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PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2022
Aika

keskiviikko 9.2.2022 kello 16.30–18.00

Paikka

Seurakuntatalo

Jäsenet

Sari Lehti
Hannele Alanen
Juhani Hietala
Tarja Jussila
Hannele Lehto-Laurila
Inka Lähteenmäki
Risto Nikkonen
Eero Vainio
Terhi Valkeejärvi
Jukka Vanto

puheenjohtaja

poistui klo 17.43, 26§ käsittelyn aikana
poistui klo 17.56, 26§ käsittelyn jälkeen

Muut osallistujat
Vesa Parantainen
Kari Haakana
Sirpa-Liisa Tuominen
Vesa Siltala

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja
sihteeri
pj:n kutsumana tutustumassa kokouskäytäntöön

Poissa

kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ari Leinonen

11 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
12§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
13§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Jussila ja Hannele Lehto-Laurila.
Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 15.2.2022 seurakuntatoimistossa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Jussila ja Risto Nikkonen.
14§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi yhdellä lisäasialla:
26 § Pastori Mira Paunikallion alustava virkavapaa-anomus ajalle 1.4.-30.11.2022.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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15 §
SOTEUUDISTUKSEN VAIKUTUS KIRKOLLISVEROPROSENTTIIN [KV]
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen 195
kunnalta/kuntayhtymältä 21 hyvinvointialueelle + Helsingin kaupungille. Pelastuslaitosten (nyk. 22) tehtävät siirtyvät myös hyvinvointialueiden vastuulle.
Soteuudistus tuo toiminnan järjestämisvastuun lisäksi muutoksen myös verotukseen.
Verotuksen painopisteen siirtäminen kunnilta valtiolle vaikuttaa myös kirkollisveron
tuottoon. Valtion tuloveron määrän kasvaessa merkittävästi uudistuksen seurauksena,
tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat jatkossa nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Ilman toimenpiteitä tämä
johtaisi siihen, että kirkollisveron tuotto kasvaisi arviolta noin 60 miljoonalla eurolla.
Kirkko saisi näin verouudistuksen yhteydessä perusteetonta hyötyä ja vastaavasti seurakuntien verovelvolliset jäsenet maksaisivat kirkollisveroa nykyistä enemmän. Tämä
myös kasvattaisi veronmaksajien verotaakkaa.
Jotta uudistus olisi mahdollisimman neutraali sekä seurakuntien että sen jäsenten kannalta, seurakuntien tulisi alentaa kirkollisveroprosenttejaan oma-aloitteisesti. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan keskimääräinen alentamistarve on koko kirkon tasolla noin 0,1 prosenttiyksikköä. Kirkollisveroprosenttien alentamistarve vaihtelee kuitenkin seurakunnittain johtuen erilaisista veropohjista. Koska kirkollisvero määrätään
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella, pienin mahdollinen veroprosentin alentaminen on 0,05 prosenttiyksikköä. Seurakuntatalouksissa, joissa alentamistarve on vähemmän kuin 0,05 prosenttiyksikköä, kirkollisvero tulee todennäköisesti hieman kiristymään sote-uudistuksen yhteydessä.
Lain valmistelun aikana (HE 241/2020 vp) Kirkkohallituksen kanssa on keskusteltu siitä,
että Kirkkohallitus pyrkii omilla toimillaan edistämään sitä, että seurakunnat alentaisivat kirkollisveroprosenttejaan oma-aloitteisesti. Valtiovarainministeriö on toimittanut
14.1.2022 Kirkkohallitukselle laskelman, jossa on esitetty kirkollisveroprosenttien alentamistarve seurakunnittain. Laskelma on tallennettu Sakastiin (kts. alla). VM tekee lopullisen laskelman kirkollisveron alentamistarpeesta keväällä, jolloin asiasta julkaistaan
Yleiskirje.
Seurakuntatalouksia pyydetään huomioimaan kirkollisveron alentamistarve talousarviovalmistelussaan ja päättäessään vuoden 2023 kirkollisveroprosentistaan.

Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Ehdotus [KH]:
Kirkkoneuvosto merkitse
1. tiedoksi kirkollisveroprosentin mahdollisen muutoksen ja
2. antaa kirkkovaltuustolle tiedoksi kirkollisveroprosentin mahdollisen muutoksen.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – tiedoksianto
Lisätiedot: Talousjohtaja
Tiedoksi: Taloushallinto / kirjanpito
16 §
TESTAMENTTI
Raision kaupungista kotoisin olleen ja 8.7.2005 kuolleen Lasse Johannes Reunasen ja
hänen puolisonsa Ulla-Maija Reunasen välinen 24.5.1999 tehty keskinäinen testamentti
on annettu Raision seurakunnalle tiedoksi Lasse Reunasen kuoltua, koska seurakunta
on testamentissa nimetty ns. toissijaiseksi saajaksi lesken oikeuden lakatessa hänen
kuollessaan.
Testamentti on ns. käyttöoikeustestamentti, jolla on turvattu lesken oikeus pitää pesän
koko omaisuus hallinnassaan ja nauttia siitä saatava tuotto vapaasti. Testamentin mukaan seurakunta tulee aikanaan saamaan molempien testamentin tekijöiden kuoltua
silloin jäljellä olevasta omaisuudesta puolet, kun ensin on maksettu pesän varallisuudesta päältä päin käteisenä 16 818,79 € (100 000 mk) vastaava määrä testamentissa
mainitulle toiselle perinnönsaajalle.
Testamentin piiriin kuului kiinteistö Tötsä RN:o 3:46 (kesämökki), jonka puolisot omistivat yhdessä. Testamentin mukaisesti leski voi myydä paitsi omaa, myös vainajan omistamaa kiinteää omaisuutta, jos lesken sairaus tai muu pakottava syy sitä edellyttää.
Kirkkoneuvoston kokous 20.3.2007/§41 antoi suostumuksen kiinteistön myyntiin.
Leski Ulla Reunanen on kääntynyt Raision seurakunnan puoleen ja pyytää seurakunnan
kantaa asunnon myymiseen. Hän haluaisi myydä asunnon, koska hän on muuttanut
palvelukotiin.
Raision seurakunta voi todeta, että leski Ulla Reunanen voi vapaasti myydä asunnon
perustuen testamentissakin mainittuun lesken sairauteen tai muuhun sellaiseen pakottavaan syyhyn. Asunnosta on saatu hinta-arvio. Seurakunnan etu ja ensiksi kuolleen
testamentin tekijän tahto on turvattu, mikäli kiinteistö myydään käypään hintaan ja
kauppahintana saadut varat sijoitetaan turvaavasti.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [KH]: Raision seurakunta ei vastusta testamentin piiriin kuuluvan asunnon myyntiä. Kauppahinnasta saatavat varat tulee sijoittaa turvaavasti. Leskellä on pääoman
tuottoon täysi käyttöoikeus.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Valitusosoitus: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: Talousjohtaja
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17 §
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÖ
Raision seurakunnassa on 1.7.2021 alkaen ollut yksi nuorisotyönohjaajan virka täyttämättä. Kokouksessaan 24.11.2021 (114 §) kirkkoneuvosto päätti julistaa viran haettavaksi
7.1.2022 mennessä. Virkaan päätettiin hakea tiimityöskentelijää ja verkostoitujaa, jolle
sosiaalinen media on luonteva toimintaympäristö.
Kirkkoneuvosto nimesi virantäyttöä valmistelemaan seuraavan työryhmän: Sari Lehti
(puheenjohtaja), kasvatuksen työalajohtaja Eeva Lahti sekä luottamushenkilöiden edustajana Jussi Salonen. Lisäksi työryhmä kirkkoneuvoston valtuuttamana kutsui asiantuntijajäseneksi psykologi Tuula Aamuruskon.
Määräaikaan mennessä hakemus tuli 4 hakijalta (tässä aakkosjärjestyksessä): Mika Kivinen, Katri Lehikoinen, Joni Palokankare ja Emilia Vuorela. Heistä Emilia Vuorela
(12.1.2022) perui hakemuksensa ilmoittaen jo vastaanottaneensa toisen työpaikan. Työryhmä haastatteli kolme hakijaa 18.1.2022; Mika Kivisen ja Katri Lehikoisen kasvotusten,
Joni Palokankareen Teamsin välityksellä. 27.1.2022 Joni Palokankare perui hakemuksensa
ilmoittaen jo vastaanottaneensa toisen työpaikan. Työryhmän pyynnöstä nuorisotyön
tiimi 20.1.2022 haastatteli Teamsin välityksellä Mika Kivisen.
Katri Lehikoinen ja Mika Kivinen ovat kumpikin kelpoisia hakemaansa virkaan. Kummallakin on pitkä kokemus työelämästä, myös kirkon nuoristyöstä yli 10 vuotta. Katri
Lehikoinen on pitäytynyt lähinnä kirkon tehtäviin. Mika Kivinen sen sijaan on saanut
työkokemusta myös muualta, mm. päivähoidosta ja lastensuojelusta. Heidän sosiaalisen median taitonsa vaikuttivat yhtä mitallisilta. Taidon perusteella ei kumpaakaan voi
asettaa toisen edelle. Niinpä haastattelu sai taitoa painavamman merkityksen työryhmän pohdinnassa. Koska yhteenveto haastattelusta sisältää henkilöarviointia, on se esityksen salassa pidettävänä liitteenä.
Hakemusten ja haastattelujen perusteella työryhmä päätyi esittämään virkaan valittavaksi sosionomi (AMK), Kirkon nuorisotyönohjaaja Mika Kivisen.
Virkaan edellytetään piispainkokouksen hyväksymä nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoistava koulutus (säädöskokoelma nro 102). Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502
vähimmäispalkka, jonka lisäksi maksetaan vuosisidonnainen palkanosa. Virkaan valitun
on ennen virkasuhteen solmimista toimitettava seurakunnan käytännön mukaiset hyväksytyt selvitys terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä edellytettävä rikosrekisteriote.
Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Luottamushenkilöt voivat tutustua hakemuksiin ennen kokouksen alkua.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Tutkittu asian aiemmassa käsittelyssä.
Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto suorittaa vaalin Raision seurakunnan nuorisotyönohjaajan
valitsemiseksi.
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Päätös: Kirkkoneuvosto suoritti vaalin ja valitsi yksimielisesti Raision seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan Mika Kivisen.
Valitusosoitus: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: Kirkkoherra
Tiedoksi: Virkaa hakeneet, Eeva Lahti, taloustoimisto/palkat
Liite: Henkilöarviointi [salainen]
18 §
ELÄKÖITYMINEN
Raision seurakunnan hautausmaan työntekijä Arja Toivonen on siirtynyt työkyvyttömyyseläkkeelle 1.1.2022 lukien.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi hautausmaan työntekijä Arja Toivosen
eläkkeelle siirtymisen 1.1.2022 lukien.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksi
Lisätiedot: Talousjohtaja
Tiedoksi: Taloustoimisto/palkat
19 §
RAISION SEURAKUNNAN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN [KV]
Raision seurakuntatoimiston (kirkkoherranviraston) toimistosihteeri Irene Suominen jää
eläkkeelle 1.3.2022.
Seurakunnan siirryttyä Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti ostamaan jäsenkirjanpidon palvelut Turun aluekeskusrekisteriltä väheni kirkkoherranvirastossa henkilöstön
tarve.
Lapsivaikutus [KJ 23:3§]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutusta.
Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lakkauttaa
Raision seurakunnan toimistosihteerin viran 1.3.2022 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta -valmistelu
Lisätiedot: Kirkkoherra
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20 §
MATKUSTUSSÄÄNTÖ
Raision seurakunnan matkustussääntö vuodelta 2000 on päivitetty. Matkustussääntö
on hyväksytty yksimielisesti yhteistyötoimikunnan kokouksessa 19.1.2022.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi matkustussäännön.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksi
Lisätiedot: Talousjohtaja
Tiedoksi: Henkilökunta
Liitteet: Matkustussäännöt (vanha vuodelta 2000 ja uusi) lähetetään esityslistan mukana
21§
VUODEN 2021 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET/ALITUKSET [KV]
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 30.11.2005 § 68 hyväksynyt talousarvion sitovuustasoksi tehtäväalueen toimintakatteen. Nykyisessä rakenteessa tehtäväalueiden tilitasoja
ei tarkastella. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 30.5.2012 § 17, että kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi tuodaan jatkossa vain sellaiset määrärahojen ylitykset ja alitukset, jotka
ovat määrältään vähintään 5 000 €.
Vuoden 2021 tilinpäätökseen on muodostunut alla olevat tehtäväalueiden mukaiset
toimintamäärärahojen yli 5 000 €:n ylitykset ja alitukset sekä yksi investoinnin ylitys.
Korona -pandemia vaikutti edelleen toimintaan. Työterveyspalvelujen ja vakuutusten
kilpailutusta ei ennakoitu talousarviossa. Sky Clean Oy irtisanoi sopimuksen siivouspalvelujen tuottajana syksyllä, mikä aiheutti kasvua kiinteistöjen henkilöstökustannuksissa.
Viherlahdessa jouduttiin uusimaan rikosilmoitinjärjestelmä. Maksuvapautuksia vuokralaisille myönnettiin 32 t€ (alv 0 %).
Henkilöstöhallinnon henkilöstökustannusten talousarviossa oli mukana koko henkilökunnalle jaettavaksi varattu suorituslisäosuus 17 t€ + sivukulut. Kirkonkirjojenpidon siirryttyä alueelliselle keskusrekisterille viraston kaikki henkilöstökulut kirjattiin Kirkkoherranviraston kustannuspaikalle. Diakoniatoimistossa vaikuttivat henkilöstövaihdokset.
Investoinnin ylitys johtui hautausmaan lisämuurin rakentamisesta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

RAISION SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto

9.2.2022

2/2022

7 (11)

Toimintakatteen ylitykset/alitukset yli 5.000 €, ei henkilöstökuluja
TA
kuluva
2021

Tulosyksikkö

TA muut. TA yht
2021
2021

Yli-ali

T-%

1011050020

Henkilöstöhallinto

-60 000

1011080020

Muu yleishallinto

-103 000

1012050000

Muut seurakuntatil.

-9 000

-9 000

-2 329

-6 671

1012050040

Vapaaehtoistoiminta

-3 000

-3 000

-8 035

5 035

1012100000

Tiedotus ja viest.

-71 000

-71 000

1012350000

Rippikoulu

-138 000

1012360000

Nuorisotyö

-34 000

-34 000

1012410060

Kerhotoim./kkokulj.

-13 000

-13 000

1012900000

Muu seurakuntatyö

-22 000

1014030000

Hautausmaakiint.

-82 000

1015060000

Seurakuntatalo

1015060060

Vaisaaren srk-koti

-29 000

-29 000

-20 073

-8 927

1015060100

Tasalan Kamari

-35 000

-35 000

-25 196

-9 804

72,0 Puhtaanapitopalvelut, vastikkeet

1015080000

Viherlahti

4 000

4 000

-1 913

5 913

-47,8 Rikosilmoitinlaitteiden huolto

Yhteensä

-733 000

1015070000

As Oy Arkadi

1015110000

Koy Keskustasala

1015110020

Koy Tasalansilta

1015110040

-60 000

Tot
2021
-79 745

19 745

132,9 Työterveyspalv kilpailutus, Työterveyshuolto, Suojamaskit

-103 000 -122 274

19 274

118,7 Vakuutusten kilpailutus, Kopiosto, MS-lisenssipäiv, Puhelimet

-60 100 -10 900

-138 000 -119 050 -18 950

2 500

-138 000

-20 047 -13 953
-4 122

-8 878

-19 500

-846 -18 654

-82 000

-70 562 -11 438

-138 000 -114 767 -23 233

25,9 Kirkkokahvit (keittotarjoilut)
267,8 Vapaaehtoisten yhteinen jouluruokailu
84,6 Ilmoitukset
86,3 Leiripalvelut
59,0 Leiripalvelut
31,7 Retki- ja kuljetuspalvelut
4,3 Varamääräraha (20.000€) käyttö vain 2.500€ > Godfulness
86,1 Puhtaanapitopalvelut, koneiden kunnossapito
83,2 Puhtaanapitopalvelut, henkilöstövuokraus, kalusteet
69,2 Vastikkeet

2 500 -730 500 -649 061 -81 439

15 500

15 500

-5 500

7 367

8 133

47,5 Maksuvapaudet vuokrista

-5 500 -370 721 365 221 6 740,4 Vuokratuotot alitus, vastikkeet ylitys, luottotappiot

-31 500

-31 500

-5 589 -25 911

17,7 Vuokratuotot alitus, vastikkeet alitus

Koy Tasalananttila

99 500

99 500

91 907

92,4 Vuokratuotot alitus, vastikkeet alitus

Yhteensä

78 000

0

7 593

78 000 -277 037 355 037

Toimintakatteen ylitykset/alitukset yli 5.000 €, henkilöstökulut
TA kuluva
2021

Tulosyksikkö

Toteuma
2021

Yli-ali

T-%

1011010040

Kirkkoneuvosto

-39 510

-33 860

-5 650

85,7

1011050020

Henkilöstöhallinto

-93 412

-71 281 -22 131

76,3

1011070000

Kirkonkirjojenpito

-12 274

-263 -12 011

2,1

1012100000

Tiedotus ja viest.

-116 537

-124 995

8 458 107,3

1012310000

Päiväkerho

-106 505

-113 557

7 052 106,6

1012330000

Varhaisnuorisotyö

-42 946

-49 370

6 424 115,0

1012380000

Perhekerhotyö

-146 557

-152 110

5 553 103,8

1012410000

Diakoniatoimisto

-201 850

-179 982 -21 868

1015010000

Kiinteistöhallinto

-44 769

-36 710

-8 059

1015020000

Kirkko

-73 541

-82 926

9 385 112,8

1015060000

Seurakuntatalo

-90 381

1015060040

Kokinvuoren srk-koti

-22 794

89,2
82,0

-100 958 10 577 111,7
-30 260

7 466 132,8

Ed. vuosien
käyttö

TA 2021

Investoinnin ylitys
Tilaus

Toteuma yht

2006526 Hautausmaa, alahuoltopihan laaj 2021

-47 017

-2 139

-30 000

Toteuma
2021
-44 878

Yli/ali
14 878

Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Tilinpäätöstietojen raportoinnilla ei ole lapsivaikutuksia.
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Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy
vuoden 2021 talousarvion yli 5 000 €:n tehtäväaluekohtaiset määrärahojen ylitykset /
alitukset.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu
Lisätiedot: talousjohtaja
22 §
VUODEN 2022 SEURAKUNTAVAALIT[KV]
Seurakuntavaalit toimitetaan syksyllä 2022 siten, että varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 20.11.2022. Ennakkoäänestys järjestetään 8.-12.11.2022. Vaaleissa valitaan kirkkovaltuusto vuosiksi 2023–2026. Raisiossa kirkkovaltuustoon valitaan 27 valtuutettua (KJ
10:9), kun seurakunnan läsnä olevien jäsenten määrä vaalivuoden alussa on välillä 10
001–20 000.
Kirkkovaltuuston tulee vaalivuoden toukokuun loppuun mennessä valita vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä ja vähintään yhtä
monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he
tulevat jäsenten sijaan. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan
(KVJ 2:4,1). Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin. Seurakunnan toimielimissä noudatetaan tasa-arvolain säädöksiä.
Kirkkohallituksen Yleiskirjeen 1/2018 mukaan vaalilautakunnan jäseneksi on esteellinen
henkilö, joka itse on ehdokkaana tai jonka puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa on vaaleissa ehdokkaana.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
) päättää, että syksyn 2022 seurakuntavaalien vaalilautakuntaan valitaan puheenjohtajan lisäksi neljä (4) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä;
2) valitsee vaalilautakunnan jäsenet;
3) valitsee vaalilautakunnan varajäsenet;
4) nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: Kirkkoherra
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23 §
VUODEN 2022 SEURAKUNTAVAALIEN VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA [KV]
Vuoden 2018 seurakuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka oli seurakuntatalo.
Kirkkovaltuusto päättää varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikan. Voimassa olevien säädösten mukaisesti äänestyspaikkana voi olla muukin kuin seurakunnan kirkko.
Äänestyspaikkana Raision seurakuntataloa voitaneen pitää kirkkoa parempana paikkana useammasta syystä: pysäköintipaikat, saavutettavuus, tilojen yleinen sopivuus (mm.
vaaleissa perinteisesti järjestettävä kahvitus) sekä ääntenlaskun järjestäminen äänestyksen päätyttyä.
Ennakkoäänestys järjestetään 8.-12.11.2022. Vaalilautakunta päättää ennakkoäänestyspaikoista.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto määrää syksyn 2022 seurakuntavaalien varsinaisen vaalipäivän 20.11.2022 äänestyspaikaksi Raision
seurakuntatalon (Kirkkoherrankuja 2).
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätietoja: Kirkkoherra
24 §
EHDOKKAAN ASETTAMINEN SUOMEN LÄHETYSSEURAN HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN VAALIA VARTEN
Lähetysseuran jäsenillä, seurakunnilla ja järjestöillä on mahdollisuus asettaa ennakkoon
ehdokkaita Suomen Lähetysseuran hallitukseen. Raision seurakunta kuuluu Suomen
Lähetysseura ry:n jäseniin. Erovuorossa on neljä hallituksen jäsentä. Vaali toimitetaan
vuosikokouksessa toukokuussa 2022.
Ehdokasasettelun käytännön toteutuksesta vastaa hiippakuntien sekä jäsenjärjestöjen
edustajista koostuva vaalitoimikunta. Toimikunta tekee kokonaisesityksen valittavista
hallituksen jäsenistä vuoden 2022 vuosikokoukselle. Jos esitys yksimielisesti hyväksytään, se tulee kokouksen päätökseksi ja asian käsittely päättyy. Muussa tapauksessa
toimitetaan vaali suljetuin lipuin, ellei muusta päätetä. Ehdokkaina ovat tällöin kaikki
ne, joita on asetetussa määräajassa 9.3.2022 mennessä ehdotettu sekä kokouksessa
ehdolle asetettavat henkilöt.
Vaalitoimikunta pyytää Lähetysseuran jäseniä asettamaan ehdokkaita erovuoroisten
hallituksen jäsenten valintaa varten. Ehdokas ilmoitetaan vaalitoimikunnalle täyttämällä
vaaliasiakirja. Asiakirjaan merkitään ehdokkaan henkilö- ja yhteystiedot, keskeiset ansiot, cv ja ehdottaja. Ehdotettavalta tarvitaan myös oma suostumus ehdokkuuteen.
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Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto keskustelee mahdollisten ehdokkaiden asettamisesta.
Päätös: Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran hoitamaan asiaa.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - keskustelu
Lisätiedot: Kirkkoherra
25 §
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT
Kirkkoherran päätösluettelopäätökset
3 Luottamusmieskoulutus Maj-Britt Lahdenperä ja Sari Jokinen
4 Koulutuspäätös Nurminen
5 Muutos kolehtisuunnitelmaan
6 Vuosilomapäivien ja ylityökorvausten maksaminen Irene Suomiselle
7 Hannu Backin sijaisuuden jatkaminen
Talousjohtajan päätösluettelopäätökset
1 Vuokrahyvitys (Raision ravintola oy/Mallaskulma)
2 Vuokrahyvitys (ABU 05 Parturi)
Kirkkohallituksen Yleiskirjeet
1 Kirkko ja hyvinvointialueet
2 Hallinnollinen vaaliaikataulu
3 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2022
Muut asiat
- Kuukausiraportti 1.12.2021 (lähetetään esityslistan mukana)
- Syksyn kokouskalenteri (lähetetään esityslistan mukana)
- Perheneuvonnan toimintakertomus 2021 (lähetetään esityslistan mukana)
- Kirkon keskusteluavun tilastotietoa vuodelta 2021 (lähetetään esityslistan mukana)
- Kauneimmat Joululaulut keräsi lähes puoli miljoonaa maailman lapsille!
- Raision seurakunta mukana valtakunnallisessa Viestipyhiinvaelluksessa
26 §
PASTORI MIRA PAUNIKALLION ALUSTAVA VIRKAVAPAA-ANOMUS AJALLE 1.4. – 30.11.2022
Seurakuntapastori Mira Paunikallio anoo Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta
alustavasti virkavapaata Raision seurakuntapastorin virastaan ajalle 1.4. – 30.11.2022.
Kirkkojärjestyksen mukaan tuomiokapituli myöntää yli kahden kuukauden virkavapaan
seurakunnan seurakuntapastorille (KJ 6: 8 § 4b mom). Hakemukseen on liitettävä kirkkoneuvoston lausunto (KJ 6: 9 § 1 mom.).
Pastori Paunikallio on kutsuttu edellä mainituksi ajaksi sotilaspastorin viransijaisuuteen
Karjalan prikaatiin Vekarajärvelle. Anomuksessaan hän kertoo kokevansa kutsun merkittävänä mahdollisuutena päästä kokeilemaan, onko sotilaspastorin työ sitä, mitä hän ajattelee.
Anomus on toistaiseksi alustava, sillä puolustusvoimat tekee asiasta päätöksen vasta
17.2.2022.
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Kirkkoneuvosto puoltaa pastori Paunikallion alustavaa hakemusta virkavapaudesta. Tilaisuus olisi hänelle ainutlaatuinen. Kokemus palvelusta puolustusvoimissa, toisenlaisessa ympäristössä kuin paikallisseurakunta, voisi rikastuttaa myös Raision seurakuntaa
hänen palatessaan takaisin hoitamaan virkaansa.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto puoltaa pastori Mira Paunikallion virkavapautta ajalle 1.4. –
30.11.2022.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: Kirkkoherra
27 §
VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 §:n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan.
28 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00.

Sari Lehti
puheenjohtaja

Sirpa-Liisa Tuominen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
Raisiossa 15.2.2022

Tarja Jussila

Risto Nikkonen

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa 16.2.-2.3.2022.
Sirpa-Liisa Tuominen, sihteeri
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