetsgemenskapen. En föreläsning om ämnet hölls av magistern i teatervetenskaper Outi
Mäenpää.
Över personalen har en särskild personalberättelse gjorts upp, vilken inehåller exaktare
information om antalet anställda, strukturen och beskaffenheten, personalsituationen
investeringarna i personal samt jämförelsetal från de föregående åren.
Personalkostnaderna för de tre senaste åren
2017
Löner och naturaförmåner
16.869.309
Periodiserade löner och bikostn. 207.194
4.013.984
Pensionskostnader
Extra pensionsavgift
1.017.670
Övriga personbikostnader
692.679
Personalkostnaderna totalt
21.597.423

2016
17.380.206
-293.475
4.060.384
1.022.604
1.073.382
23.243.101

2015
17.008.166
-61.726
4.655.494
306.072
957.926
22.865.932

I personbikostnaderna åren 2015-2016 ingår i personbikostnaderna kostnaderna för företagshälsovården, år 2017 ingår
de inte här.

Folkmängden
Befolkningsuppgifter 31.12.2017
Åbo stad
189.794
S:t Karins stad
33.105
Totalt

Åbo församlingar
S:t Karins och Pikis
församlingar totalt
Totalt

222.899
Till kyrkan hör i Åbo
Till kyrkan hör i S:t Karins
Totalt inom samfällighetens område
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64,07 %
70,79 %
65,07 %

121.609
23.435
145.044

Förändringar i befolkningen år 2017
Döpta
Avlidna
Inflyttade
Utflyttade

1.184
1.609
17.456
15.965

Till kyrkan anslutna
Utträtt ur kyrkan
Folkmängden 1.1.2018
Folkmängden 31.12.2016

776
3.154
145.055
146.450

Till kyrkan hörande i Åbo och S:t Karins åren 2010–2017
Folkmängden i Åbo
församlingar

2011
178.608
125.442

2012
180.225
124.792

2013
182.072
124.672

2014
183.824
123.314

2015
2016
2017
185.908 187.564 189.794
123.330 122.754 121.609

Folkmängden i S:t Karins31.081
församlingar
24.956

31.363
25.001

31.798
24.008

32.148
23.786

Folkmängden i Åbo och
S:t Karins totalt
209.711

211.588

213.870

215.972

149.793

148.680

147.100

147.228

70,8%

69,5 %

68,1%

67,4%

Åbo och S:t Karins för150.398
samlingar totalt
145.044
71,7 %
Till kyrkan hörande
65,07%

32.590
23.898

32.725
23.696

33.105
23.435

218.498 220.342 222.899
146.450
66,5%

Förändringarna i folkmängden församlingsvis 2011–2017

Åbo Domkyrkoförsamling
Åbo Mikaels församling
Åbo Martins församling
Åbo Katarina församling
S:t Marie församling
Åbo svenska församling
Åbo Henriks församling
Patis församling
S:t Karins församling
Pikis församling
Tillsammans

2017
14 109
20 034
19 548

2016
14 111
20 096
19 610

2015
13 807
20 306
19 466

2014
13 618
20 221
19 117

2013
13 513
20 681
19 145

2012
13 442
20 709
19 195

Förändring
2011 2016 - 2017
13 304
-2
20 699
-62
19 302
-62

15 149
27 095
9 174
14 841
1 659

15 322
27 623
9 166
15 116
1 710

15 678
27 696
9 147
15 475
1 755

15 928
27 875
9 096
15 696
1 763

16 334
28 167
9 066
15 996
1 770

16 738
28 597
8 966
16 265
1 796

17 035
28 710
8 922
16 559
1 790

-173
-528
8
-275
-51

17 372

17 570

17 752

17 640

17 813

17 852

17 893

-198

6 063

6 126

6 146

6 146

6 195

6 233

6 184

-63

145 044

146 450

147 228

147 100

148 680

149 793

150 398

-1 406

2. HUVUDTITELN – FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN
Det kyrkliga arbetet koncentreras till de lokala församlingarna, där gudstjänsterna, de kyrkliga
förrättningarna, ungdomsarbetet, diakoniarbetet och själavårdsarbetet handhas. Statistiken över
församlingarnas verksamhet framläggs i slutet av församlingsverksamheten. De kyrkliga
förrättningarna för de gemensamma arbetsformerna finns med bland församlingarnas
förrättningar.
Åbo domkyrkoförsamling
Verksamheten för Åbo domkyrkoförsamling färgades år 2017 av de riksomfattande
begivenheterna. För Reformationens märkesår bildades genom åtgärd av Åbo och S:t Karis
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kyrkliga församling och Åbo stad, en egen organisation med domkyrkoförsamlingen som en
central samarbetspartner. Jubileumsmässan vid jublieumsårets huvudevenemang firades
5.11.2017. Huvudfesten var i Logomo.
Reformationens märkesår kom till synes i församlingens verksamhet genom hela året. På våren
anlände en reformationslångtradare till Domklyrkotorget, vilken förde med sig hälsningar från
reformationsstäderna runt om i Europa. Under långtradarbesöket arrangerades i Domkyrkan en
konsert och Ryska evangeliska kyrkans sändebud Margot Kässman besökte församlingen. Under
Agricola-veckan hade domkyrkan en Agricola-mässa. Kungsvägens musiker ordnade under våren
tre gånger en passion, som härstammade från 1500-talet i domkyrkan, den sista var i samband med
de riksomfattande Kyrkodagarna. Kyrkodagarna firades 19.-21.5. med ett flertal evenemang,
Huvudfestplatserna var Logomo och Domkyrkan samt domkyrkotorget. Speciellt oförglömlig var
Kyrkodagarnas avslutningsmässa på domkyrkotorget, i vilken över 4000 åhörare deltog. Liturger
vid mässan var ärkebiskop Kari Mäkinen och kyrkoherde Mia Bäck, predikan hölls av biskopen
för katolska kyrkan i Finland Teemu Sippo. Ekumenin blev verklighet på ett tilltalande och unikt
sätt.
Sommarens evenemang hör också samman med reformationens märkesår. Medeltidsevenemanget
i Åbo byggdes upp kring år 1517. I domkyrkan arrngerades program under alla dagarna av
evenemanget. I slutet av juli var det i Åbo det stora evenemanget för segelfartyg Tall Ships Races,
Församlingen ordnade i samband därmed en havsnära musikandakt ”Kun valas hotkaisi
Joonan”(”När valen slukade Jonas”)- Till detta anslöt sig en unik akvarieutställnng, som skildrade
centrala saker i den kristna tron: dopet, frälsningen, paradiset och havens nedsmutsning och det
ondas verklighet. Huvudverket för Åbo musikfestspel var denna gång Richard Wagners Parsifal,
som baserar sig på en medeltida tysk sägen om riddaren som söker sin lycka. Dess centrala teman
utgörs av Graals skål och lyckan och saligheten som därigenom kan erhållas.
Som ett särskilt tema gick musiken av J.S. Bach, som kallats den femte evangelisten, genom hela
jubileumsåret. Organisten Markku Hietaharju uppförde under året alla verk av mästerkomponisten.
I samma kategori ska nämnas de två uruppföranden som uppfördes av Åbo stadsorkester som
avslutning på reformationsveckan samt Novas ståtliga Requiem av Mozart och Oratoriekören
Faures Requiem.
Självständighetens jubileumsår kulminerade i december med Självständighetsdagens gudstjänst,
som byggdes upp kring Jean Sibelius Finlandia. Alla församlingens körer var med och uppförde
den och inledde gudstjänsten med allsång av 100 personer och till slut uppfördes Finlandia i sin
helhet, i vars hymn även församlingsmedlemmarna fick stämma in. Åbo domkyrkas ungdomskör
TCYC höllo sin egen självständighetsdagskonsert och Jukka Pietilä tillsammans med Kalevi
Kiviniemi en egen konsert med koncentration på Sibelius på Sibelius födelsedag 8.12. CC-kören
firade sitt 20 årsjubileum 15.10. med en festgudstjänst och en konsert på kvällen.
Församlingens liv färgades även av församlingarnas strukturomvandling. Församlingsrådet
lämnade sitt eget ulåtande om strukturinitiativet av Åbo ärkestifts domkapitel vid sitt möte
18.10.2017. Det förenade sig efter omröstning med de initiativ som tagits, enligt vilket
Henriksförsamlingen i Åbo och Katarinaförsamlingen i Åbo sammanslås med Åbo
domkyrkoförsamling från och med början av år 2019. Strukturförslaget framskrider mot ett
avgörande på våren 2018.
Det har förekommit omsättning i församlingens skara av anställda. Kaplan Jani Kairavuo valdes
till kyrkoherde i Nådendal. Som ställföreträdare för honom har pastor Heikki Rainio verkat från
början av år 2017. Pastor Tiina Hallikainen valdes till kyrkliga samfällighetens studerandepastor.
I stället för henne började pastor Peter Eriksson 15.6.2017 som församlingens ungdomspastor.
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Församlingens tf. diakoniarbetare Tamara Partanen övergick till en anställning hos Lundo
församling 1.9.2017. Diakonen Kaija Jokinen kom för att på deltid sköta hennes uppgifter.
Pastor Tiinakaisa Honkasalo överflyttade till anställning hos Henriksförsamlingen i Åbo och i
stället för henne kallades teologie magister Elina Kiili, som blev prästvigd 14.1.2018. Kantor
Jukka Pietilä har tjänstledig från mars till årets slut. Vikariatet för honom sköttes av kantor Anu
Åberg och i stället för Anu var: Tiia Saari under april, Elisa Pelkonen maj-augusti och Anna
Satomaa september-december. Jubileumsårets gemensamma julmåltid för frivilliga,
församlingsrådet och de anställda firades i S:t Marie präsgård 15.12. I den deltog sammanlagt 110
personer.
Som särskilda mörka punkter i församlingens liv kom år 2017 till synes försäljningen av Kuppis
församlingshem och det första terroristdådet i Finland på Åbo torg 18.8. Människorna samlades
ännu samma afton tillsammans med republikens president och deltog i sorgen över terrordådets
offer och för att be tillsammans.
Församlingsrådet tackar alla de personer och samfund som gett sitt stöd för församlingens arbete
för det år som gått.
Åbo Mikaels församling
Reformationens jubileumsår samt självständighetens 100-årsjubileumsår var starkt framme i vår
försa,mlings verksamhet under det gångna året. Vid tiden för kyrkodagarna i maj ordnades det i
Mikaleskyrkan en 10-årsfest för Kyrkotryggheten samt en finsk mässa, vilka båda har en stark
förbimndelse med jubileumsårets teman. Vår församling arrangerade en utfärd till platserna för
reformationens tillblivelse, till Wittenberg.
Mikael-teaterns repertoar upptog ett skådespel som anslöt sig till temat för Luthers bordstal, vilket
turnerade i olika församlingar, ända till Stockholm. I Mikaels församling satsade man under
verksamhetsåret på ett s.k. arbete på fältet med inbjudan till de mest olika tillställningar med allt
från
unga till inflyttade till församlingen. Församlingen var närvarande såväl på
motoristkaffeservering vid åstranden som på torgen, arbetsplatserna, pubarna, sommarteatrarna
som på forbolls- och ishockeyarenorna.
Invandrararbetet utvidgades ännu mer från tidigare. Asylarbetet var livligt samt skriftskolearbetet
på persiska och arabiska gick i en växande riktning. Man satsade på välbefinnandet i arbetet för
församlingens arbetare på samma sätt som under tidigare år. En god arbetsatmosfär och
arbetstagarnas välbefinnande är nyckelfaktorerna i planeringen av församlingens arbete. För den
kommande strukturförändringen förberedde man sig med ett gemensamt arbetsplatsmöte
tillsammans med arbetarna i Martins församling.
Åbo Martins församling
Betydande nya linjer för verksamheten har inte dragits upp eller någon betydande strategisk
planering har inte gjorts. Det har känts svårt att göra upp långtgående planer, eftersom
strukturomvandlingsprocessen inom kyrkliga samfälligheten alltjämt är på hälft. Det har varit svårt
att gestalta framtiden särdeles långt, eftersom en större framtidsbild har saknats. Man har bevarat
den nutida verksamhetens nivå med de nuvarande resurserna.
Åbo Katarina församling
Kyrkoherden återkom i början av september till arbetet från att ha varit tjänstledig. Tf. kyrkoherden
övergick till sin egen tjänst som kaplan. Den långvariga kaplanen gick på pension och i stället
anställdes en tf. kaplan till 50 %. Ungdomsarbetshandledaren sade upp sig och arbetet upphörde i
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slutet av året. Tf. diakoniarbetaren sade upp sig och i stället valdes för diakoniarbetet en ny vikarie.
Många som prövade på arbetet arbetade i församlingen. Man förberedde sig för en eventuell
strukturomvandling tillsammans med arbetstagarna.
Klientkontakterna inom diakoniarbetet var totalt 1634. Det ekonomiska understödet i klientarbetet
och julbidragen var behövliga för klienterna. Samarbetet med Töykkäläprojektet och A-gillet
förde med sig nya klientkontakter. Frivilligarbetet utvecklades. Diakoniarbetet var mycket aktivt.
Inom vuxenarbetet genomfördes olika slag av samtals- och föreläsningskvällar tillsammans med
församlingsmedlemmarna. Smågrupperna verkade beroende av församlingsmedlemmarnas egen
aktivitet. Självständighetens Jultorg som arrangerades av historieklubben på gården till Sankta
Katarina kyrka besöktes av 1000 personer. På församlingens område rörde sig en sommar- och
julkärra, med vilken man nådde rikligt med människor. På sommaren verkade två sommarcaféer
till fromma för missionsarbete. Missionsarbetet gick igen i alla vår församlings
verksamhetsformer.
Reformationens
märkesår
i
ära
arrangerades
en
lyckad
tillställning ”Maljapuheita Katariinalle” (”Skåltal till Katarina”) tillsammans med Kvinnobanken.
Man var aktiv på sociala medier och i slutet av året hade församlingen 631 som följde med
Facebook, 511 som följde med instagram, och 258 som följde med ungdomsarbetets
ingstagramkonto och 214 följde med Twitterkontot. Allra bäst nådde vår uppdatering allmänheten
över 20 000 som använde Facebook, vanligast såg cirka 400 Facebook-användare postningen. I
församlingen skickades varje månad ett nyhetsbrev. Det har i detta nu cirka 140 prenumeranter.
Mässverksamheten var mångsidig. Sankta Katarina kyrka har en mässa varje söndag kl. 10, kyrkan
i Kråkkärret kl. 12. En gång i månaden var det mässa i Hansängen och i Kråkkärrets kyrka kl. 17.
Dessutom var det Pop up-mässor för unga vuxna och andra kyrkotillställningar. Det ordnades
specialmässor som var förknippade med det internationella arbetet. Konserter och
musiktillställnngar hölls.
Samarbetet bland unga vuxna bedrevs tillsammans med Folkets Bibelsällskap på Food&Hopekvällarna. Man anordnade ett Åbo INTRO-evenemang, som samlade nästan alla församlingar och
kristna organisationer som arbetar med unga vuxna i Åboområdet. För unga vuxna anordnades
Pop up-mässor i samråd med Mikaels församling.
I Kråkkärrets kyrka firades ett Vakke open-evenemang, där Kråkkärrets kyrka bekantgjordes för
människorna i området och där man gjorde tröskeln lägre för att komma till kyrkan. 20-årsjubileet
för Kråkkärrets kyrka samlade tikligt med folk till jubileumsveckans evenemang.
Inledningsperioden för skriftskolsarbetet innefattade tillställningar genom vilka man deltog i och
bekantade sig med församlingens verksamhet. Ungdomsarbetets verksamhetsställe flyttade över
till Jahns församlingsgård och ungdomsarbetet nådde genom denna förändring mera folk. After
school samlade varje vecka personer i tidig ungdom på Jahns församlingsgård. Inom arbetet med
tidig ungdom besöktes skolornas lågstadier regelbundet. Skolorna gjorde besök för att bekanta sig
med kyrkan. Man firade också skolornas jul- och vårkyrkor. För den tidiga ungdomen ordnades
Donkkis-kvällar i samarbete med Folkmissionen.
Inom barn- och familjearbetet var det aktiv verksamhet. Församlingen nådde väl områdets
daghem. Familjeklubbarna och -caféerna fungerade regelbundet. På församlingens område
genomfördes Pikku helppi-verksamhet, där församlingens familjearbetare tillsammans med
barnhandledaren besökte hemmen och hjälpte familjerna. Familjearbetet deltog omfattande i
gemensamma evenemang. Familjemässor och babykyrkan genomförde likaså familjeläger.
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S:t Marie församling
S:t Marie församlings verksamhet var år 2017 mångsidig och för att nå nya människor. Samarbetet
med Åbo stad samt med olika slag av samfund och föreningar fungerade väl.
Den största enkilda faktorn som alltjämt påverkar verksamheten för S:t Marie församling har varit
att församlingens största lokal, dvs. Pallivaha församlingscentrum är stängt på grund av
inneluftsproblem och att ersättande lokaliteter saknas. Detta har orsakat att man har varit nödsakad
att hålla minnestillställningar och dopfester i andra församlingars utrymmen och detta har fört med
sig olägenheter för församlingsmedlemmarna. Evenemangen för S:t Marie statistikförs i den
församling där tillställningarna är, varför statistikerna ger en missvisande bild av S:t Marie
församlings verksamhet.
Gudstjänsterna har hållits på vanligt sätt i S:t Marie kyrka, hos Runosbackens församlingsgård en
gång i månaden och i Norra S:t Marie och Södra S:t Marie två gånger på våren och två gånger på
hösten. Den första söndagen i månaden Barnens kyrka i S:t Marie kyrka kl. 17 har varit populär,
likaså Mariamässan och Johannesmässan Annars ser det ut som om gudstjänstbesöken är på
nedåtgående. I julens tillställningar deltog det 770 personer.
Församlingens musikarbete genomförde mångsidigt musikevenemang under året.
Reformationsårets musikgudstjänster: orgelkoralmässan och kantatgudstjänsten var populära, man
lärde sig nya psalmer tillsammans, vid påskmässan biträdde Three-kören. Kören Verbum Sonans
var med på sex gudstjänster. Kören Visertävä puu deltog i sångfeseten på Ösel och kördagarna i
juni. I Sankt Laurentius kyrka predikade kyrkoherden Katri Rinne och kören Verbum Sonans
assisterade.
Hjälpbehovet av barnfamiljer och ensamboende fortsatte och var stort. Inom diakoniarbetet
behandlades var och en övergripande och man vandrade tillsammans. Inom ramen för det allmänna
församlingsarbetet delade frivilliga ut matkassar, medan köerna endast växte i Runosbacken,
Hallis och Jäkärlä. Församlingens arbetare var med i matutdelningen och stöttade de frivilliga och
mötte hjälpbehövande människor. Matkassar utdelades 26088 stycken, matvarornas pris var 678
268 € och vikten 158.898 kg!
Församlingens ungdomsarbete fick på Kaerlavägen, av den gamla Siwa-affären, lokaliteter och de
unga har hittat dem. Inom skriftskolearbetet ordnades en lyckad dag för gemensamt delande.
Samarbetet med scoutkårerna fortsatte bra. Ett exempel på det är scoutkyrkan för Finland 100 år.
S:t Marie kyrka fylldes av scouterna och deras närmaste. Inom barn- och familjearbetet var adventjul- och påskandakterna och vandringarna, jul- och vårkyrkorna populära. Samarbetet med
daghemmen fortsatte intensivt.
De frivilliga inbjöds på trettondagen till S:t Marie kyrka och prästgård till mässan De vackraste
julsångerna och en sopplunch. Förtjänsttecken delades ut och de arbetare, förtroendevalda och som
burit ansvar och som fyllt jämna år blev ihågkomna med församlingens standar.
Områdesarbetet utvecklades utifrån varje områdes utgångspunkter och behov. Norra S:t Marie
områdesarbete delade ut måltidssoppa från fältköket. Kvinnornas förmiddag,
Loppistillställningarna och Vinterjippot fick nya deltagare att komma med. Östra S:t Marie
områdesarbete ordnade två tillställningar Luthers bordstal i S:t Marie kyrka. En katolsk och
luthersk biskop diskuterade och gjorde kyrkohistoria. Antikbasar i Hepokulta ordnades av Södra
S:t Marie, sångtillställningen Finland 100 år och två Luther-aftnar nådde ett stort antal deltagare.
Västra S:t Marie områdesarbete ordnade en traditionell skogskyrka i juni och i december
serverades soppa.
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Församlingsrådet sammanträdde under året 9 gånger och behandlade 158 paragrafer. På våren kom
man ihåg framlidna medlemmen av församlingsrådet Raili Kauhaniemi. Kyrkliga samfällighetens
utvecklingsprojekt fortsatte och S:t Marie församling deltog aktivt i det. Välbefinnandet i arbetet
uppätthölls med arbetsmöten, en rekreationsutflykt för arbetstagarna till Kunstenniemi, där det
bl.a. var en metestävling, det fördes utvecklingssamtal och chef-arbetstagarsamtal minst en gång
om året. Arbetstagarnas och förtroendevaldas studieresa till Israel i mars öppnade nya vyer till
ordet i Den Heliga Bibeln. Avskedsfesten i en varm atmosfär för den ledande tjänsteinnehavaren
inom diakonin Helena Korhonen, som avgick med pension, var 26.11. Vid julfesten 13.12. levde
man sig in i julevangeliets roller.
Församlingsrådet tackar var och en av arbetarna, de frivilliga och dem som bär ansvaret för ett väl
utfört arbete år 2017!
Åbo svenska församling
I januari plundrades julgranen av barnen och föräldrarna som deltog i julfesten för ensamstående
föräldrar. Under året ordnades mångsidig verksamhet för familjer, bl.a. familjeläger, familjecafé,
träffar för ensamstående föräldrar och kurs i babyberöring. I februari tog en asylsökande familj
kontakt med församlingen eftersom de ville flytta till Åbo. Församlingens aktiva inom
flyktingverksamheten inredde en lägenhet för familjen och välkomnade dem varmt med i
gemenskapen. Flyktingarbetet engagerade många frivilliga och församlingslivet berikades av
nyfinländare.
I mars började en Fasteserie om tro och kyrka. Fasteserien var en samtalsserie om aktuella kyrkliga
och samhälleliga frågor. Deltagarna samtalade om den nya äktenskapslagen, om integration, om
eutanasi, om fosterdiagnostik, om människovärde, om äktenskapssynen, om Paulus och om
biografin om John Vikström.
I april firade ÅSF:s barnkör 10 års jubileum med en storsatsning i form av ett nykomponerat
sångspel vid namn Löfteslandet. Sångspelet är komponerat av Frank Berger och uruppfördes i
Henrikskyrkan tillsammans med församlingens övriga körer och en sexmannaorkester. I maj
fungerade Åbo svenska församling som värdförsamling för Finlandssvenska ekumeniska
kyrkodagar. Under kyrkodagarna uruppfördes Mässa i mångfaldens tid komponerad av Ulf
Långbacka och ca 4000 personer firade Mässa i blomstertid på domkyrkotorget.
I juni firades skapelsen söndag med högmässa på Aurelias bakgård. Predikan bestod av en
predikovandring i skapelseberättelsen med hjälp av kroppens fem sinnen. I juli ordnades ett av
årets fyra konfirmandläger på Kunstenkari lägergård i Rimito. Konfirmanderna inledde sin
skriftskola med lägret och fortsatte under hösten med skribaträffar, orgelkonsert, gudstjänster och
julfest. I augusti startade höstterminen i församlingens barnklubbar. Rekordmånga barn deltog i
församlingens eftermiddagsklubb, 40 barn.
I september hölls många individuella möten i Aurelia, på sjukhus, på vårdinrättningar, på
serviceboenden och i hem. Församlingens diakoniarbetare, ungdomsarbetsledare, präster och
frivilliga stod under året till förfogande för själavård, andlig vägledning och samtal om vardagliga
ting, under totalt 615 möten.
I oktober valde församlingen Mia Bäck till ny kyrkoherde. Hon efterträdde Björn Nalle Öhman
som gick i pension i början av december. Bäck installerades som kyrkoherde av biskop Björn
Vikström under den glada, festliga och välbesökta familjemässan på första advent. I november
bjöd församlingens kyrkomusiker Marjo Danielsson (sång) och Tuuli Lempa (piano) på den
njutningsfulla konserten Finland 100år! I december firades Finlands självständighetsjubileum
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med gudstjänst och genom att församlingens missionskrets och flyktinggrupp ordnade
missionsbasaren Hundraåringens gästvänliga kalas.
Åbo Henriks församling
År 2017 firade Finland sin hundraåriga historia och reformationen passerade milstolpen
femhundra år. I Henriks församlings arbete trädde märkesåret mera konkret fram vid
Musikgudstjänsten på hösten 2017. Församlingarnas körer (Barnkören och Henrik’s Singers) hade
en central roll i förberedandet och förverkligandet av gudstjänsten. Musiken var av kantor OlliPekka Laakkonen. Musikgudstjänsten erhöll rikligt med uppmärksamhet.
I firandet av självständighetens jubileumsår hade Henrikin Tähdet en central andel: serien med tre
tillställningar och temat Finland 100. Självständighetsdagens gudstjänst har redan i åratal gjorts i
samarbete med församlingens scoutkårer. Arrangemanget har visat sig lyckat. Förberedelsen och
genomförandet av självständighetsdagens gudstjänst stödde sig även starkt under jubileumsåret på
detta samarbete. Festgudstjänsten Finland 100 samlade i Henrikskyrkan rikligt med både scouter
och deras föräldrar och andra ungdomar som deltar i ungdomsverksamheten.
Under år 2017 blev det uppenbart att verksamheten för Henriks församling upphör (sannolikt) efter
år 2018. Denna utsikt inverkade givetvis på arbetet. Mycket nya öppningar sågs inte längre år
2017. En del dock: I affärscentret Skanssi spirade i samråd med centralen för fostringsarbete och
Åbo stads samservice Monitor en regelbunden verksamhet för barnfamiljer. En verksamhet lik
denna kan vara i en avgörande ställning i framtiden, om verksamheten för Henriks församlings
område startas inom någon ny helhet. Henriks församling är redo inför de ändringar som motses i
framtiden.
Patis församling
År 2017 skedde det två personbyten i församlingen. Församlingspastor Menni Heikkinen
återvände för att sköta tjänsten 50 % och Lotta Leppänen kom i stället för familjearbetaren Pia
Tuominen.
Året 2017 var reformationens och Finlands självständighets jubileumsår. Båda temana var uppe i
församlingens verksamhet. Reformationen var framme i kyrkospelet ”Agricolan
pöytävieraana”(”Som Agricolas gäst vid bordet”) och i en gudstjänst baserad på Agricolas dikter.
På självständighetsdagen genomförde församlingen ”Suomalainen messu” (”En finsk mässa”) och
stod värd för självständighetsfesten i Patis. På Patisdagen i september hölls en gammaldags
gudstjänst, till vilken han hade önskat att kyrkobesökarna skulle klä sig i samma stil som man hade
klätt sig de första åren av vår självständighet.
Musiken intog åter en stor betydelse i församlingens verksamhet. I gudstjänstlivet varierade
musikstilarna allt från gregoriansk musik, som uppfördes av sångensemblen Schola Cantorum
Aboensis vid långfredagens gudstjänst, till musicerandet av Sumu Big Band vid Blues Brothersmässan. På sommaren arrangerades på bekant vis serien Sommaraftonens musikstunder, vilka
blivit populära.
Församlingens verksamhetssätt utgår från gemenskap. Det kommer till synes särskilt i de
kyrkkaffen som ordnas efter nästan varje gudstjänst och i det goda samarbetet med de lokala
aktörerna. Nya verksamhetsformer representerades år 2017 av Paattisten avoin olohuone (Det
öppna vardagsrummet i Patis) som var öppet för alla och Paattisten kulttuuriklubi (Patis
kulturklubb) som genomfördes med frivilliga krafter.
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Församlingen hade många glädjeämnen, men året överskuggades dock av kyrkliga samfällighetens
strukturomvandlingsprojekt, vilka inte gladde patisborna. En adress för att församlingens
självständighet skulle bevaras undertecknades av 1041 församlingsmedlemmar, vilket är rejält
över 60 % av församlingens medlemsantal.
S:t Karins församling
År 2017 fortsatte man i S:t Karins församling att satsa på det grundläggande arbetet och
kommunikationen. Diakoniarbetare Anna-Kaisa Leppänens arbetsbild ändrades på så sätt att halva
hennes arbetstid fastställdes att användas för församlingens kommunikation på de sociala
medierna. Satsningen syntes i some-kanalerna så att kvaliteten och volymen av det material som
delades ut ökade betydligt. Även planmässigheten för arbetet kom till synes i slutresultatet.
Förberedelserna för den resa till Frankrike som ska ordnas i maj 2018 och vilken är inriktad på
ungdomarna, kom i gång år 2017. Pastor Mika Ostela ansvarar för projektet som aktiverar speciellt
de unga medlemmarna i församlingen. Diakoniarbetets gemensamma måltider med program och
utdelningen av matkassar, dvs. ”Ruokikset”, som ordnas en gång i månaden, inleddes i juni.
Församlingsrådet utsåg socionom Jens Salama till tjänsten som ungdomsarbetare. Han hann under
året verka även inom diakoni- och familjearbetet. Pastor Kalle Toivola gavs av domkapitlet ett
tjänsteförordnande tillsvidare till tjänsten som S:t Karins församlingspastor och
församlingssekreteraren Maj Röyskö överflyttade som arbetstagare för S:t Karins församling. I
september ordnades en arbetsgemenskapsresa till vänförsamlingen Palamuse i Estland.
Entusiasmen för att upprätthålla kontakten med Estland har varit stark i församlingen.
Festgudstjänsten på biskosdagen hölls av ärkebiskop emeritus Jukka Paarma. Mässan
genomfördes enligt ett formulär av Mathias Westin och härstammar från 1540-talet. I december
var församlingen med om att ordna en stor tillställning Ljusets tid på borgruinerna i Kustö. Under
året uppträdde i S:t Karins kyrka bl.a. Mikko Vaisma, Joel Hallikainen samt Arne Alligator och
t.o.m. flera gånger S:t Karinskören KaMu och unga musiker från Musikinstitutet Arkipelag.
Överhuvudtaget var efterfrågan på församlingens lokaler livlig och samarbete idkades med många
lokala aktörer: För skoleleverna i S:t Karins erbjöds tillfälliga lokaler av kyrkan, i Poikluoma
inledde församlingens och Mannerheims Barnskyddsförbunds gemensamma familjecafé sin
verksamhet, i Littois fick den brädspelsklubb, som inletts av församlingsmedlemmarna, stor
popularitet och samarbete utövades likaså med S:t Karins riksomfattande musikläger för ungdom.
Reformationens 500-årsjubileum och det självständiga Finlands 100 årsjubileum kom till synes i
församlingens verksamhet på många sätt. Tillsammans deltog man i kyrkliga samfällighetens och
helhetskyrkans tillställningar. På kyrkodagarna var S:t Karins församlings ungdomsarbete aktivt
med.
Året 2017 har också innefattat att man lärt sig den ekonomiska förvaltningens kipa-system och
även statistikföringssystemet för kyrkans centralförvaltning jämte sätten att insamla information
förnyades.
I församlingsarbetet fortsatte man att föra utvecklingsprojektet vidare. Till exempel lämnade den
arbetsgrupp som dryftat ledningssystemet sitt förslag och det gemensamma kyrkorådet godkände
de grundläggande riktlinjerna för den framtida samfällighetsstrukturen och för ledningssystemet.
Reformarbetet i fråga väckte intresse även i S:t Karins.
Pikis församling
Pikis församling gick vidare med sitt aktiva liv. Året 2017 för Pikis församling präglades på ett
glatt sätt av reformationens 500-års jubileusmår. Evenemang med reformationstemat ordnades
under prets lopp. Församlingsmedlemmarna tog en tjuvstart inför märkesåret redan på föregående
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års sida genast då jubileumsåret börjar genom att på kyrkdörren spika upp församlingens egna
självständighetsteser, vilka för sakens skull hade färgat hela det innevarande året.
Under året borrade man sig, förutom i frågor om den egna religionens och rättens frågor, in i
medeltiden och refomrationens omvälvningar. Man levde sig in i reformationstiden genom att ta
fram och skriva ett manuskript tillsammans med frivilliga krafrer i ett skådespel om Katharina von
Boras och Martin Luthers levnadslopp, vilket sedan uppfördes på Kristi himmelsfärdstorsdagen
vid trädgårdsfesten på Pikis prästgård – och sedermera uppfördes skådespelet med cirka 10
personer jämte ljudutrustning som ett beställningsverk även på prästgården i S:t Marie på
beställning av tyska församlingen.
Gårdsbyggnaden på Pikis prästgård omvandlades, då löven spruckit ut, till ett kloster och själva
prästgården till ett hem för Marin Luther, medeltida musikanter spelade under
prydnadsäppelträden på sina medeltida instrument, berättade i ballader sina medeltida sägner –
och igen åt man soppa och umgicks i omgivningen till det takprydda gårdstunet under festen. Inne
i prästgården sörplade man på kaffet och bröt pepparkakorna av Hildegaard von Bingen som bakats
av tanterna. Medan klangerna av kantele klingade från fönstret grävde man i prästgårdens trädgård
groparna för två traditionsäppelträd, som för oss utvalts av Naturresurscentralens
äppelträdsspecialist.
Prästgårdens insamling av traditionsväxter gav upphov till en omvänd skörd, då det genom
prästgården under tidernas lopp snarare har erhållits gårdsblommor för att delas ut för bybornas
gårdar. Jätteeken i prästgårdens trädgård skapade en annan av sina stora grenar. Den arkeologiska
botanisten Pehr Kalms trädgård sov alltjämt under gräsmattan sin törnrosasömn med sina
geometriska trädgårdsgångar.
I augusti fortsatte man med Agricola och poesikyrkan. Längre fram på hösten på FN-dagen hölls
det föredrag och diskuterades livligt kring temat God-ond lutherdom. Barocken klingade ännu
under den sista temaveckan kring reformationen vackert med sång vid kyrkans Palestrinakyrkomusikkonsert. Mera bluesfärgat gick det till i september tillsammans med SUMU BIG
BÄND i den BLUES BROTHERS -kyrka som sammanställts. Med samma underlag fortsatte BBkyrkan efter Pikis till Henriks och Mikaels församlingar i Åbo och till Patis. Hos oss hade pojkarna
Jake och Elwood i Bändet skönsjungande kvinnliga stämmor bland sig.
Orgelprojektet för Pikis kyrka gick vidare enligt samfällighetsfullmäktiges beslut sakta men säkert.
Det tekniska projektunderlaget av orgelexperterna blev färdigt på våren 2016. Genom den
förnyade upphandlingslagen och hörandet av sakkunniga vid årsskiftet inleddes ett grundligt
anbudsförfarande. Man kom efter ett år i januari 2018 ända fram till en granskning av
konstruktionerna för orgelläktaren, varvid det konstaterades att de gamla konstruktionerna håller
bra. Den ursprungliga orgeln i Pikis har varit placerad ovanpå konstruktioner av järnskenor på
samma ställen, dit den nya nu ska komma.
Tillställnngen med försäljningsstånd i Hjärtat av Pikis vilken ordnades till förmån för Gemensamt
ansvar på församlingsgården samt igen det glada Första maj-jippot för barnfamiljer med
trampolisnslott på gården har vunnit hävd på vårsidan mitt i byn. Också Pikis-dagen som ordnas
varje år denb sista kördagen i maj av Företagarna i Pikis har flytta till närheten av kyrkan. Pikis
församling deltar tydligt i dagarna som en central regional aktör i Pikis. I övrigt går det folk till
kyrkan och församlingsgården bl.a. till ekscouterna och musikskolan som verkar där.
Förvaltningsmässigt var församlingens år liksom det föregående året en tid av ställningstaganden
till strukturomvandlingen, som hänför sig till verksamheten och framtiden för Åbo och S:t Karins
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församlingar och samfällighet. Pikis församling vill konsekvent klart förbli en självständig
församling. Församlingsmedlemmarna har i medborgaradresser för att bevara Pikis församling
samlat in över 1700 namn. Tiden för att överlämna medborgaradressen till kyrkostyrelsen övergick
från året till det följande.
Förtsamlingens arbetare har, med undantag för samfällighetens barnarbete, förblivit de samma.
Församlingen verkar fortfarande som en praktikantförsamling. Av de egna ungdomarna har det
växt upp arbetare i församlingen som bär ansvar. Vikarier för frånvarande har det funnits vid behov.
Sommaren 2017 öppnades Pikis kyrka med frivilliga, kunniga krafter som en av Finlands
landsvägskyrkor.
Kyrkoherdemötet
Ordförande för kyrkoherdarna var kyrkoherden i S:t Marie Katri Rinne och vice ordförande S:t
Karins kyrkoherde Ville Niittynen. I arbetssektionen för kyrkoherdemötet har det, utöver
ordföranden och vice ordföranden funnits, kontraktsprosten, kyrkoherden i Patis Jukka Järvensivu.
Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets församlingar har varit aktivt med i såväl riksomfattande
som mindre evenemang som ordnats i Åbo. Sådanda har varit evenemangen för Reformationens
märkesår såväl i församlingarna som gemensamma med Åbo stad. Reformationens huvudfest i
Logomo avslutade storstilat märkesåret. Kyrkodagarna i maj med sommarpsalmkyrkan samlade
församlingarnas arbetare och frivilliga i serviceuppgifter vid mässan. Församlingarna var med på
evenemangen bröllops- och bokmässan, Paavo Nurmi Games, Tall Ships Races, Medeltida
marknaden, evenemanget Down by the laituri m.fl. och upplät lokaliteter, gav arbetskraft för
planeringen och genomförandet. Tillställningarna i augusti präglades av debatten under förhösten
och säkerhetsfrågorna kom i centrum.
I juni blev utredningsman Sami Lahtiluomas förslag färdigt i frågan om församlingsstrukturen och
i december gjorde domkapitlet i Åbo ärkestift en framställning till kyrkostyrelsen. Frågan om
församlingsstrukturen och ledningssystemet har centalt varit uppe på gemensamma kyrkorådets
agenda under hela året. Det har hållits gemensamma seminarier om frågan och tillsammans har
man försökt finna fungerande, ekonomiska och rediga lösningar.
På hösten gjorde gemensamma kyrkorådet en resa till Riga, Tartu och Tallinn, där man bekantade
sig med de lokala församlingarnas verksamhet. Julmötet hölls på S:t Marie prästgård.
Församlingssekreterarna överflyttades till att sortera under församlingarna, från samfällighetens
förvaltning från början av november. Ändringen medförde klarhet i chefsförhållandet och i
församlingssekreterarnas befattningsbeskrivningar. Cheferna för de kristliga församlingarna i Åbo
sammanträdde två gånger under året, på våren som gäst hos församlingarna i Åbo och på hösten
som gäst hos Frälsningsarmén.
Kyrkoherdemötets år har varit fyllt av arbete och intressant. Det gångna året har varit sällsynt
händelsrikt med möten, arbetsgrupper utvecklingsprojekt, men även fyllt av fest, ihågkomster och
lärorika erfarenheter. I den utvärdering som sker med fem års mellanrum av kyrkoherdarna deltog
kyrkoherden i Henriks församling Heikki Mäntylä och kyrkoherden i S:t Marie Katri Rinne.
Kyrkoherdemötet tackar på mötets vägnar alla för gott samarbete.
Statistik
Genom statistiksystemets förnyelse har statistikföringen förändrats och nu framläggs endast en
statistik, där arbetstagarkolumnerna har slagits samman. Källdatafilen för statistiken är
kirkontilasto.fi, dit uppgifterna går på det sätt som de maatats in av församlingens arbetare.
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685 7 122
73
162
453 7 897
154
284
53
551
166
200
154 2 656
106
148
568 9 920
258
302
208 2 622
73
82
988 20 684
116
199
167
1485
12
14
1 031 11 663
168
163
121 2 129
58
55
4 428 66 729 1184 1 609

120 29 6
3
124 46 8,5 2
136 51 7
3
96 35 7
2
166 75 10
4
60
6 4
2
78 35 6
3
7
0 1 0,5
106 46 7
2
30 15 3
1
923 338 60 22,5

Ungdomsarbetshandlare

Diakoniarbetare

Kyrkomusiker

Präster

Äktenskapsskillnader

Ingångna äktenskap

Döda

Döpta

1245
1448
1538
1838
2531
615
1443
69
1 241
550
12518

Deltagare

802
473
98
6
531
240
1 115
143
1 169
327
4 904

Deltagare

501 65 167 45
436 23 477 15
83
4 975
3
209
8 054
3
314 17 290 27
118
7 179
9
201 13 204 68
71
2591 10
208 15 617 76
118
5 639 10
2259 163 193 266

- gruppaktivitet

- över andra tillsättningar

- individuella mötet

Tillsammans

Deltagare

Åbo svenska församling
Åbo Henriks församling
Patis församling
S:t Karins församling
Pikis församling

236 31 005
279 20 597
188 14 329
212 12 588
252 14 451
182 15 306
119
8 896
34
1 458
208 12 577
94
6 496
1804 137 703

- utflykten och läger

Åbo Domkyrkoförsamling
Åbo Mikaels församling
Åbo Martins församling
Åbo Katarina församling
S:t Marie församling

Deltagare

-gudtjänster och kyrkliga
förrättningar

Nedan presetneras statistiken för gudstjänster och kyrkliga förrättningar, adra tillställningar och
deltagarna i dem, utflykter och äger, individuella möten, gruppverksamhet, döda, ingångna
äktenskap, döpta och äktenskapsskillnader. I statistikerna framförs även antalen kyrkomusiker,
diakoniarbetare och ungdomsarbetshandledare.

3 2
4 2
3 3
3 3
5 5
2 2
2 2
1 0,5
3 3
1 1
27 24

källan:kirkontilastot.fi

3. HUVUDTITELN – GEMENSAM FÖRSAMLINGSVERKSAMHET
Kommunikation och information
Reformationens märkesår började i slutet av år 2016 och kulminerade i huvudfesten i Logomo
5.11.2017. Kommunikationen var ett stöd av projektkoordinatorn och projektinformatören.
Kyrkodagarna samlade ett soligt veckoslut 19.-21.5. i Åbo 16 000 besökare. Konserterna och
Sommarpsalmmässan på Domkyrkotorget var gripande. Samarbetet med Kyrkoservicen och
koordinatorn, som verkade vid kyrkliga samfälligheten, bedrevs intensivt.
I tidningen Lilja producerades på våren 2017 både en 12 -sidig bilaga om reformationens märkesår
i februari och ett nummer som koncentrerade sig på Kyrkodagarnas innehåll jämte en
programbilaga i april. Tidningens tryckning, grafiska planering och ombrytning
konkurrensutsattes på försommaren. Genom besök och möten på hösten bekantade man sig med
de nya samarbetspartnerna.
På våren blev en presentationsvideo, filmad med kopterkamera,
färdig om kyrkliga
samfällighetens kyrkor och regionens kyrkohistoria. Lärdomarna om kriskommunikation kom till
nytta, då en serie våldsdåd inträffade på Salutorget i Åbo den 18 augusti. Den förskräckliga
händelsen konkretiserade behovet av att nå olika aktörer effektivt.
Inom kommunikationen på nätet fortsatte utvecklandet av Lukkari-publikationssystemet och sidunderlagen. På hösten lyftes församlingarnas regelbundna verksamhet fram bättre, då det i
huvudmenyn tillfogades en ny avdelning Tule mukaan (Kom med). Användbarheten för
händelsekalendern utvecklades, vilket förde med sig förändringar även på underhållssidan. De
externa sidorna för Lukkari stängdes och överfördes till att vara en del av systemet.
Användarutbildningar ordnades fortsättningsvis. Gemensamt med bokningstjänsterna skapades
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elektroniska blanketter för ta kontakt på webbplatserna för dop- och vigselbokningar. Man inledde
också ett Minutandaktsprojekt, vars nio videofilmer förverkligas år 2018. I Instagram-tjänsten
prövade man på en julkalender, där en ny lucka öppnades varje dag.
På samfällighetens webbplats är det i genomsnitt 1500 besökare per dag. På den ekektroniska
kommunikationens sida fortsatte radiosamarbetet. På Radio Auran Aallot sändes
magasinprogrammet Toivo 2000 om kyrkoåret alltid på söndagarna och repriserna under veckan.
Kortprogramserien Miehen elämä gick i Radio City i Åbo. Tyngdpunkten år 2017 var på ”Isän
elämä” som koncentrerade sig på familjer med små barn. Programmet gjordes i perioder om 8 x 2
veckor, vilka kördes 320 gånger under tiden för dem. Under år 2017 gjordes 19 nya kortprogram.
Julradion hörde man på antennfrekvens, tre kabelfrekvenser och i tio nätradior. Veckonåbarheten
för Julradion har varit av klassen 15 procent, och på Facebook följs Julradion av 107 000. Därtill
gjordes det radioreklamkampajer på Radio Auran Aallot och i Radio Dei, en kortprogramserie på
Auran Aallot och i Radio Helmi om julens symbler sam under julhegen om kyrkoårets texter.
Tillämpningen Sanan seppä med ökad verklighet färdigställdes under år 2017, och klasser med
skolelever från, förutom från Åbo, även från huvudstadsregionen gjorde besök och tittade på den.
Beredningen av församlingarnas strukturomvandling forsatte inom kyrkliga samfälligheten.
Kommunikationen meddelade nyheter om besluten och de olika uppfattningarna på många sätt.
Kyrkliga samfälligheten hade avdelningar på Bröllopsmässan i Åbo och Åbo bokmässa i oktober.
Helheten Medeltidens Åbo i Domkyrkan genomfördes förnyad under reformationens märkesår.
Evenemanget Helga Korsets kapell 50 år jämte guidningar och musikstunder var lyckat, många
gånger så mycket folk som väntat bekantade sig med kapellet.
Mot slutet av året inleddes projekt, såsom ett förenhetligande och utvecklande av Domkyrkans
kommunikation, marknadsföring och serviceformer, digitala informationsterminaler i kyrkorna
och ett utvecklande av diakonins kommunikation. Man inledde också ett samarbete som siktar till
ett samarbete med dem som ansvarar för enheternas kommunikation. År 2017 gjordes 258 nyheter
på nätet och skickades 200 informationer. Tidningen Kirkon Naakka gjordes i fyra nummer och
tidningen Lilja utkom 11 gånger. Facebook, Twitter och Instagram var i användning.
Det gemensamma själavårdsarbetet
Centralen för familjerådgivning
Kyrkans familjerådgivning tillhandahåller professionell samtalshjälp i frågor om parförhållande
och familj samt i individuella krissituationer i livet.
Personal:
Psykolog Carola Granström, familjerådgivare
Pastor Seppo Honkala, familjerådgivare
Psykolog, TM Nonna Huotarinen, familjerådgivare
Merkonom Katja Koskinen, mottagningssekreterare
Specialsocialarbetare Nina Kauppinen, familjerådgivare
Pastor Johan Mullo, tf. familjerådgivare, 20 % arbetstid
TM Jukka Salimäki, familjerådgivare
Psykolog, astor Sari Sundvall-Piha, direktör (30h/vecka), 80 % arbetstiden
Pastor Eeva Vuola, c. 15 h/mån. (Follo- vikariat)
(Pastor Marjut Ostermaa – anställd av Nådendals prosteri)
Psykiatrisk konsult har varit psykiater, psykoanalytiker, doc. Ilpo Lahti
Grupphandledare har varit psykoterapeut, TD Florence Schmitt
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Målet för verksamheten är att i enlighet med verksamhetsidén ta emot och vårda tillräckligt bra så
många hjälpsökande som möjligt. I målet har man lyckats väl med beaktande av att en tjänst som
familjevårdare har varit obesatt sedan år 2012. Av anledningen ovan har man varit nödsakad att
bruka ett prioriteringsarrangemang för familjerna att komma och bli klienter, att begränsa
telefonjourtiden till en timme om dagen. Trots dessa arrangemang har köerna tidvis ökat så att man
har fått vänta i månader på en tid.
Arbetshandledningarna, konsultationerna och kompletteringsutbildningarna har gett verktyg för
arbetet.
Familjerådgivarna Jukka Saalomäki och Johan Mullo har under året deltagit i en
specialiseringsutbildning för familjerådgivare (Johan Mullo i tillämpliga delar) anordnad av
kyrkostyrelsen. Mottagningssekreteraren Katja Koskinen har deltagit i specialiseringsutbildning
(kyrkostyrelsen) för mottagningssekreterare. Familjerådgivaren Noona Huotarinen har deltagit i
en utbildning för sexualrådgivare (Sexpo). Därtill har arbetarna deltagit i enskilda kortare
kompletterande utbildningar.
Familjerådgivarna Carola Granström och Sari Sundvall-Piha har verkat vid medlingar i tvister om
vårdnaden av barn vid Egentliga Finklands tingsrätt (FOLLO) som specialsakkunniga. För detta
har Åbo stad betalat 300 € i dagsersättning till kyrkliga samhälligheten. Telefonjouren har till
största delen skötts cirka 1 h per dag. Mottagningssekreteraren hade i synnerhet i årets början, men
alltjämt vissa uppgifter för centralförvaltningen, av vilken anledning telefonjourtiden har
begränsats till en timme. Detta har också varit ett medel att sköta att köerna inte växer till det
omöjliga Familjerådgivaren Nina Kauppinen har verkat på webbplatsen Suhdeklinikka, som
underhålls av Kyrkostyrelsen samt i chatten i tidningen Demi och besvarat frågor om mänskliga
relationer.
En tillräcklig vård är individuell, specifik för fallet och situationen samt alltid ett personligt möte.
Då varierar också rådslagens frekvens och den totala längden. I praktiken har strävan varit att
komma överns med det par som kommit som klient, med familjen eller den enskilda människa om
målen för vården. Dessutom har vid centralen ordnats med två skilsmässogrupper, vilka
handleddes av Nina Kauppinen och Jukka Salomäki (våren) samt av Nonna Huotarinen oah Juhan
Mullo (hosten).
Verksamhetens antal totalmoduler år 2017 har varit 6431 moduler (1 modul = 45 min.). Det totala
antalet vårdmoduler år 2017 har varit 5603 moduler. Antalet klienter var 927, av vilka 529 kvinnor
och 407 män.
I samband med det grundläggande arbetet har familjerådgivarna deltagit i bl.a. följande
tillställningar och arbetsgrupper:
* Olika slags arbetsgruppshandledningar och föreläsningar
* Relationskliniken
* Chat i tidningen Demi
* Tidningsartiklar
* Samarbetsrådslag med rådgivningarna, familjerådgivningarna, barnskyddet, aktörerna
inom barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, AA-kliniken, kriscentralen, Pilari
o.d.
* Bedömningen av samfällighetens barnkonskevenser
* studiedagarna för familjerådgivare
* korta kompletterande utbildningar
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Kyrkans samtalshjälp (palveleva puhelin)
Året var ett år för att skapa och ta i bruk ett nytt system. Hela tjänsten finns i samma TeleQ-system.
Det har kommit rikligt med kontakttagande i telefon, på nätet och chat. Palveleva puhelin hade en
paus under en del av året, på grund av att det nya systemet skapades. I synnerhet chat-kontakterna
ökade kraftigt. Telefonjourtiderna var sö-to kl. 18-01 och fre-lö 18-03.
Syftet med Palveleva puhelin (010190071) och dess parallelltjänst Palveleva netti
(palvelevanetti.fi) och chat är att tillhandahålla en kontakt med en annan människa för den som
befinner sig i en nödsituation. Kyrkans verksamhet med samtalshjälp genomfördes med hela landet
som sitt verksamhetsområde. Jourhavande i Palveleva netti verkar riksomfattande och bär i tur och
ordning ansvaret för jourveckorna. Det finns sju verksamhetsställen som svarar på meddelanden
på nätet och dessutom svarar aktörerna för Kyrkans samtalshjälp sporadiskt på meddelandena.
Inom kyrkans Chat-verksamhet är andelen frivillig betydande och tilltagande, medan den förut var
på arbetarnas ansvar. Åbo har aktivt burit ansvar för telefon-, nät- och chatturerna. Det är
telefonjour varje dag, i nätet svarade man 13 veckor och chat-skift blev det två i månaden per
jourhavande.
Kompletterande utbildning ordnades för de jourhavande: 7 utbildningsdagar, arbetshandledning
och rekreation i uppgiften som stöd för att utvecklas och orka med uppgiften. Som stöd för
utbildningen anskaffades böcker och prenumererades det på den egna tidningen Linkkilehti för
jourhavande för mental hälsa och jourhavande.
Kyrkans samtalshjälp har i riklig utsträckning varit aktuell i tidningarna och olika medier.
Planeringen och orientering och förverkligandet av tekniken för Kyrkans samtalshjälp är en
arbetsdryg process, då man måste lära sig att komma ifrån det gamla och lära sig det nya systemet,
för vilket man dock var mycket tacksam.
Miljöfrågorna beaktades inom arbetsområdet, även om belastningen hos arbetsområdet redan till
utgångspunkten är rätt obetydlig.
Retreatarbete och andlig handledning
Verksamhetsiden för retreatarbetet är att för församlingsmedlemmarna, församlingarnas och andra
arbetsgemenskapers personal och även för icke-ortsbor erbjuda en möjlighet att stilla sig och vårda
sitt eget andliga liv samt att samla krafter och en ny synvinkel på arbetet och de mänskliga
relationerna i professionellt handledda retreater och i en andlig handledning.
Tjänsten som själavårdsarbetets teolog sköts av pastor Päivi Vuorilehto. Till hennes
arbetsuppgifter hör retreatarbete, att organisera sorgegruppsverksamheten, andlig handledning och
arbetshandledning. Auli Hynönen-Rinne verkar som sekreterare för själavårdsarbetet och även
retritarbete.
Tystnadens retreater
Det arrangerades sammanlagt 32 (37) retreater, deltagarna var 526 (551). Siffran inom parentes är
från föragående år. Sex retreater inställdes: tre på grund av ringa antal deltagare, två på grund av
hinder för handledarna och retreaten på Själö inställdes, eftersom vi inte längre kunde garantera
stillheten på platsen på grund av den tilltagande turismen. Orsakerna till att deltagarna minskade
är säkert flera. En kan vara den att tyhy-retreaterna för många har varit ”ett erbjudande att bekanta
sig” med retreaterna. Efter en retreat, som erbjudits av arbetsgivaren, har man också kommit till
öppna retriter. Nu har Åbo stad inte längre beställt sådana för sina arbetstagare. Det erbjuds
nuförtiden också mycket andra retreater, t.ex. mindfulness- och yogaretreater, och därför finns det
mycket att välja mellan för dem som söker stillhet. Den elektroniska anmälningspraxis som
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genomfördes från början av 2017, där man samtidigt också betalar i nätbanken, har inte gillats av
alla. Det är dock alltjämt möjligt att anmäla sig även per telefon eller e-post.
Öppna retreater ordnades det i regel för detta ändamål från september till slutet av april på
Tammilehto i Rimito. Av sparsamhetsskäl hölls Tammilehto stängt under janari. På sommaren och
i januari hölls det tot. 3 öppna retreater på Sinappi. För alla öppna retreater ordnades det på våren
14 (12), på sommaren 2 (3) och på hösten 12 (11), sammanlagt 28 (26).
Riktade retreater ordnades totalt 4 (8), alla på Tammilehto. En retreat för välbefinnande i arbetet
ordnades för anställda hos S:t Karins stad (år 2016 4 tyhy-retreater för anställda hos Åbo stad).
Två retreater ordnades för AA- och A1 Anonlaiset och en för teckenspråkspersoner.
Vid retreaterna verkade under året totalt 30 (35) olika handledare och 20 (15) assistenter. Av
handledarna var 13 (15) församlingens arbetare, handledare på arvodesbasis var 17 (20). Teologen
i själavård var ledare för totalt 11 (9) retreater. En av dem var hos Saari retreathem i Lavia. Som
husmor och städare för retreaterna på Tammilehto verkade Lilli Eloluoto. I uppgifterna som
gårdskarl fungerade Tuomas Levanto. Meditationsgruppen sammankom i Aurelia på
tisdagskvällarna. Kvällarna genomfördes i samarbete med Åbo svenska församling och Turku
mindfulness. Per kväll har det varit c. 30 (30) deltagare.
Under höst- och vårsäsomngen genomfördes en vardagsretreat som en period med sex veckors
andlig handledning. Dess deltagare förband sig till en daglig halv timmes bön invid Bibelns text
och att möta handledaren på tu man hand varje vecka. Som handledare verkades 10 (8) handledare,
som fått orientering för ändamålet. Deltagarna var sammanlagt 29 (22).
Under kyrkodagarna 20.-21.5. ordnades i Aurelia en programhelhet Hiljainen polku (På stillhetens
stigar) i samarbete med församlingarna. Programmet bestod av meditationer, bönestunder,
Förtroendets mässa, labyrintarbete och en teaterföreställning med namnet Syvä polku. Även matoch kaffeservering har ordnats. Gästerna var under dagarna c. 300.
Tystnadens dag genomfördes i Domkyrkan i mars och november i samarbete med Åbo svenska
församling och Domkyrkoförsamlingen. Deltagarna i denna retreatdag var under båda gångerna c.
30.
Den självstyrda bibelcirkeln har samlats i Eerikki ungefär varannan vecka totalt 16 gånger.
Deltagarna ha varit 5.
Retreathandledarna och assistenterna samlades till gemensamt rådslag två gånger på hösten och
på våren hölls det tessutom talko på Tammilehto. På hösten verkade som gästande inledare
universitetslektor Jouni Elomaa, som inledde kring temat Kristillinen zen – mahdollisuus vai
mahdottomuus?(Kristlig zen – en möjlighet eller omöjlighet?) De andliga färdkamraterna
samlades i samband med vardagsretreaten till rådslag fyra gånger. För åboförsamlingarnas
retreathandledare och assistenter ordnades en utbildningsretreat i nationen San Damiano i
Porlammi. Som handledare fungerade TD Pauli Annala och temana var Itsetuntemus och Jumalatuntemus samt Sanallinen ja sanaton rukous. Deltagarna var bägge gångerna 8 personer.
En välsignelsekyrka för Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets nya anställda och
förtroendevalda ordnades på Kyndelsmässodagen 5.2. och teologen i själavård var med för att
genomföra den i Domkyrkan.
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Teologen i själavård verkade som arbetshandledare för fem av kyrkans anställda. Det fanns
möjlighet till personlig själavård tillsammans med församlingsmedlemmarna i korta perioder.
Arbetsgrupperna och deltagandet i kurser
Teologen i själavård har deltagit i följande arbetsgrupper och utbildningar:
* Kyrkliga samfällighetens lägerskolgrupp
* Ärkestiftets gudstjänst- och spiritualitetsarbetsgrupp
* Studiedagarna för kyrkans arbetshandledare i Kuopio i maj-augusti
* Samlingen för dem som bär ansvar för retreatgårdarna i Snoan i juni
* Utbildningen Uushenkinen etsijä kirkossa i Helsingfors, arr. Helsingfors ärkestift
Om verksamheten annonserades i tidningen Lilja och tidningen Hiljaisuuden Ystävät samt på
webbplatserna för Åboförsamlingarna och Hiljaisuuden Ystävät (Stillhetens vänner) och på
anslagstavlorna och broschyrborden i samfällighetens lokaliteter. Facebook-gruppen Hiljaisuuden
Ystävät har blivit en viktig informationskanal. Retreatarbetet var med på församlingarnas
avdelning på Åbo bokmässa i oktober. Retriterna presenterades även på Auralas dag för
institutsstuderande på hösten.
Retreatprogrammet för vår- och höstsäsongen postas två gången om året till alla retreathandledare
och -assistenter, samarbetsparter samt till de personer som har detagit i retreater ordnade av
kyrkliga samfälligheten under de två föregåede åren.
Sorgegruppsverksamheten
I sorgegrupperna hjälper man sådana som mistat sin närstående med att sörja och finna en väg
vidare i den förändrade livssituationen. Som stöd erbjuds själavård och kamratstöd. Till
arbetsformen hör även att ordna tillställningar som är förknippade med den enskilda sorgen och
samarbete med andra hjälpande parter, att stötta och utbilda handledarna för sorgegrupperna samt
att koordinera gruppverksamheten.
Sorgegruppsverksamheten koordineras av teologen i själavårdsarbete Päivi Vuorileho. Handledare
i sorgegrupperna är diakoniarbetare och präster samt jourhavande vid Palveleva puhelin. Arbetarna
är de lokala församlingarnas, diakonicentralens och enhetens för själavård arbetstagare. De
minskade tjänsterna har kommit till synes i att det inte alltid har varit lätt att hitta handledare.
Byråsekreteraren Auli Hynönen-Rinne tar emot anmälningarna och fungerar som sekreterare.
År 2017 har på samfällighetens område ordnats 6 (8) vanliga sorgegrupper, i vilka tot. 51 (58)
personer varit med. Dessutom genomfördes en grupp för närstående till sådana som begått
självmord, deltagare 7 (4) och en grupp med metoder som ger styrka, 5 deltagare.
I november ordnades i Martins kyrka en konsert till minnet av ungdomar med unga uppträdandes
krafter. För föräldrar som mistat sitt barn och för mor- och farföräldrar ordnades tillfällen för
samtal i samarbete med Föreningen för mental hälsa i Sydvästra Finland, föreningen Käpy och
Stadsmissionen på våren och på hösten i Nummis församlingshem. Mer täckande tillfällen som
samlar sörjande är fortfarande tillställningarna på Allhelgonadagen, dit församlingarna inbjuder
närstående till avlidna under året. En personlig inbjudan till de närmaste anhöriga ser ut att bäst nå
de sörjande.
Sorgegruppsmöten för sorgegruppernas ledare har det ordnats fyra. Vid sammankomsterna har
man delat med sig av erfarenheter och idéer för att förverkliga gruppsammankomsterna och
diskutera problemsituationer. Litteratur om sorge- och krisarbete har anskaffats till gruppens
förfogande.
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Teologen för själavårdsarbetet verkar som handledare för tillväxtgrupphandledare för fem av
kyrkans arbetare som deltar i specialiseringsutbildningen under utbildningen 2017-2019. Syftet
med gruppen är att stärka yrkesidentiteten och den personliga tillväxten.
I november ordnades i samarbete med andra hjälpinvolverade i T-sjukhusets auditorium hos ÅUCS
en seminarieeftermiddag, vilken behandlade sorg, där temat denna gång var sorgen i olika kulturer.
Inledare var Befolkningsförbundets expert Mina Zandkarimi. Från församlingen var flera arbetare
med, såväl som arrangörer som även deltagare.
Den knivhuggning som skedde i augusti, där flera människor dog och skadades, väckte mycket
kollektiv sorg. Församlingarna ordnade en sammankomst i Domkyrkan ännu samma kväll i samråd
med företrädare för ärkestiftet och flera trossamfund och samfällighetens kommunikation lyckades
informera snabbt om saken. Sjukhusprästerna ordnade flera tillfällen för sjukhusets personal för
att tala ut och samtalshjälp gavs även av läroanstaltprästerna och även andra av församlingarnas
arbetare. Samtalshjälp av Rikskyrkan betjänade människor som skakats av krisen. Stadens
krisgrupper, psykologernas beredskapsgrupp och jourtelefonen vid Åucs bar huvudansvaret för
debriefingen av de delaktiga i krisen.
I tidningen Lilja och på församlingarnas webbplatser har man informerat om sorgegrupperna. En
broschyr, där man berättar om församlingarnas stöd har levererats till församlingarnas
verksamhetslokaler och gravbyrån och via den till begravningsbyråerna.
Sjukhussjälavården
Arbetsformens verksamhetsidé är att erbjuda andlig och psykisk hjälp och stöd för patienterna,
deras anhöriga och för personalen samt att ta hand om gudstjänstlivet och kyrkliga förrättningar i
enheterna för sjukvård i Åbo och S:t Karins.
År 2017 fanns det 6 tjänster för sjukhuspräster, av vilka en, Eija Mäkinen, skötte den med en
arbetstid på 60 procent. 1.8.2017 blev Eija Mäkinen pensionerad. I stället för henne för tiden 16.8.–
31.12.2017 anställdes sjukhusprästen Outi Ijäs. Då Outi Ruohola blev tjänstledig 4.9.2017
anställdes som vikare för henne pastor Päivi Nuotio-Niemi för tiden 25.9.–31.12.2017.
De mest betydande samarbetsparterna var Åucs, Åbo stads välfärdssektor, S:t Karins hälsocentral,
Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö/Kaarinakoti, Polisen i Åbo och Kyrkans enhet för diakonisjälavårdsarbete.
Kärnverksamheten har fortfarande varit de personliga samtalen med patienterna och de anhöriga.
D mest omtalade temana inom hälsovården har varit eutanasi och terminalvården i anslutning till
det. Sjukhusprästerna har tagits väl med på den avdelning hos Kaskenlinna som utvecklar sin
verksamhet och stöder terminalvården hemma. Avsevärt mycket och för olika målgrupper har man
meddelat utbildning i anslutning till själavården.
Då småenheterna inom hälsovården har ökat, strävar vi efter att utveckla samarbetet med de lokala
församlingarna. I denna riktning för målet är att Hanna Hellä-Aro verkat som lärare inom
ärkestiftets utbildning inom den långa själavården. Utbildningen förstärker kompetensen inom
lokalförsamlingarnas själavård. Utbildningen avslutas år 2019. Denna utbildning svarar också på
det ökade behovet av hemterminalvården. På våren började också den frivilliga
utbildningsprocessen inom den egentliga terminalvården som avslutades i oktober. Denna
utbildning genomfördes av Hanna Hellä-Aro, Katri Helin och åldringshemmens präst Anne
Narvasuo. Utbildningen slutfördes av 11 frivilliga. De är beredda att verka på åldringscentrens
avdelningar i vårdenheterna hos ensamma, som befinner sig i terminalvård.
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Firandet av andakter och kyrkoårets högtider har alltjämt en viktig betydelse och det finns en tydlig
efterfrågan i synnerhet på långvårdsavdelningarna. Vi svarar på denna efterfrågan.
Vi har mindre än under de föregående åren deltagit för att utbildas i utbildningar och studiedagar.
Harri Heinonens utbildarutbildningen för terminalvård avslutades med en stidieresa till London
till St. Christopher’s Hospice. I september besökteHarri Heinonen på ett studiebesök Stockholm
och det palliativa sjukhuset Stockolms Sjukhem. Resan möjliggjordes av han i egenskap av
sjukhuspräst hörde till lungklinikens prisbelönta enhet för palliativ vård. Hilkka Kakko-Helle
deltog i en utbildningskurs som diskuterade skam. Arbetshandledning erhölls fortfarande alltför
litet i förhållande till behovet.
Sjukhusprästerna syntes mera än under tidigare år i medierna. Harri Heinonen representerade på
riksnivå vår arbetsform genom att uppträda i serien Elossa 24h. Det var viktigt att vår yrkeskår
uppmärksammades som en del av den finländska sjukvården. Hilkka Kakko-Helle berättade i
televisionsprogrammet Pisara (Droppen) om sjukhusprästens arbete i synnerhet på barnkliniken. I
Turun Sanomat publicerades artiklar av de ledande tjänsteinnehavarna hos Egentliga Finlands
Sjukvårdsdistrikt och Åucs, där de gav uttryck för sjukhusprästernas vikt som en del av god
sjukvård.
Det gemensamma fostringsarbetet
Årets bärande tema var Reformationens 500 års märkesår från tidig fostran till läroanstaltsarbetet.
Som en del av Reformationens märkesår ordnades Kyrkodagarna i Åbo. Vidare syntes Finland 100
-jubileumsår i vår verksamhet.
Året för Centralen för fostringsärenden dominerades av förändringarna. Den fortsatta
strukturomvandlingen, utvecklandet av ledarskapet, avgången med pension för fostringsväsendets
direktör och då direktören för den småbarnsfostran sade upp sig från sitt uppdrag, gjorde att året
blev händelserikt och splittrat. Dessutom medförde anslutningen till kyrkans nya servicecentral
och kyrkans statistikförnyelse olika slags utmaningar. Trots allt utförde de anställda hos centralen
för fostringsärenden sin grundläggande uppgift väl och utvecklade samtidigt nya
verksamhetsformer för det föränderliga samhällets behov. Arbetstagarna hos centralen för
fostringsärenden verkade som aktiva partner tillsammans med församlingarna och de andra
aktörerna.
I enlighet med förslaget av arbetsgruppen för att utveckla kyrkliga samfällighetens ledarskap
beslutade gemensamma kyrkorådet att, då direktören för fostringsväsendet avgår med pension, så
sammanslås chefstjänsterna inom centralen för fostringsärenden. Enligt beslutet fortsätter den nya
chefen med beteckningen direktör för tidig fostran till utgången av år 2018, men till tjänsten hör
vissa uppgifter för direktören för fostringsväsendet. Sålunda leder direktören för tidig fostran hela
centralen för fostringsärenden. Då direktören för tidig fostran sade upp sig i augusti,
ledigförklarades den nya tjänsten externt. Under ansökningsprocessen verkade Tiina Karppinen
som tf. direktör för tidig fostran. I början av december valde gemensamma kyrkorådet Katja
Vanhatalo för uppdraget och hon börjar i tjänsten i januari 2018.
Till tjänsten som ungdomssekreterare valdes Iikka Viitanen och ungdomssekreteraren Tiina
Karppinen var tjänstledig ända till början av augusti. Reformationens 500 års märkesår och
Kyrkodagarna tog största delen av ungdomssekreterare Marja Lindéns arbetstid. Inom
läroanstaltsarbetet erhölls på viss tid en tredje tjänst som läroanstaltspräst, till vilken Tiina
Hallikainen valdes. Under berättelseåret blev direktören för fostringsväsendet Hannu Hurme och
barnhandledaren Kirsi Aava pensionerade. Direktören för småbarnsfostran Kaisa Rantala avgick
från sin tjänst. Teologtjänsten för fostran lämnades obesatt.
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Reformationens märkesår
Reformationens märkesår firades i ära för att det i oktober 31.10.2017 hade förflutit 500 år sedan
tysken Martin Luther publicerade sina teser. Teserna inledde den serie av händelser som formade
det kyrkliga livet, språket och folkbildningen, kulturen, förvaltnngen och lagstiftningen och som
kallas reformationen. Som en följd av reformationen uppstod även den lutherska kyrkan.
I Finland landsteg reformationens tankar först i Åbo, där i tiden även Finlands reformator och
skriftspråkets fader Mikael Agricola var verksam. Genom ärkebiskopssätet är Åbo alltjämt i våra
dagar huvudstaden för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Åbo är Finlands enda
reformationsstad och staden intog med anledning därav en viktig roll under märkesåret i Finland.
De riksomfattande huvudevenemangen ordnades i Åbo. Ungdomssekreterare Marja Lindén
fungerade som evenemangsproducent vid de riksomfattande huvudevenemangen, vid
stadsäventyret på öppningsdagen samt vid den riksomfattande huvudfesten för märkesåret i
Logomo.
Stadsäventyret ”Missä Mikael” (Var finns Mikael) som producerades för öppningen fick en
fortsättning på våren 2017. Evenemanget genomfördes på nytt under Agricola-veckan i april och
ännu i juni. Stadsäventyret som producerats av ungdomssekreteraren Marja Lindén, med
manuskript av författaren Tytti Issakainen och regi av Johanna Niemi ledde deltagarna tillsammans
med Mikael Agricola och skolpojkarna att bekanta sig med reformationen på de autentiska
platserna. Förutom det egna folket vid centralen för fostringsärenden var församlingarnas
ungdomsarbetare samt några frivilliga medhjälpare med och producerade evenemanget. På våren
och försommaren inbjöds särskilt skolgrupper, eftermiddagsgrupper samt dag- och
sommarklubbsgrupper till stadsäventyret. I början av juni genomfördes också några
rundvandringar som var öppna för alla.
Märkesårets huvudfest Gemensam resa – 500 år (Yhtä matkaa – jo 500 vuotta) ordnades i Logomo.
Vid festen som byggdes upp i formen av en berättelse till manuskript av författaren Tytti Issakainen
och regi av Johanna Niemi, drogs Agricolas familj med från 1500-talet till dagens Finland. De fick
höra på vilket sätt gärningarna och orden hundratals år tillbaka i tiden alltjämt åverkar finländarnas
liv. Vid festen gav musiken, dansen och bilderna vingar åt fädernas och sönernas, mödrarnas och
döttrarnas berättelser ur de egna rötterna. Kyrkans hälsning till evenemaget framfördes av
ärkebiskop Kari Mäkinen. Statsmaktens hälsning framfördes av republikens president Sauli
Niinistö. Vid evenemanget, som var öppet och gratis för alla, uppträdde dansgruppen Xaris Finland
och körerna och en ensamble från Puolalan och Puolalanmäen koulu i Åbo under ledning av Timo
Lehtovaara. Som gästande artister vid evenemanget såg man bland annat Mikaveli, Olivia
Amupala, Pekka Simojoki, Marzi Nyman, Anna-Mari Kaskinen och Jaakko Löytty. Huvudfesten
samlade i Logomo drygt 1700 deltagare – flera skulle det inte ha rymts in i salen. Festen fick rikligt
med positiv respons. Den upplevdes ha varit samtidigt värdefull, glad och berörande.
Reformationens märkesår i ära hade Nukketeatteri Kas kummaa gjort ett skådespel Aarten etsijät
(Skattsökarna) som riktade sig till barnen. Skådespelet erbjöds förutom för barn under skolåldern
till lågstadieeleverna i Åbo och S:t Karins.
Kyrkodagarna ordnades i Åbo i maj 2017. Ungdomssekreterare Marja Lindén fungerade som
evenemangsproducent för Kyrkodagarnas program för barn och unga. För invånarna i
Åboregionen och besökarna vid Kyrkodagarna erbjöds en färggrann dukning intressant program
under vårveckoslutet. Vid evenemanget Kiss my Kirkko på domkyrkotorget fanns det
underhållande program för hela familjen från morgonen till sena kvällen. Programmet upptog bl.a.
barnäventyr, juniorkorgboll, ungdomens nattkorgboll samt en natt i Domkyrkan, konserter av hög
kvalitet i många genrer och de alltid lika önskade allsångstillställningarna, YouTube-följarna och
fotbollen inte att förglömma. Med om att förverkliga programmet var Turun Helluntaiseura, Turun
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NMKY samt från missionsorganisationerna Kylväjä, Kyrkans utlandshjälp och Finska
Missionssällskapet.
Tidig fostran
Den nya planen för tidig fostran utmanar till att förstärka de gamla samarbetsformerna och att
utveckla nya. I det samarbete som ska bedrivas med Åbo och S:t Karins stad är det viktigt att man
förstår den nya planen för tidig fostran och att den tas i bruk på ett gemensamt överenskommet
sätt.
Styrelsens spetsprojekt Lape, för med sig nya utmaningar och ställer ett nätverksliknande
arbetsgrepp i en viktigare roll. Centralen för fostringsärenden har utförts mycket arbete för att
kyrkans och församlingarnas tidiga fostran (och ungdomsarbete) ska komma till synes för andra
Lape-aktörer såväl lokalt som i Åboregionen som inom hela ärkestiftets område. Kyrkans
fostringsarbete har stor vikt samhälleligt, såväl i fråga om kvalitet som mängd.
Temat Familjen först är en genomskärning av hela den tidiga fostrans arbete. Parförhållandet i
familjerna med små barn har varit temat inom familjeklubbsarbetet och för föräldrarnas biokvällar.
Till följd av att Åborådgivningens familjeträning upphörde, fick vi fundera över hur vi ska nå de
väntande familjerna. För denna utmaning har man börjat med en ny babyverksamhet: färgbad och
mamma-baby bicc och babyfamiljklubbar. Också det arbete som utförs hemma har börjat i form
av PikkuHelppi-arbete. Affärscentrumarbetet i Skanssi utökades till tre gånger i veckan.
Reformationens märkesår kom starkt till synes i vardagen för tidig fostran. En stor insats för året
bringade Kas Kummaa, arbetsparet för Kirkonrotta och reformaatio musikeleverna, som nådde
över 4500 barn och vuxna. Året kulminerade i att granens ljus tändes vid Åbo Domkyrka och Åbo
stads julöppning, för vilken vi arrangerade en julmusikskola. Evenemanget samlade enligt
uppskattning över 6500 personer.
Ungdomsarbetet
Teamet för ungdomsarbetet stöder genom sitt eget arbete det ungdomsarbete som utförs av
församlingarna, det bildar nätverk med olika aktörer i Åbo och S:t Karins stad och är med och gör
det möjligt att arrangera aktuella kurser, föreläsningar och stora evenemang. Inom ungdomsarbetet
år 2017 kom i synnerhet Reformationens märkesår och Kyrkodagarna till synes.
I arbetet för tidig ungdom var centralen för tidig fostran ned i PokemonGo Race. Race är en
tillställning som vunnit en enorm popularitet och som arrangerats kring Pokemon Go-mobilspel,
där Pokestospelen i närheten av centrum hade betalade ”lurs” (Pokestop=en plats där man rullar
spelets bollar och lure= lockar pokemons till platsen). Evenemanget arrangerades i samarbete med
o stads ungdomstjänster. Huvudplatserna var Domkyrkan, Äventyrsparken i Kuppis samt
ungdomens konst- och verksamhetgård Vimma. Många barn hade med sig en förälder/föräldrar.
Biskopsmötet godkände på våren skriftskolsplanen Suuri ihme (Det stora undret), som i etapper
träder i kraft under åren 2017 och 2018. Som sekreterare vid de skriftskoleansvarigas möte
fungerade ungdomssekreteraren Iikka Viitanen, till vars arbetsuppgifter det i betydande
utsträckning hör att utveckla skriftskolearbetet tillsammans med församlingarnas
skriftskoleansvariga. De skriftskoleansvarigas möte beslutade på våren fundera över hur man inom
kyrkliga samfälligheten börjar tillämpa den nya planen. Arbetsgruppen sammankom och
diskuterade utifrån skriftskolearbetets synvinklar och rutiner och planerade samarbetet med en låg
tröskel. Därtill ordnades det på hösten ett RKD2017-seminarium, i vilket församlingarnas
skriftskoleansvariga deltog samt även skriftskolearbetets arbetspar från en del av församlingarna.
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Inbjudna utbildare vid seminarier var församlingspastor Anna Knuutil från Salo församling samt
skriftskolearbetets sakkunniga Jari Pulkkinen från Kyrkostyrelsen.
Kampanjen Familjen först fortsattes i samarbete med teamet för tidig fostran. Före kampanjen
ordnades det under våren tre föreläsningar; psykolog Jari Sinkkonen ”Ge mig glädje” i S:t Karins
kyrka, ”Visa mig det heliga” i Logomo barnombudsmannen Tuomas Kurttila och Åbobiskopen
Kaarlo Kalliala samt ”Respektera mig” i enheten på Råggatan Åbo YHH klassläraren Maarit
Korhonen.
Lägercentrumen
Under åren 2014-2017 slutfördes lägercentrumprojektet. Som ett resultat av projektet tillkom
tanken på att överföra catering-verksamheterna i sin helhet till att vara i anslutning till
fastighetsväsendet. Kyrkorådet tillsatte en arbetsgrupp för att fundera över detaljerna i samband
med överflyttningen bl.a. ledningsmodellen, sammanslagningen av organsationen samt
utvecklingsbehoven i anslutning till den interna faktureringen och prisbildningen. Arbetsgruppen
lämnade sitt utlåtande i slutet av december 2017 och föreslog att det i stället för lägercentrum- och
cateringsverksamheterna i anslutning till fastighetsbyrån inrättas en helt och håller ny avdelning,
till vilken förutom cateringverksamheterna även fogas städfunktionen, upphandlingen av köksoch städförnödenheter och -apparatur samt livsmedel för hela kyrkliga samfällighetens
verksamhetsgård. Beslutsfattandet i frågan överfördes till början av år 2018.
Lägercentrumens fastighetsutmaningar överraskade. Hos Kunstenmaja i Kunstenniemi upptäcktes
fuktskador på våren 2017. Kunstenmaja stängdes för kundanvändning först för närmare
undersökningar och därefter för reparation. Sommarens lägerverksamhet överflyttades i huvudsak
till den närbelägna stugbyn med namnet Lomahyppäys. Efter sommarens läger stängdes
inkvarteringsbyggnaderna Mänty-Kallio och Eriksgården hos Heinänokka lägercentrum för
kundanvändnng, orsaken var en återkommande respons som gällde den eventuellt dåliga kvaliteten
hos inneluften i byggnaderna. Då verksamhetsberättelsen skrivs, har i byggnaderna tagits prover
men analysen och rapporteringen av resultaten är på hälft. Som en säkerhetsåtgärd har
skriftskolelägren sommaren 2018 flyttats från både Heinänokka och Kunstemaja till Paasikiviinstitutet som ligger i Harjattula samt till lägercentrumet Pyölinranta.
Läroanstaltsarbete
Yrkesläroanstaltsprästen Atte Airaksinen verkar i andra stadiets yrkesskolor samt i
yrkeshögskolorna på Åbo och S:t Karins församlingars område. Det finns nio läroanstalter där man
är verksam, och de har separata verksamhetställen inom kyrkliga samfällighetens område
sammanlagt 25. Läroanstaltsfolket består av c. 14558 studerande på ungdomsstadiet, c. 6100
vuxenstudernade samt nästan 1647 representanter för personalen. Åldersfördelningen sträcker sig
sålunda för arbetsformen från 16-åriga yrkesskoleelever ända till en personal som närmar sig
pensionsåldern.
Högskoleprästerna, Mia Pusa och Tiina Hallikainen, betjänar sammanlagt 27 000 studerande och
4000 arbetstagare hos tre läroinrättningar: Åbo universitet, Åbo Akademi och Yrkesskolan Novia.
Underskottet i arbetstagarresurserna i början för högskolearbetet påverkades av den på hösten
ledigblivna platsen som läroanstaltspräst och på grund av rekryteringsprocessen med anledning
därav. I fråga om arbetstagarresurserna normaliserades situationen först i början av april, då Tiina
Hallikainen började som ett arbetspar på viss tid (1.4.2017 – 31.12.2018) med Mia Pusa till 100 %
för uppgiften som högskolepräst.
Läroanstaltsprästen Atte Airaksinen var med i VM-laget som lagledare i tävlingen WorldSkills
2017 i Abu Dhabi. Deltagarna var c. 1300 tävlande från 59 olika länder. Tävlingsgrenarna var 51.
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Åskådarna vid tävlingarna var uppskattningsvis över ett hundra. Allt efter som antalet
deltagarländer har ökat, har även svårighetsgraden i tävlingsgrenarna ökat. Med hänsyn till det var
Finlands framgång denna gång ypperligt – tre guldmedaljer, en silver och nio Medallion of
Excellens (poängvärdet över 500 poäng). Det var ett bevis på att vår utbildning och vårt
träningssystem fungerar. Dessa tävlingar var de sista VM-tävlingarna för Atte i egenskap av
tävlingspräst.
Tillsammans med diakonicentralen och ett flertal organisationer ordnade man i början av
september evenemanget Tuu Tutuksi, där man försökte lyfta fram synligheten av temat ensamhet
samt föra samman ensamma människor. Uppträdande vid evenemangen var Riku och Tunna från
Madadventures samt Jukka Poika som musikgäst. Tillställningen samlade drygt ett par hundra
besökare. Intro-evenmanget som startades i fjol, tillsammans med lokalförsamlingarna, de kristliga
studerandeorganisationerna samt parter som representerade fria riktningar och vilket var riktat till
kristna studerande fick en fortsättning.
Det gemensamma diakoniarbetet
Enligt grundstadgan för Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet utgörs diakonicetralens
grundläggande uppgift av den allmänna planeruingen av diakoniarbetet, specialdiakoni och
samhällsarbete. Enligt verksamhetsidén verkar diakonicentralen respekternade det Heliga och
livets mångfald. Vi stöder och främjar rättvisa, människans ansvar och att bry sig om
medmänniskan samt det egna livet och skapelsen.
Under år 2017 trädde det fram fem drag som tydligt påverkade verksamheten.
Åtgärderna orsakade av strategin
Diakonicentralens strategi uppdaterades under år 2016. År 2017 övergick man till den nya
strategins åtgärder. Under året utvärderades befattningsbeskrivningarna för de anställda och
teamen. Målet för arbetet var att säkerställa att vårt arbete är inriktat på de medmänniskor som är
i den allra svagaste ställningen.
Projekt
Diakonicentralen var med och utvecklade och startade flera projekt. Tll projekten hörde bland
annat Toivo-projektet inriktat på de som hade ekonomiska problem, utbildandet av frivilliga för
terminalvården, 1001 arbete som utvecklat ett mer omfattande utnyttjande av
mellanarbetsmarknaderna i församlingarna, 1+1=3-organisationsprojektet som utvecklas sotefärdigheter samt utvecklingsprojektet Vita bandet som hänför sig till att stötta de papperslösa.
Beklagligtvis fick inte det boendeprojekt som inriktade sig på de bostadslösa understöd i
gemensamma kyrkorådet.
Samfällighetens utvecklingsprojekt
Utvecklingsprojektet som pågår inom kyrkliga samfälligheten framskred till att behandla de
gemensamma arbetsformerna. Diakonidirektören var med i arbetsgruppen för att utveckla
ledarskapet, i vars framställning riktlinjerna drogs upp för de framtida ledningssystemet och
resurserna för de gemensamma arbetsformerna. Den ovisshet som länge fortsatt om
diakonicentralens framtid fick en del svar, men i synnerhet frågorna i anslutning till
överflyttningen av tjänster förblev öppna.
Rekryteringar
Under år 2017 rekryterades tre nya tjänsteinnehavare till diakonicentralen. Därtill fanns det som
nya arbetstagare åtminstone tre visstidsarbetstagare på ett halvt år. I bakgrunden till
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rekryteringarna finns pensioneringar, övergång till en ny arbetsuppgift och viljan att öka resurserna
på något uppgiftsområde. I de tidsbestämda anställningsförhållandena utnyttjades lönesubvention.
De papperslösa
Diakonicentralens utlänningsarbete var aktivt med i den samhälleliga debatten som hänförde sig
till de papperslösa. På inbjudan av kyrkliga församlingen sammankallades De papperslösas runda
bord, där representanter för den offentliga sektorn, kyrkan och organisationerna utbytte
information och fungerande modeller för arbete bland papperslösa. För det arbete som ska utföras
bland de asylsökande anställdes på viss tid extra resurser för att stödja verksamhet för Yrjänän
kohtaamispaikka.
Den allmänna planeringen av diakoniarbetet
Enligt kyrkliga samfällighetens grundstadga är uppgiften för det gemensamma diakoniarbetet
jämte specialdiakonin och samhällsarbetet den allmänna planeringen av kyrkliga samfällighetens
allmänna planering. Betydande strukturer i detta arbete är direktionen för det gemensamma
diakoniarbetet, diator (de ledande och ansvariga diakoniarbetarnas möte) och detyk
(diakoniarbetarnas och diakoniprästernas utbildningsmöte). Diakonidirektören och
diakonisekreteraren svarade för den regelbundna verksamheten för diator och detyk och för
informationsgången.
Direktionen för det gemensamma diakoniarbetet sammankom åtta gånger under året och
behandlade 48 ärendemoment.
Vid diators 10 sammanträden behandlades aktuella frågor inom diakoniarbetet. Vid diator i början
av året koncentrerade man sig på ett tematiskt arbete om diakonins kärnfrågor. Under hösten
sammanställde diator ett dokument ”Diakonian tärkeimmät asiat”, som skickades till kyrkliga
samfällighetens strategigrupp. Målet för diators arbete var att bearbeta den delade uppfattningen
om vad som är det centrala i det professionella diakoniarbetet. Diakoniarbetet genomförde som en
del av Reformationens jubiluumsår evenemanget ”Tuu tutuks Turus”,vilket var riktat till de
ensamma.
Dödsbudsarbetet och -verksamheten fortsattes. Från diakonicentralen koordinerades även frågor
som hänförde sig till lägerassistenterna samt en del av informationen om lägren och tjänsterna.
Åldrings- och frivilligarbetet
Under tjänstledigheten för åldringsarbetets diakoniarbetare Kirsi Koivukoski arbetade Päivä
Rajala inom åldringsarbetet. Befattningsbeskrivningen för åldringsarbetets diakoniarbetare som en
del av veteranklubben upphörde i slutet av året. Frivilligarbetets diakoniarbetare Nina Tulonen
sade upp sig i februari 2017. Efter en lång process valdes Ulla Mäenpää i november till ny
tjänsteinnehavare. Eeva-Maria Ranta skötte uppgifterna för båda frivilligarbetets tjänster nästan
under hela årets tid. Vid sidan av det grundläggande arbetet för åldringhemmens själavårdsarbete
genomfördes utbldning av terminalvårdsfrivilliga och tillverkning av terminalvårdsmaterial.
Väntjänstens 468 utförde frivilligarbete i genomsnitt 2 timmar/vecka/frivilliga, vilket motsvarar
uppskattningsvis arbetsinsatsen av cirka 22 arbetstagare på heltid.
Handikapp- och teckenspråksarbete
Diakoniarbetaren för arbetet med utvecklingsstörda slutförde specialyrkesexamen i ledarskap.
Egenvårdargruppens verksamhet under ledning av en arbetare upphörde. Efterfrågan på
skriftskolor ökade alltjämt. Tanja Rantapere började som en nya diakoniarbetare för
handikapparbetet. Man startade besöken i församlingarna, så att tillgängligheten skulle bli en fast
del av församlingarnas verksamhet. Arbetet med teckenspråk fortsatte med att etablera sin

227

verksamhet. Rådgivningsmottagningen och klubbarnas besökarantal höll sig på föregående års
nivå.
Samhällsansvar
Prästen för samhällelig verksamhet utvecklade lokalt projektet 1001 arbeten i samråd med Åbo
stads Työpiste. Efterfrågan på dödsbudsverksamheten ökade en aning från året innan. De
s,mågrupper som riktade sig till arbetslösa visade sig populära och goda samarbeten med Åbo stad.
Toivo-projektet som var inriktat på sådana som hade ekonomiska problem startades tillsamman
med Takuusäätiö. Projektet för att skaffa bostadslösa bostäder fick tyvärr inte understöd i
gemensamma kyrkorådet. Med Åbo stad startades ett projekt för ett nytt socialt disponentskap.
Sirkkala dagcenter flyttade till nya utrymmen i Mäntykoti.
Myndigheterna och organisationerna sammankallades regelbundet till de papperslösas runda bord
för att diskutera de papperslösas situation. I klientsituationerna för utlänningsarbetet accentuerades
att problemen hopas. Till träffpunkten Yrjänä avlönades en handledare på sex månader för att göra
verksamheten effektivare.
Allmän service
En utredning om nuläget och framtiden för klädtjänsten utarbetades åt gemensamma kyrkorådet.
Servicekoordinatorn beredde sig på att avgå med pension i början av år 2018. Sanna Stykki började
som byråföreståndare på viss tid. Den allmnänna servicen hade under året praktikanter från
utbildningsprogrammmet för invandrare vid Aurala samt från läroanstalterna. Det tog mycket av
arbetstiden för att ta inom diakonin i bruk den statistikförnyelse som startats av kyrkostyrelsen och
det krävde en aktiv handledning och stöd för diakoniarbetarna. Utvecklandet av kommunikationen
fortsatte i synnerhet i de sociala medierna.
Verksamhetsstatistikerna
Klientkontakterna

2016

2017

505
125

226
399

Väntjänsten frivilliga
Åldringshemmens präst

73
61
159
160
76
1597
110
77
441
452

44
110
124
167
72
1629
72
77
468
443

Deltagande sammanlagt
Palvelutori Poiju
Måltidstjänster
Sirkkala dagcenter
Utflykter och läger
Telefon- och e-postkontakter
Antalet grupper

2016
5318
881
14078
776
759
28

2017
8563
1000
11392
884
1061
18

Åldringsarbetet
Invandrararbetet
Arbete med utvecklingsstörda
Arbete med döva
Annat handikapparbete
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Det gemensamma missionsarbetet
Arbetsformen det gemensamma missionsarbetet har inte haft en egen arbetare år 2017, eftersom
tjänsten som gemensam missionssekreterare alltjämt är obesatt. Kommitténs ordförande, kaplanen
i S:t Marie församling Jari Laaksonen tillsammans med kommitténs medlemmar ansvarade för
verksamheten. Medlemmarna i kommittén var församlingarnas missionssekreterare och
missionsteologerna. Avsaknaden av missionssekreterarens arbetsinsats upplevdes alltjämt som en
sak som försvårar arbetet. Den andra saken som försvårar arbetet var att missionens tjänster, på
grund av det försämrade ekonomiska läget, antingen har indragits eller lämnade obesatta i flera
församlingar. Denna beklagliga utveckling som pågått i åratal fortgick alltjämt. Endast i S:t Marie
och Martins församlingar bland samfällighetens församlingar fanns det en tjänst som
missionssekreterare på heltid. I Henriks församling har det internationella arbetets sekreterare
längre 51 % mission. Den som utför arbete för för tidig ungdom i Katarina församling har 10
veckotimmar för missionen. I de övriga församlingarna sköts missionen genom åtgärd av de andra
arbetarna eller med frivilliga krafter.
Samfällighetens strukturomvandling, som pågått i åratal, har gjort utvecklingen av arbetet
tillsammans med Finska Missionssällskapet långsammare, eftersom det inte längre finns vilja i
detta nu i många lokalförsamlingar att binda sig till långvariga projekt. Av lokalförsamlingarna har
Mikaels ingått ett serviceavtal av ny modell med Missionssällskapet. Förbindelserna från
Missionssällskapet till kyrkliga samfälligheten och dess lokalförsamlingar sköts nuförtiden av
servicechef Suvimarja Tannankari-Norjanen.
År 2017 firades Reformationens 500 -års märkesår. I anslutning till det ordnades Kyrkodagarna i
Åbo 19.–21.5. I samband med evenemanget hölls också Missionssällskaets Missionsfest,
Mediemissionsorganisationen Sanansaattajien Medialähetyspäivät samt Finska Bibelsällskapets
årsmöte. Medlemmarna av missionskommittén deltog i evenemangen och var också med om att
genomföra dem.
Porkkanamarkkinat hölls 16.9. kl. 11-14 på Domkyrkotorget tillsammans med Finska
missionsällskapet och missionsföreningen Betel. Det var redan fråga om de 26:e
Porkkanamarkkinat. För dem som bar ansvaret för missionen ordnades en rekreations- och
utbildningsdag på Martins församlingsgård 25.3. Vid sammankomsten avnjöt de som bar ansvar
av en gemensam lunch, varefter Maria Westerling från Finska Missionssällskapet berättade om
Missionssällskapets arbete i Nepal. I samma sammanhang informerades missionsfolket om
kommande händelser, särskilt om Kyrkodagarna i Åbo och de Missionsfester som ska ordnas i
samband därmed.
Kommittén för det gemensamma missionsarbeet sammankom sex gånger under verksamhetsåret.
Arbetshandledning
I kyrkliga samfällighetens gemensamma kyrkoråd godkändes 29.11.2012 en anvisning som
beskriver
verksamhetsprocessen
för
arbetshandledning.
Under
år
2017
har
anvisningen ”Työnohjaus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä” (Arbetshandledning i Åbo och
S:t Karins kyrkliga samfällighet) tillämpats, då man beviljar arbetshandledning för arbetstagarna.
Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet och församlingarna har sammanalgt 15 arbetshandledare,
på Åbo Ärkestifts område finns det ett fyrtiotal arbetshandledare i tjänsteförhållande. Dessa
resurser har upplevts som tillräckliga. Mängden av de arbetshandledningar som ges kyrkliga
samfällighetens och församlingarnas arbetshandedare kartläggs regelbundet.
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Reformationens märkesår
Projektet Reformationens märkesår i Åbo avslutades i slutet av år 2017. Samprojektet av staden
och kyrkliga samfälligheten samlade ett omfattande nätverk av aktörer, i vilket det som samarbee
tillkom cirka 300 olika slags tillställningar och projekt i märkesårets program. Även märkesårets
riksomfatttande huvudevenemang, såsom märkesårets öppning 31.10.2016. Kyrkodagarna 19.21.5.2017 och huvudfestevenemangen 5.11.2017 ordnades i Åbo. Den aktiva rollen av Åbovid
firandet av märkesåret uppmärksammades på riksnivå och till och med internationellt.
Vad koordinationsutgifterna för märkesårsprojektet utgjordes den största kostnadsposten av
projektkoordinatorns lönekostnader. Projektets dryga arbetsmängd orsakade under hela årets tid
ett avsevärt antal timmar övertidsarbete, vilka det inte har varit möjligt att regelbundet inlösa. De
timmar övertidsarbete som inte blivit lösta och de oanvända semesterdagarna orsakade sålunda i
någon mån extra kostnader.
Utgifterna i anslutning till specialkommunikationen för märkesåret vartill slut en aning större än
beräknat. Delvis ligger i bakgrunden den situationen, där kostnader som hänför sig till märkesårets
grundläggande kommunikation betalades från budgeten för märkesårets specialkommunikation,
och inte från kyrkliga samfällighetens eller stadens särskilda budgetar, såsom det ursprungligen
var planerat. Å andra sidan understödde både staden och kyrkliga samfälligheten synligheten för
märkesåret på ett betydande sätt via särskilda budgetar. Staden beviljade en betydande
tilläggsbudget för utgifterna för märkesårets kommunikation och kyrkliga samfälligheten anställde
en projektinformatör för att bistå i kommunikationen om märkesåret.
Kostnaderna för ärkesårets huvudevenemang höll sig till största delen inom budgtens ramar.
Kosntaderna för Agricola-veckan överskreds i någon mån. Å andra sidan blev cirka 4.000 €
oanvända av anslaget för eveemanget Tarina-rekka. De oanvända pengarna möjliggjorde
genomförandet av jippot Den stora ankjakten på hösten.
Kyrkostyrelsen deltog i kostnaderna för märkesårets öppningsevenemang med 14.000 € och i
huvudfestevenemanget med ett bidrag på 25.000 €. För huvudfestens kommunbikationskostnader
erhölls dessutom stöd från Finska Bibelsällskapet 1.800 €. Via nedan beskrivna interna
överföringar i budgeten, av anslag som sparats in i andra moment, styrdes totalt 4.400,00 € till
utgifterna för kommunikationen.
På kostnadsstället för märkesåret, men bekostat av samprojekten av Kyrkostyrelsen och staden,
betalades också det finländska programmet (1.-3.7.2017) vid reformationens världsutställning,
vilken genomfördes i Wittenberg. Kostnaderna var mindre än beräknat och av Kyrkostyrelsen fick
man tillåtelse att använda den andel av bidraget som sparats (2.300 €) för kostnaderna för
huvudfestens kommunikation.
Projektinformatören Mikael Tammilehto avslutade sitt arbete hos kyrkliga samfälligheten två
veckor tidigare än planerat. Den del av hans lönekostnader som sparades (2.100 €) styrdes likaså
till kommunikationskostnaderna för huvudfesten.
För fem av de projekt som fått samfundsbidrag för märkesåret var man nödsakad att delvis eller
helt och hållet återkräva bidrag. Ett av projekten förverkligades inte och det bidrag som beviljats
för det återkrävdes. För fyra av projekten var bidragssumman större än kostnadsutfallet och de
involverade aktörerna återbetalade sålunda en del av understödet. På så sätt restituerades totalt
2.450,49 € av bidragssummorna.
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Kommittén för S:ta Maria vänförsamlingen i S:t Petersburg
Kommittén för S:ta Maria vänförsamlingen i S:t Petersburg valdes i det gemensamma kyrkorådet
i juni. Till ordförande för kommittén valdes domprosten Heimo Rinne och till medlemmar Kirsti
Kari, Pekka Artukka, Porjo Tiensuu, Lauri Lehtinen, Eija Gran, Anssi Miettinen, Matti Rantanen,
Irja Gustafsson, Pekka Saarela samt Keijo Korkka som sakkunnigmedlem och Jaana Hörkkö som
representant för samfälligheten. Kommittén sammanträdde tre gånger. Den fick på grund av det
sena valet arbeta först i augusti. Kommittén konstituerade sig och valde Jaana Hörkkö till vice
ordförande och till sekreterare Heli-Maari Makkonen.
Vänförsamlingsarbetet följde i regel de invanda verksamhetsmodellerna. Samfälligheten
understödde Heliga Marias försmaling i S:t Petersbung med en bidragssumma på 6 000 € för
diakoniarbetet. På våren ordnade organiserade församlingarna en penninginsamling för
anskaffning av en ny nattvardskalk åt Heliga Marias församling i S:t Petersburg. Insamlingen
inbringade totalt 1750 €. Med dess medel kunde man skaffa en ny kalk ocjh det blev ännu pengar
över för att stödja församlingens verksamhet. Prästerna och en diakon i kyrkliga samfälligheten
gästade S:ta Maria församling sammanalgt fem gånger. Predikobesök gjordes av Lauri Lehtinen
en gång, Johan Mullo och Anssi Miettinen två gånger. På hösten besöktes S:t Petersburg också av
arbetarna i S:t Marie församling Anne Saarni och Heli Lehti för att utbilda i att hålla söndagsskola.
Resesällskap för Lauri Lehtinen i S:t Petersburg var också Jaakko Eerola. Gästernas förde med sig
som ”förning” oblater och ljus för missionsljusstaken.
S:ta Marias kyrkoherde Mihail Ivanov och kyrkoherden i Toksova Aleksei Uimonen besökte Åbo
i september.
4. HUVUDTITELN -BEGRAVNINGSVÄSENDET
På begravningsplatserna sköttes 19 893 gravar med skötselavtal. Av skötselavtalen var 11 513
långvariga och 8.380 var årsavtal om skötsel, bland vilkar 38 gravar med årsavtal om skötsel
sköttes på den ortodoxa och katolska kyrkogården. Vidare sköttes på lika kyrkogårdar gravar som
antingen helt eller delvis ska skötas med budgetmedel, såsom hjälte- och frontmannagravarna, de
gamla engångsgravarna och minneslundarna.
Begravningarna var sammanlagt 1 876, av vilka kistbegravningar 346 och kremeringar 1 530. I
krematoriet i Åbo kremerades 2 812 avlidna. Av de kremerade avlidna var 1 616 åbobor och S:t
Karinsbor och 1.196 från annan ort. Andelen kremeringar var 81,6 % av de begravningar som
gjordes på kyrkliga samfällighetens kyrkogårdar. I minneslundarna var andelen begravda 30,5 %
av alla begravningar.
Jordfästningarna var sammanlagt 1 881 och antalet följande till graven vid jordfästningarna var 53
709 eller i genomsnitt 29 personer/jordfästning.
Finland 100 år -jubileumsåret i ära anskaffades på var och en av kyrkliga samfällighetens 1158
hjältegravar till självständighetsdagen skaftförsedda ljuslyktor. I lyktorna tändes ljusen även för
lulhelgen.
På kyrkogården i Kärsämäki iståndsattes gångarna i minneslunden och framför livstenen byggdes
plats för blommor, avgränsad med nya kantstenar. Krematoriets ursprungliga murade rökkanal
mellan ugnarna och stålrörskanalerna förnyades. Mot slutet av hösten inleddes planeringen av
reningssystemet för rökgaserna och systemet för tillvaratagande av värmen. Kyrkogårdarna
asfalterade gångar asfalterades på nytt på Åbo kyrkogård 3 970 m2., i Kärsämäki 1770 m2 och på
Pikis kyrkogård 190 m2. På servicegården av Katarina gjordes en ny asfalterad lastplats för
marksubstans.
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5. HUVUDTITELN – FASTIGHETSVÄSENDET
Allmänt om fastighetsväsendet
Kuppis församlingshem såldes och ersättande utrymmen hyrdes i Turun NMKY:s lokaliteter. I
enlighet med budgetens mål såldes sammanlagt 11 bostäder, för vilka men i centralbokföringens
kassa fick 1.099.471 € i pengar.
På Empo-området i S:t Karins hyrdes en egnahemstomt ut och dessutom uthyrdes en tomt för
daghem och i Perno för ett vårdhem. Om församlingshemstomten i Hallis ingicks ett avtal om
förvaltningsdelning för byggandet av ett vårdhem. Med TRU-Rakennus Oy slöts ett
samarbetsavtal om att planlägga tomten Nylandsgatan 45 som område för höghusbostäder.
Tillståndet att riva Pallivaha församlingscentrum avslogs. Fastighetsbyrån inledde i samarbete med
Åbo stads planläggningsavdelning en ändring av detaljplanen för tomten. Målet för
planläggningen är att få en planeändring, genom vilken rivningen av byggnaden möjliggöres och
i stället bostadshöghus. Nya församlingsutrymmen ska byggas i Runosbacken.
Pyölinranta lägerområde anslöt sig till vattenandelslaget Meri-Kaarinan vesiosuuskunta.
Kyrkliga samfälligheten hade vid årets utgång följande verksamhetsutrymmen till sin disposition:
kyrkor och församlingscentrum
13
församlingshus
26
lägercentrum
4
församlingslägenheter
20
63
Personalen för att vårda kyrkliga samfällighetens fastigheter omfattar 58 ordinarie personer.
Grundläggande saneringar och investeringar
* Projektplanering av Hirvensalo församlingscentrum
* Ljudåtergivningsanläggningar i S:t Karins kyrka
* Grundläggande reparation av Martinskyrkans orgel
* Ny orgel för Pikis kyrka
* Brandvarnarsysrem i Pikis prästgården
* WC- pch förrådsutrymmen i St Marie kyrkas spannmålsmagasin
Årsreparationsarbeten
Årsreparationsarbeten utfördes för totalt 1.537.129 euro hos kyrkliga samfällighetens olika
fastigheter samt på kyrkogårdarna för 137.180 euro. I fastighetsbyråns byggnadsgrupp arbetar en
snickare, snickare/tapetserare, två byggnadsarbetare. En målare och konservator.
Museiväsendet
Domkyrkomuseet besöktes av 7034 besökare. I början av juni anslöt man sig till Museikortsystemet och museikort-besökarna var 638 besökare. Försäljningsinkomsterna för Domkyrkans
information var 40.076,05 €. Museets belysning och alarmaanläggning förnyades, arbetet fortsätter
även år 2018.
Sju stycken museiföremål utlånades. De lånades ut till följande: Nationalmuseum (Sverige) och
Riksarkivet. Därtill förlängdes lånetiden för föremålen till Åbo slotts utställning Maktspel (6 st.)
och lånetiden för en byst av Erik Bryggman till Åbo slotts utställning Byggt ur ruinerna.
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Utställningar
Tarinoita kuvina (Berättelser i bilder) - skolelevernas konstutställning. Utställningen som
organiserades av bildkonstkommissionen genomfördes i samarbete med tredjeklassisterna i
Martins skola. Projektet fick bidragspengar avsedda för evenemang under reformationens
jubileumsår av Åbo och S:t Karis kyrkliga samfällighet och av Åbo stad. Utställningen var i
Domkyrkans Skarpskyttekapell 15.3.-31.3.2017.
Utställningen Kiriat – Bökar - boknyheter i Finland vid tiden för reformationen som berättar om
reformationens böcker var i Domkyrkans Kijkska kapellet 6.4.-19.11.2017. Utställningen för barn
i oktober 2016 Kirkonrotta muistelee var i Domkyrkans Agricolakapell nästan hela året 2017.
Utställningen nedmonterades 5.11.2017.
Det hade förflutit 50 år sedan Helga Korsets kapell blev färdigt 1-10.2017, och med anledning
därav förevisades kapellet och krematoriet för allmänheten. I kapellet fanns det en fotoutställning
och musikuppföranden. Tillställningen var synnerligen populär och lyckad.
Övrigt
Ett Instagramkonto grundades för att sprida information om det kyrkliga kulturarvet och
kännedomen om Domkyrkomuseet i oktober 2017 (kontot hade 339 följare 23.1.2018). Basisregistret över värdeföremål, producerat av kyrkostyrelsen, blev färdigt mot slutet av år 2017. I
planeringsarbetsgruppen hade man redan år 2017 förberett sig för att ta det i bruk och därefter i
form av en projektplan.
Hyresväsendet
Vid årets utgång ägde kyrkliga samfälligheten 680 lägenheter, gravskötselfonden 203 och
testementsfonderna 23 lägenheter.
Kyrkliga samfälligheten äger c. 163 ha mark i Åbo, i S:t Karins c. 119 ha, i Rusko c. 21 ha och i
Pargas 15 ha eller sammanlagt 380 ha. Av detta är c. 233 ha skog. Kyrkliga samfälligheten hade
vid årets utgång 61 jordlegoavtal, av vilka 7 var odlingsavtal och 54 hyresavtal för tomter.
Fastighetsnämnden sammanträdde totalt 6 gånger och i protokollen noterades sammanlagt 54
paragrafer.
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