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PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 9 / 2021
Aika

keskiviikko 15.12.2021 kello 16.30–17.23

Paikka

Seurakuntatalo, kokoushuone

Jäsenet

Sari Lehti
Hannele Alanen
Juhani Hietala
Tarja Jussila
Annika Ollila
Inka Lähteenmäki
Risto Nikkonen
Eero Vainio
Terhi Valkeejärvi
Jukka Vanto

Muut osallistujat
Ari Leinonen
Vesa Parantainen
Kari Haakana
Sirpa-Liisa Tuominen

puheenjohtaja

Hannele Lehto-Laurilan varajäsen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja
sihteeri

121 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
122 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
123 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Alanen ja Juhani Hietala.
Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 21.12.2021 seurakuntatoimistossa.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
124 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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125§
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSET
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 8.12.2021 tehnyt päätökset seuraavissa asioissa:
47 § Luottotappiokirjaus
48 § Strategian päivitys vuosiksi 2022-2024
49 § Raision seurakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2022 sekä toiminnan ja talouden
suunnitelma vuosille 2022–2024
50 § Hautainhoitorahaston vuoden 2022 talousarvioehdotus
51 § Raision seurakunnan toimistonhoitajan viran lakkauttaminen
52 § Tiliasema 30.9.2021
Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto:
1. merkitsee tiedoksi kirkkovaltuuston em. päätökset;
2. toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä;
3. päättää panna täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – täytäntöönpano
Lisätiedot: Kirkkoherra
126§
LAHJOITUS SUOMEN EVAKKOPATSAS -HANKKEELLE
Raision seurakuntaan on saapunut anomus osallistua rahalahjalla Suomen evakkopatsas hankkeeseen. Lahden Karjalaseura ry on käynnistänyt valtakunnallisen hankkeen
evakkopatsaan pystyttämiseksi Lahteen. Patsas on valtakunnallinen muistomerkki niille
430 000 suomalaiselle Karjalasta, Kuusamon ja Sallan itäosista sekä Petsamon alueelta,
jotka viime sotien jälkeen joutuivat etsimään itselleen uuden asuinpaikan. Lahteen
muistomerkki anomuksen mukaan pystytetään siksi, että Lahteen tuli väkilukuun suhteutettuna eniten evakkoja.
Hankkeen suojelijana on, itsekin evakon lapsenlapsi, kansanedustaja Sanni GrahnLaasonen. Muita hankkeen tukijoita ovat mm. ortodoksisesta kirkosta koko Suomen
arkkipiispa Leo, Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen ja tanssitaiteilija Aira
Samulin.
Anomuksen liitteen mukaan eri suuruisella lahjoituksella saa erilaisen huomion lahjoitukselleen: Yli 10 000 euron lahjoituksella lahjoittajan nimi painetaan patsaan kivijalustalle tulevaan lahjoittajien muistolaattaan. Lahjoittajan nimi voidaan julkaista patsashanketta koskevissa medioissa sekä paljastustilaisuudessa isolla näytöllä. Yli 5000
euron lahjoituksella saa muistolaatan hankkeen tukemisesta ja lahjoittajan nimi voidaan julkaista patsashanketta koskevissa eri medioissa. Yli 3000 euron lahjoituksesta
saa muistolaatan hankkeen tukemisesta.
Kokouksessa 19.5.2021 57 § kirkkoherra esitti, että Raision seurakunta osallistuisi patsashankkeeseen 500 eurolla. Asia annettiin kirkkoherralle jatkovalmisteluun.
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Patsaan paljastusjuhlaa vietettiin Lahden Upseerikerhon Komentajanpuistossa 14.8.2021.
Asiaan voi tutustua verkkosivujen välityksellä:
https://evakkopatsas.webnode.fi/ Verkkosivujen mukaan keräys patsaan hyväksi jatkuu
31.12.2021 asti.
Raisioon evakkoja muutti siten, että vuonna 1947 Raisiossa oli 419 siirtoväkeen kuulunutta asukasta eli 10 % väestöstämme. Raisiossa on vireä Karjalaseura, joka toimii läheisessä yhteistyössä seurakunnan kanssa. Seurakunta voisi hyvin olla mukana Suomen
Evakkopatsas -hankkeessa 500 eurolla.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §):: Varsinaisia KJ 23:3 mukaisia vaikutuksia Raision seurakunnan toimintaan ei tällä avustuksella ole. On kuitenkin hyvä huomata, että monien raisiolaistenkin lasten suku on tullut Raisioon evakkoina. Näiden juurien muistaminen ja
patsaan kaltainen kunnianosoitus on sopivaa.
Kirkkoneuvosto 19.5.2021:
Päätös: Asia palautettiin jatkovalmisteluun.
Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto päättää, että Raision seurakunta on mukana Evakkopatsashankkeessa 500 eurolla.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätietoja: Kirkkoherra
127 §
SUORITUSLISÄPALKKIOT 2021
Raision seurakunnan kirkkoneuvosto (4.9.2019 §120) hyväksyi seurakunnan Suorituslisäjärjestelmän. Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota
voidaan maksaa työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisää koskeva
määräys on KirVESTES:n 26 §:ssä. Suorituslisän maksamisesta yksittäiselle työntekijälle
päättää työnantaja. Koska suorituslisän maksaminen perustuu työntekijän työsuoritukseen, sitä ei ole tarkoitus maksaa kaikille työntekijöille, vaan ainoastaan niille, joiden
työsuoritus ylittää työnantajan asettamat arviointiperusteiden rajat. Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän ja kenelle lisää maksetaan.
Suorituslisä on osa kannustavaa palkitsemista ja se perustuu työntekijälle asetettuihin
tavoitteisiin ja työnantajan tekemään työsuorituksen arviointiin. Suorituslisän kannustavuus perustuu siihen, että jokainen työntekijä voi omalla työsuorituksellaan vaikuttaa
työn lopputulokseen ja siten myös omaan palkkatasoonsa. Suorituslisän käytöstä hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja. Työntekijälle se tuo rahallista palautetta hyvin
tehdystä työstä ja työnantajalle se antaa mahdollisuuden paremmin ohjata toimintaa
haluamaansa suuntaan.
Arviointikriteereistä yhden tulee olla työssä suoriutuminen. Raision seurakunnassa suorituslisäjärjestelmän muut arviointikriteerit ovat yhteistyökyky ja kehityshakuisuus.
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Työssä suoriutuminen kuvaa työntekijän ammatinhallintaa, suoriutumista työtehtävistä ja hänelle asetetuista tavoitteista, painoarvo 60 %.
Yhteistyökyky kuvaa työntekijän yhteistyökykyä työyhteisön sisällä ja yhteistyökumppaneihin nähden, painoarvo 20 %.
Kehityshakuisuus kuvaa työntekijän kehitys- ja kehittämishalukkuutta sekä uudistusmyönteisyyttä, painoarvo 20 %.

Toinen suorituslisän arviointijakso oli 1.10.2020 – 30.9.2021. Työalajohtajat kävivät suorituslisän arviointikeskustelut 1.10.-15.11. Suorituslisän tulee saamaan 40 henkilöä.
Suorituslisän maksaminen alkaa 1.1.2022. Suorituslisää maksetaan joka kuukausi kalenterivuoden ajan. Suorituslisän maksaminen päättyy palvelussuhteen päättyessä. Poikkeuksena ovat ne kausityöntekijät tai muut määräaikaiset työntekijät, joille suorituslisä
maksetaan kertasuorituksena palvelussuhteen päättyessä.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3§): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2022 suorituslisät.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Talousjohtaja
Tiedoksi: Yhteistyötoimikunta / taloushallinto/henkilöstösihteeri/Kipa
Liitteet: Suorituslisän saajat (nähtävillä kokouksessa)
128 §
VUODEN 2021 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TUOTTO
Vuonna 2021 Yhteisvastuukeräyksen avun aiheena olivat taloudellisissa vaikeuksissa
olevat ikäihmiset niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla. Keskimäärin nettotuotto on ollut seurakunnassamme 4000 – 6000 €. Koronarajoituksista johtuen Yhteisvastuutilaisuuksia, joissa olisi kerätty varoja, ei juurikaan voitu järjestää. Niinpä vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen nettotuotto yllätti ollen niinkin korkea kuin 6.151,31 €.
Tuottoja tuli seuravasti:
 Lippaista 1.647,15 €
 Kolehdeista 254 €
 Wanhan Pappilan kesäkahvilasta 1.007,40 €
 Konsertista ja äitienpäivälauluista 310,95 €
 Muista myyntituotoista 56,30 €
Valtakunnalliselle tilille meidän viitenumerollamme tuli 3.155 €, joista 980 € oli korvamerkittynä Terhi Valkeejärven syntymäpäiväonnitteluille.
Kuluja kirjattiin 279,49 €.
Seurakuntamme diakoniatyölle jää nettotuotosta 20 % eli 1.230,26 € kohteelle Yhteisvastuukeräys 2021 tukee vähävaraisia vanhuksia taloudellisesti ja digivalmiuksia parantamalla.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3§): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
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Esitys: [SL]: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Yhteisvastuukeräyksen tuoton.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta -tiedoksi
Lisätiedot: Kirkkoherra
129 §
SAATAVIEN POISTO KIRJANPIDOSTA
Avoimiksi jääneet saatavat on kirjattava luottotappioiksi vuosittain kirkkoneuvoston
päätöksellä. Kirkkoneuvosto on 27.10.2021 § 89 hyväksynyt luottotappiokirjauksena saatavan 278 471,78 € (alv 0 %) yritykseltä Place to Sleep Hotels Finland Oy. Luottotappion
huomattavan suuruuden vuoksi asia on viety tiedoksi myös kirkkovaltuuston kokoukseen 8.12.2021.
Perintätoimista huolimatta avoimiksi ovat jääneet myös allaolevat saatavat. Saatavia
on peritty kahdella maksumuistutuksella. Hautaustoimen osalta perintätoimia jatketaan.
Yksityiskohtaiset tiedot luottotappioista ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa.
Yksityisyyden suojan vuoksi niitä ei lähetetä kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan mukana.
Poistettavaksi esitettyjä saatavia on yhteensä 2 202,63 € (alv 0 %).
LASKUTUSLAJI
Tilavuokra (pöytäliinat)
Hautakiven oikaisu
Virkatodistukset
Virkatodistukset
Virkatodistukset
Virkatodistukset
Virkatodistukset
Leiri
Hautaus
Hautaus
Hautaus
Hautaus

MAKSUVIITE
680105240500054
680105240500847
680108240800256
680108240800764
680108240800777
680108240801433
680108240804210
680236253601411
6800412903287
6800412903290
6800412903588
6800412904244

SUMMA alv 24 %
20,00 €
42,16 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
40,00 €
124,40 €
1 415,00 €
50,00 €
465,00 €
2 229,06 €

SUMMA alv 0 %
16,13 €
34,00 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
40,00 €
110,00 €
1 415,00 €
50,00 €
465,00 €
2 202,63 €

Lapsivaikutukset (KJ 23:3§): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [KH]: Poistetaan kirjanpidosta luottotappioina saatavia yhteensä 2 202,63 €.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Talousjohtaja
Tiedoksi: kirjanpito
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130 §
RAISION SEURAKUNNAN KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2022 TAMMI-KESÄKUU
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista
(KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain. Kirkkohallituksen ja
tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen
painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhälle.
Virallisten kolehtien lisäksi ovat kolehtia seurakunnalta pyytäneet seuraavat järjestöt:
Suomen Merimieskirkko ry; Suomen Lepralähetys; Wycliffe Sana kaikille kansoille;
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto; Pyhän Maan Kristityt ry; Open Doors – palvelemassa maailman vainottuja kristittyjä; Kristillisen Työväen Liitto ry; Helsingin Raamattukoulu; Yhteisvastuukeräys 2022; Kirkkopalvelut, EU-elintarviketuki; Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskus; Kansan Raamattuseura; MAF sekä Kristityt yhdessä ry –
Radio Dei.
Kolehtisuunnitelma on laadittu ajalle 1.1. – 30.6.2022.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Kolehteja kerätään mm. kirkon ja
seurakuntien lapsityölle, mikä antaa työmuodolle tärkeitä lisäresursseja.
Esitys [SLeh]: Kirkkoneuvosto vahvistaa Raision seurakunnan kolehtisuunnitelman ajalle
1.1. – 30.6.2022 liitteen mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra
Tiedoksi: Srk-toimisto/kirjanpito
Liitteet: Kolehtilista
131 §
GODFULNESS.FI – MÄÄRÄRAHAMUUTOS
Godfulness.fi -sivuston tekijänoikeuden käsittelyä varten tarvittiin asianajajan palveluja.
Laskun summa oli 2.442,80 €. Sivuston vuoden 2021 talousarvioon tätä kustannusta ei
oltu huomioitu.
Seurakunnalla on tällaisia yllättäviä kuluja varten korvamerkittynä kustannuspaikalla
Muu seurakuntatyö 20 000 €. Tästä määrärahasta esitetään tililtä 496000 Muut kulut
kustannuspaikalta 101 2900 000 (Muu seurakuntatyö) siirrettäväksi 2 500 € tilille
440000 (Asiantuntijapalvelut) kustannuspaikalle 101 2040 020 (Godfulness).

Lapsivaikutukset (KJ 23:3§): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys: [KH]: Kirkkoneuvosto päättää siirtää tililtä 496000 Muut kulut kustannuspaikalta
101 2900 000 (Muu seurakuntatyö) 2 500 € tilille 440000 (Asiantuntijapalvelut) kustannuspaikalle 101 2040 020 (Godfulness).
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Lisätiedot: Talousjohtaja

132 §
LOUNASSETELIEN KÄYTÖSTÄ LUOPUMINEN
Raision seurakunnalla on lounasruokailusopimus Raision kaupungin, huoltoasema ST1:n
ja kiinalaisen ravintolan MeiCinTi:n kanssa. Lisäksi henkilökunta on voinut käyttää lounasseteliä.
Lounasseteleiden käyttö on seurakunnassa ollut hyvin vähäistä viime vuosina. Alle 10 %
henkilökunnasta käyttää lounasseteleitä. Lounasseteleiden käytön luopumisesta on käsitelty yhteistoimikunnan kokouksessa 10.12.2021. Talousjohtaja esittää, että lounassetelien käytöstä luovutaan.

Lapsivaikutukset (KJ 23:3§): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto päättää, että Raision seurakunta luopuu lounassetelien
käytöstä.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: Talousjohtaja
Tiedoksi: Henkilöstösihteeri / henkilökunta
133 §
KIINTEISTÖSTRATEGIA
Seurakuntien tulee laatia kiinteistötoimensa ratkaisujen pohjaksi kiinteistöstrategia. Siinä määritellään rakennusten käyttöä koskevat ohjenuorat pitkällä tai keskipitkällä aikavälillä. Kiinteistöstrategia on osa ympäristödiplomin vaatimuksia. Kirkkohallitus on laatinut strategiapohjan seurakunnille / seurakuntayhtymille.
Strategiamallin tavoitteena on, että kaikki seurakunnat ja seurakuntayhtymät laativat
kiinteistöstrategian, josta muodostuu määräajoin päivittyvä strategiaprosessi kunkin
seurakunnan / seurakuntayhtymän käytössä olevien resurssien määrittämin reunaehdoin.
Kiinteistöstrategiaprosessin kautta varmistetaan, että seurakunnalla on perustehtäväänsä varten tarkoituksenmukaisia toimitiloja, joiden käyttö- ja ylläpitokulut ovat kohtuullisia.
Strategiassa linjataan millä kriteereillä seurakunta tulee tulevaisuudessa luopumaan
ylimääräisistä tai toimintaan huonosti soveltuvista tiloista ja kuluiltaan liian suurista
kiinteistöistä.
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Strategiassa otetaan myös kantaa siihen, millaisilla periaatteilla ja rahoitusmuodolla
kiinteistöjä ja rakennuksia peruskorjataan.
Strategiassa tarvittavat taustatiedot talletetaan ja päivitetään jokaisella seurakunnalla
olevaan Basis-rekisteriin. Se on tietokanta, jota seurakunta voi käyttää kiinteistöhallintansa perustietona.
Kiinteistöstrategian laadintaa varten tarvitaan työryhmä. Talousjohtaja esittää, että sijoitus- ja kiinteistötyöryhmä osallistuu kiinteistöstrategian laadintaan. Kiinteistöstrategian hyväksyy kirkkovaltuusto.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto päättää, että Raision seurakunnan sijoitus- ja kiinteistötyöryhmä laatii seurakunnan kiinteistöstrategian.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: Talousjohtaja
Tiedoksi: Sijoitus- ja kiinteistötyöryhmä
134 §
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT
Kirkkoherran päätösluettelopäätökset
45 Tiina Åkermanin palkaton työvapaa
Talousjohtajan päätösluettelopäätökset
27 Ennakkoperintäkoulutus 2022 (Livestream 14.12.2022)
28 Luottamusmiespalkkio
Kirkkohallituksen Yleiskirjeet
28 Kriisiytyvän seurakunnan mittarit
Muut asiat:
- Raision seurakunnan työsuojeluvaltuutetuksi kaudelle 2022-2025 on valittu Johanna
Salonen ja 1. varavaltuutetuiksi Tiina Åkerman ja 2. varavaltuutetuksi Taina Heinonen.
- Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on antanut Mira Paunikalliolle viranhoitomääräyksen Raision seurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaan 1.12.2021 lukien.
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135 §
VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 §:n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan.
136 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.23.

Sari Lehti
puheenjohtaja

Sirpa-Liisa Tuominen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
Raisiossa 21.12.2021

Hannele Alanen

Juhani Hietala

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa 22.12.2021 – 5.1.2022.

Sirpa-Liisa Tuominen
sihteeri
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