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PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2022
Aika

keskiviikko 23.3.2022 kello 16.30–19.13

Paikka

Seurakuntatalon seurakuntasali

Jäsenet

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

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

puheenjohtaja, vs. kirkkoherra

kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poistui klo 17.34, 33§
käsittelyn aikana.
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poistui klo 18.19, 34§
käsittelyn aikana
talousjohtaja
sihteeri
kutsuttuna kappalaisen viran valitsijatoimikunnan puheenjohtajana. Paikalla 33§ käsittelyn ajan.

Kokouksen alussa projektikoordinaattori Hannele Siltala kertoi Raision seurakunnan
Ympäristödiplomin uusimisesta ja piti alkuhartauden.
29 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
30 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
31 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Lehto-Laurila ja Inka Lähteenmäki.
Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 29.3.2022 seurakuntatoimistossa.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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32 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi yhdellä muutoksella:
37§ Raision seurakunnan kappalaisen virka (II) käsitellään ensimmäisenä asiana.
33 §
RAISION SEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRKA (II) [KV]
Raision seurakunnan kappalaisen virka (II) on ollut täyttämättä 1.1.2020 alkaen, kun
kappalainen Teppo Lummikko siirtyi eläkkeelle.
Kokouksessaan 24.11.2o21 (§ 113) kirkkoneuvosto päätti pyytää tuomiokapitulia julistamaan viran haettavaksi sekä nimetä virantäyttöä varten työryhmän: Sari Lehti (puheenjohtaja), kanttori Katarina Engström sekä luottamushenkilöistä Risto Nikkonen.
Kirkkoneuvosto päätti myös, että työryhmän on mahdollista käyttää apunaan psykologin haastattelua. Samassa kokouksessaan kirkkoneuvosto antoi tuomiokapitulille lausuntonsa viran erityisistä tarpeista.
Istunnossaan 9.12.2021 tuomiokapituli julisti Raision seurakunnan kappalaisen viran (II)
haettavaksi 8.1.2022 päättyvin hakuajoin. Määräaikaan mennessä virkaa haki seitsemän
pappia: Karoliina Haapakoksi, Martti Haltia, Waltteri Hämäläinen, Antti Pajunen, Heli
Riipinen, Emilia Röytiö ja Jyrki Smolander.
Istunnossaan 9.2.2022 antoi tuomiokapituli hakijoista lausuntonsa todeten kaikki hakijat
kelpoisiksi hakemaansa virkaan. (KJ 6: 15§). Lausunnossaan tuomiokapituli otti huomioon kirkkoneuvoston näkemyksen viran erityisistä tarpeista viran hoidon suhteen:
Raision seurakunta odottaa tulevalta kappalaiselta – kuten kaikilta työntekijöiltään– aktiivista
ja aloitteellista työotetta sekä hyviä yhteistyö-, työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja. Raision seurakunnassa kaikki papit osallistuvat työsuunnitelman mukaan jumalanpalvelusten, hartauksien ja
kirkollisten toimitusten toimittamiseen sekä rippikoulutyöhön. Arvostamme monipuolista kokemusta seurakuntatyöstä ja - elämästä, kiinnostusta myös hallinnollisiin ja viestinnän tehtäviin,
innovatiivista näkyä seurakunnasta yhteisönä. Sosiaalisen median hyvät taidot ovat välttämättömät.
Virkavaalin täyttöä varten valittu työryhmä haastatteli kaikki hakijat 1. ja 3.3.2022. Perinteisten kysymysten lisäksi pyrittiin kartoittamaan hakijoiden kykyä ja taitoa nimenomaan peilaten viran erityisiin tarpeisiin. Heli Riipinen ja Jyrki Smolander haastateltiin
omasta pyynnöstään Teamsin välityksellä.
Kaikki hakijat ovat kokeneita pappeja, kunkin pappisvihkimyksestä on yli viisi vuotta.
Kaikilla on kokemusta papin yleisistä tehtävissä seurakunnassa. Viran erityiset tarpeet
edellyttävät monipuolista kokemusta seurakuntatyöstä ja -elämästä. Näitä on hakijoista erityisesti Waltteri Hämäläisellä ja Emilia Röytiöllä. Hämäläinen on palvellut pappina
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paikallisseurakunnassa Ruskolla ja Enontekiössä. Aiemmilta koulutuksiltaan hän on kirkon nuorisotyönohjaaja ja lähetyssihteeri, sosionomi (amk) ja diakoni. Hän on toiminut
nuorisotyönohjaajana Rantakylän ja Naantalin seurakunnissa. Yhteensä kokemusta
seurakuntatyöstä Hämäläisellä on kahdeksan vuotta nuorisotyöntekijänä ja seitsemän
vuotta pappina. Röytiö on palvellut pappina paikallisseurakunnissa Haminassa, Olarissa
ja Kirkkonummella. Olarissa ollessaan hän toimi myös kauppakeskuspappina. Kokemusta seurakuntatyöstä hänellä on yhteensä noin kuusi vuotta.
Viran erityisissä tarpeissa mainitaan, että sosiaalisen median hyvät taidot ovat välttämättömät. Erittäin hyvät taidot ovat Waltteri Hämäläisellä. Erinomaiset taidot ovat
Emilia Röytiöllä.
Innovatiivinen näky seurakunnasta oli Waltteri Hämäläisellä.
Jyrki Smolanderia lukuun ottamatta kaikki kertoivat omaavansa keskivertoa enemmän
kiinnostusta hallinnollisiin ja viestinnän tehtäviin.
Hakijoiden taitoa ja kykyä vertailtaessa ja viran erityisiin tarpeisiin peilatessa nousevat
esiin erityisesti Waltteri Hämäläinen ja Emilia Röytiö. Heistä Emilia Röytiöllä on vankempi näyttö sosiaalisen median taidoistaan. Waltteri Hämäläinen menee kuitenkin
hänen ohitseen pidemmällä ja monipuolisemmalla kokemuksellaan sekä kyvyn osalta.
Työryhmä on tehnyt arvion hakijoiden kyvystä haettavaan virkaan haastattelun perusteella. Koska lausunto kyvystä sisältää henkilöarviointia, on se esityksen salassa pidettävänä liitteenä.
Työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään, että Raision kirkkoneuvosto esittäisi Raision
kirkkovaltuustolle, että Raision kappalaisen virkaan (II) valittaisiin pastori Waltteri Hämäläinen.
Virkaan valittavan edellytetään esittävän moitteettomat lasten- ja nuorten parissa
työskentelevän rikostaustaote sekä lääkärintodistus. Virassa on kuuden kuukauden
koeaika.
Palkkaus vaativuusryhmä 602 sekä vuosisidonnainen palkanosa.
Lapsivaikutus [KJ 23:3§] Tutkittu asiaa aiemmin käsiteltäessä.
Esitys [VS]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto käy kappalaisen vaalin ja valitsee Waltteri Hämäläisen Raision seurakunnan kappalaisen (II) virkaan
esittelyssä mainituin perusteluin.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: Kirkkoherra
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34 §
VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS [KV]
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:ssä säädetään tilinpäätöksen allekirjoittamisesta, tarkastamisesta ja hyväksymisestä:
Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
Seurakunnan tilinpäätös kootaan kirjaan, jonka muodostavat:
1. Toimintakertomus
2. Talousarvion toteutuminen
3. Tilinpäätöslaskelmat eli tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja konsernitase
4. Liitetiedot ja erittelyt.
1. Toimintakertomuksen alussa esitellään kirkkoherran ja talousjohtajan yleiskatsausten jälkeen hallintoelinten toiminta, henkilöstö ja seurakunnan jäsenmäärätilasto. Tilinpäätöksen olennaiset luvut on esitetty talousjohtajan katsauksessa. Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman tunnusluvut esitetään myös toimintakertomuksessa.
Kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä esityksen kirkkovaltuustolle
tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä:
Kirkkovaltuustolle esitetään, että tilikauden ylijäämä + 16 959,66 € kirjataan oman pääoman lisäykseksi.
2. Talousarvion toteutumisvertailun käyttötalousosassa selvitetään toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tehtäväalueittain. Käyttötalouslaskelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset menot. Mukana ei ole sisäisiä vuokria.
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu osoittaa seurakunnan talousarvion toteutumisen kokonaisuutena. Poikkeama talousarvioon nähden oli + 400 t€. Toimintatuotot
alittuivat - 62 t€ ja toimintakulut ylittyivät - 183 t €. Toimintakate (nettomenot) oli 245
t€ ennakoitua huonompi.
Verotuloja ja valtionrahoitusta saatiin yhteensä 3 877 t€, joka oli + 144 t€ budjetoitua
enemmän. Kirkkohallitukselta saatiin toiminta-avustusta Godfulness.fi -sivustolle + 10
t€, josta 8 t€ siirrettiin seuraavalle vuodelle. Rahoitustuottoja (netto) kirjattiin + 500 t€
budjetoitua enemmän.
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Investointimenot olivat - 398 t€ ja ne on rahoitettu kassavaroista. Osa investoinneista
siirrettiin tuleville vuosille.
Kassavarat kasvoivat + 236 t€.
3. Tilinpäätöslaskelmissa (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja konsernitase) esitetään vertailutietona edellisen vuoden tiedot.
Toiminnan tuotot kasvoivat + 45 t€ ja toimintakulut nousivat - 648 t€ vuoteen 2020
verrattuna. Henkilöstökulut kasvoivat – 22 t€. Toimintatuottojen ja –kulujen erotusta
kuvaavan toimintakatteen (nettomenot) muutos oli - 602 t€.
Verotulot ja valtionrahoitus kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna + 57 t€. Verotuskulut ja kirkon rahastomaksut kasvoivat - 3 t€. Rahoitustuotot kasvoivat + 70 t€. Poistojen vähennys oli + 5 t€.
Kassavarojen muutos oli – 342 t€ verrattuna vuoteen 2020.
Tasearvo pieneni - 103 t€:lla loppusumman ollessa 22,1 M€.
Konsernin tasearvo pieneni – 686 t€ loppusumman ollessa 29,8 M€.
4. Liitetiedoissa on esitetty tarkempia tietoja tilinpäätöslaskelmien sisällöistä.
Myös hautainhoitorahaston tilinpäätöstiedot esitetään liitetiedoissa. Kustannuksia hoidettaville haudoille on kohdennettu prosentuaalisesti henkilöstökulujen lisäksi esim. vedenkulutuksen ja jätehuollon osalta. Yhden hoidettavan haudan hinnaksi muodostui 73
€ (81 € vuonna 2020) Hautainhoitorahaston ylijäämäksi muodostui 2 706,88 € (alijäämä
- 6 523,73 € vuonna 2020).
Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto:
1) allekirjoittaa tilinpäätöksen;
2) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi;
3) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: Talousjohtaja
Liite: Tilinpäätös 2021
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35 §
VUODEN 2021 PÄÄTTYNEET HAUTOJEN HALLINTA-AJAT
Vuoden 2021 loppuun mennessä hautaoikeus päättyi 133 haudan osalta. Hautaoikeus
lakkaa aina ilman irtisanomista.
Hautaoikeuden päättyminen on annettu tiedoksi hautaoikeuden haltijoille, joko kirjeitse
tai tiedonantona haudalla.
Seurakunnalle luovutettiin vapaaehtoisesti 11 hautaa. Hautaoikeutta haluttiin jatkaa 94
haudan osalta. Kirkkauden kappelista palautui seurakunnalle 3 uurnahautasijaa.
Haltuunottopäätös tehdään 27 haudan osalta (25 hautaa vuodelta 2021 ja kaksi hautaa
vuodelta 2019). Hautaoikeuden päättyminen ja siirtyminen seurakunnan hallintaan on
hyvän hallintotavan mukaan saatettava asianomaisen tietoon ja samalla annetaan valitusosoitus sekä tiedonanto mahdollisuudesta poistaa hautamuistomerkki haudalta
kuuden (6) kk:n määräajassa. Vuoden 2022 haltuun otettujen hautojen hautamuistomerkki tulee poistaa 7.10.2022 mennessä.
Kirkkoneuvosto päättää haltuunottopäätöksellään palauttaa nämä haudat seurakunnan hallintaan. Hautamuistomerkki siirtyy vastikkeetta hautausmaan ylläpitäjälle, jos sitä ei ole poistettu määräaikaan mennessä (Hautaustoimilaki 14§).
Palautuneet haudat käsitellään seuraavasti:
1. Arkkuhautapaikka siirtyy suunnittelun kautta uudelleenkäyttöön. Alueen 1VA:n kohdalla palautuneet arkkuhautapaikat tullaan muuttamaan suku-uurnahautapaikoiksi.
Jatkossa kyseisellä alueella ei tulla enää luovuttamaan uusia arkkuhautapaikkoja.
2. Muiden alueiden osalta, luovutetut arkkuhautapaikat tullaan luovuttamaan jatkossakin arkkuhautapaikoiksi.
3. Kulttuurihistorialliset haudat: tähän ryhmään hauta valitaan hautamuistomerkin, kaiverruksen tai suvun ”tunnettuuden” perusteella. Nämä haudat on tarkoitus säilyttää entisellään ja hoitaa seurakunnan varoin perennahoitona. Kirkkovaltuusto voi päättää, että hautaa hoidetaan seurakunnan kustannuksella.
Lapsivaikutus [KJ 23:3§]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta palauttaa seurakunnan hallintaan
ne haudat, joiden hallinta-ajan jatkamisesta ei ole tehty anomusta vuoden 2021 loppuun mennessä. Päätöksestä tiedotetaan haudalle tulevalla ilmoituksella, joka saatetaan haudalle 06.04.2022 mennessä. Samassa ilmoituksessa ilmoitetaan omaisilla, että
heillä on oikeus poistaa hautamuistomerkki kuuden (6) kk:n aikana.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Hautausmaamestari Tiina Peltonen
Tiedoksi: haudan haltijat, palvelupäällikkö / seurakuntapuutarhuri / hautausmaamestari
/ seurakuntatoimisto
Liitteet: Hautaan ottojen tiedot nähtävillä kokouksessa.
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36 §
LAHJOITUS KIRKON ULKOMAANAVUN HATÄAPURAHASTOLLE
Kuten tiedämme, tilanne Ukrainassa on vaikea. Seurakuntamme kykenee auttamaan ja
haluaa auttaa ukrainalaisia sekä Ukrainassa että täällä Raisiossa yhteistyössä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Avustustyön yhteyshenkilönä seurakunnan puolesta
toimii diakoni Noora Nurmi.
Esitys [VS]: Kirkkoneuvosto päättää, että Raision seurakunta tekee 5.000 € lahjoituksen
KUA:n hätäapurahastoon ukrainalaisten auttamiseen Ukrainassa (Kustannuspaikka:
Muu seurakuntatyö 101 290 000).
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra
Tiedoksi: Taloushallinto/kirjanpito
37 §
KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA [KV]
Raision seurakunnan omistama Pappila 680-420-1-9 kiinteistö muodostuu viidestä
palstasta, joista yksi on hautausmaa-aluetta. Yksi palstoista sijaitsee Raumantien varrella ja yksi on Pappilamäen puistoaluetta. Kahden palstan koko on alle 400 m2/palsta
ja sijaitsevat Kirkkoväärtinkujalla. Kaikilla em. palstoilla on ns. vallintarajoitus. Kiinteistön
kokonaisala on 9,210 ha.
Talousjohtaja on tarjonnut pieniä palstoja naapurissa oleville kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöille. Huolto-Oy Killi ja Nalli on tarjoutunut ostamaan Kirkkoväärtinkuja 15
edustalla olevan 386 m2:n suuruisen palstan.
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Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kiinteistönkauppakirjan ja alistaa Huolto-Oy Kille ja Nallille myytävän
maa-alan kiinteistön kauppakirjan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu
Lisätiedot: Talousjohtaja
Liite: Esityslistan mukana lähetetään kauppakirja
38 §
VIHERLAHDEN PÄÄRAKENNUKSEN MAALAUS
Viherlahden leirikeskuksen päärakennus valmistui vuonna 2009.
Nyt suoritetaan ensimmäinen julkisivumaalaus. Päärakennus maalataan Uula pellavaöljymaalilla. Maalausurakkaan kuuluu räystäiden, punaisten julkisivujen ja puisten julkisivuritilöiden pesu ja maalaus. Päärakennuksen katto maalattiin keväällä 2019.
Raision seurakunta on pyytänyt kolmelta urakoitsijalta tarjouksen. Tarjouksen jätti kaksi
urakoitsijaa. Toisen tarjouksen osalta on pyydetty tarkennusta ja lisätietoja, mutta niitä
ei ole saatu, joten talousjohtaja on hylännyt tarjouksen puutteellisten tietojen vuoksi.
Hyväksymiskelpoisen tarjouksen jätti Maalausliike Helin Oy. Urakkahinta on 39.000 €,
alv 0 %. Tarjous sisältää:
Maalausalustojen pesu
Muut tarvittavat ”pohjatyöt”
Tarvittavat ruostesuojaukset (kiinnikkeet, ruuvit, naulat tms.)
Seinäpintojen maalaukset Uula pellavaöljymaalilla olevaan sävyyn
Räystäiden maalaukset esim. Vinhalla olevaan sävyyn
Ritilöiden kuullotukset Valtti puuöljyllä > tummemmaksi kuin oleva?
Suojaukset, siivoukset
Telineet, nostimet
Materiaalit
Työ ja työnjohto
Sähkön ja veden tarjoaa tilaaja. Urakasta laaditaan pienurakkasopimus. Urakoitsija toimittaa ennen urakan käynnistämistä tilaajavastuulain vaatimat asiakirjat. Maalausurakka suoritetaan keväällä 2022 ja elokuussa 2022.
Talousarviossa oli varattu päärakennuksen maalaukseen 35 000 €. Tarjous ylittää investointivarauksen 4 000 €:lla. Alustava hintapyyntö oli vuodelta 2018. Talousjohtaja
esittää, että urakkahinta kuitenkin hyväksyttäisiin.
Lapsivaikutus [KJ 23:3§]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto päättää, että Viherlahden leirikeskuksen päärakennuksen
julkisivumaalaus Maalausliike Helin Oy:ltä hintaa 39.000 €, alv 0 %.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Tiedoksi: Maalausliike Helin Oy, Enkeligroup Oy, työalajohtajat, taloushallinto/kirjanpito/Kipa, Investointi Viherlahti päärakennuksen maalaus 1015080000
2006535.
39 §
RAISION SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS JA ARVOPOSTIN VASTAANOTTAMINEN
Kirkkolain 7. luvun 7 §:n ja kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta. Kirkkolaissa, Kirkkojärjestyksessä (KJ 7:7) ja
Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on säädöksiä nimenkirjoitusoikeudesta eri tilanteissa
(pöytäkirjat, otteet, sopimukset, seurakunnalle tulevat haasteet jne).
Sen lisäksi, mitä eri asioista erikseen säädetään, kirkkoneuvoston tulee päättää KL 7:7
tarkoittamasta seurakunnan ”yleisestä” nimenkirjoitusoikeudesta. Raision seurakunnassa tässä tarkoitettu nimenkirjoitusoikeus on ollut kirkkoherralla ja talousjohtajalla.
Arvopostin kuittaamisoikeudesta on myös hyvä olla päätös saatavilla, vaikka posti ei aina vaadikaan valtuutettua nimenkirjoittajaa allekirjoittamaan vastaanottotodistusta.
Vanhastaan arvopostia on voinut kuitata Irene Suominen ja Sirpa-Liisa Tuominen.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto päättää, että:
1. Raision seurakunnan KL 7:7:ssä tarkoitettu nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherra Sari
Lehdellä ja talousjohtaja Kari Haakanalla;
2. milloin kirkkoherralle tai talousjohtajalle on toimivaltaisen viranomaisen eri päätöksellä määrätty sijainen, hänellä on vastaava nimenkirjoitusoikeus;
3. Raision seurakunnalle osoitettuja arvopostilähetyksiä valtuutetaan vastaanottamaan kirkkoherra Sari Lehti, talousjohtaja Kari Haakana, palvelupäällikkö Päivi
Nurminen, palvelusihteeri Sanna Leinikka sekä hallintosihteeri Sirpa-Liisa Tuominen.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätietoja: Talousjohtaja
39 §
VUODEN 2022 SEURAKUNTAVAALIEN KUULUTUSTEN JULKAISEMINEN LEHDESSÄ
KJ 23:2, 2–3 mukaa eräät seurakuntavaaleihin liittyvät viralliset kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät tulee julkaista sanomalehdessä tai muussa julkaisussa.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [VS]: Kirkkoneuvosto päättää, missä lehdissä julkaistaan syksyn 2022 seurakuntavaalien KJ:n edellyttämät vaalikuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät.
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Käsittely: Jukka Vanto ehdotti, että ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan Tule ja Katso lehdessä, ja vaalikuulutukset sekä ilmoitukset Turun Sanomissa. Terhi Valkeejärvi
kannatti Jukka Vanton esitystä.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että syksyn 2022 seurakuntavaalien KJ:n edellyttämät
vaalikuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan Turun Sanomissa, ja ehdokaslistojen yhdistelmät Tule ja Katso lehdessä.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
40 §
KULTTUURIHISTORIALLINEN HAUTA [KV]
Hautaoikeuden haltijat ovat luovuttaneet haudan 1VA 11 076-077 Raision seurakunnalle
15.12.2021 ja pyytäneet, että em. hauta merkitään kulttuurihistorialliseksi haudaksi.
Vainajat
Heikki Eliel Nurmio (29.10.1887– 22.07.1947) oli suomalainen jääkärieversti, sotahistorioitsija ja nuortenkirjailija salanimillä Aarne Mustasalo ja Aarne Pohjanmies. Nurmio tunnetaan Jääkärimarssin sanoittajana sekä hänen puolisonsa Hedvig Lyydia Nurmio
(15.10.1889-25.10.1982).
Heikki Nurmion Elämäkerta
Heikki Eliel Nurmio syntyi Pihlajavedellä vuonna 29.10.1887. Hänen vanhempansa olivat
Pihlajaveden vt. kappalainen Henrik Nurmio ja Anna Groundström. Perhe muutti Pihlajavedeltä jo pojan syntymän jälkeisenä vuonna 1888 ensin Soiniin, ja sieltä kymmenen
vuoden 1898 kuluttua Raisioon.
Nurmio kirjoitti ylioppilaaksi Turun suomalaisesta reaalilyseosta vuonna 1906. Nurmio
suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon vuonna 1911 ja kasvatusopin tutkinnon vuonna
1912. Hän auskultoi Helsingin suomalaisessa normaalilyseossa vuosina 1911–1912, suoritti
filosofian maisterin tutkinnon vuonna 1915 ja suunnitteli tieteellistä uraa. Ennen sotilasuraansa Nurmio toimi maantiedon, historian ja suomen kielen opettajana mm. Turussa,
Parikkalassa ja Raumalla.
Heikki Nurmio kertoo omakohtaisessa Jääkärin päiväkirjassaan, miten Raumalle sijoitetun venäläisen varuskunnan iltasoittona päivittäin soitetun keisarihymnin sävelet muistuttivat häntä, paikallisen oppikoulun opettajaa, Suomea miehittäneen armeijan vallasta. Ahdistuneeseen ilmapiiriin tuskastunut ja jääkäriliikkeestä jo aikaisemmin kuullut
opettaja Nurmio päätti syyslukukauden 1915 päätyttyä lähteä sotilaskoulutukseen Saksaan. Tämän päätöksen johdosta suomen kielen opettajasta tuli sotilas ja yksi jääkäripataljoonan tunnetuimmista humanisteista. Toisin kuin jääkärikirjallisuudessa yleisesti
esitetään Nurmio ei seurannut oppilaitaan Saksaan, vaan muutamat hänen oppilaistaan lähtivät jääkärijoukkoon opettajansa jälkeen. Nurmio liittyi Saksassa perustettuun
jääkäripataljoona 27:n 3. komppaniaan vuonna 1916. Hän otti osaa taisteluihin ensimmäisessä maailmansodassa Saksan itärintamalla Misse-joella, Riianlahdella ja Aa-joella.
Suomen sisällissodan taisteluihin Nurmio otti osaa Lempäälässä ja Viipurissa.
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Heikki Nurmion kirjalliset kyvyt tulivat esille jo Saksassa. Yhtenä harvoista humanistisen
loppututkinnon suorittaneista jääkäreistä Nurmio piti jääkäripataljoonassa esitelmiä ja
toimitti lehteä. Hän osallistui Suomalaisen sotilaskäsikirjan ja Suomen jääkärien Elämäkerraston toimittamiseen, kirjoitti sanat jääkärimarssiin sekä osallistui useiden sotahistoriasta kertovien julkaisujen kirjoittamiseen. Nurmion 1918 julkaisemaa Jääkärin päiväkirjaa pidetään yhtenä parhaista jääkärielämän kuvauksista. Jääkärien marssin ihanteellisuudesta huolimatta Nurmio ei päiväkirjassaan luo korostetun ihanteellista kuvaa jääkäripataljoonasta. Hän tuo avoimesti esille suomalaisten esimiesten ja rivijääkärien väliset ongelmalliset suhteet samoin kuin suomen- ja ruotsinkielisten välisen kielipoliittisen
jännityksen.
Ennen muuta Heikki Nurmio muistetaan kuitenkin iskevän ja ylvään Suomen jääkärien
marssin (sittemmin tunnettu Jääkärimarssina) kirjoittajana. Tässä Liepajassa (Libau) kesällä 1917 kirjoituskilpailun tuloksena syntyneessä ja Jean Sibeliuksen saman vuoden syksyllä "suuren innostuksen vallassa" säveltämässä marssissa tiivistyy jääkärikoulutukseen
Saksaan lähteneiden, siteet menneisyyteen katkaisseiden suomalaismiesten aatteellinen tehtävä: "Syvä iskumme on, viha voittamaton, meill' armoa ei, kotimaata." Kansallisromanttinen marssi on täysipainoinen historiallinen dokumentti, kuten jääkäriliikettä tutkinut Matti Lauerma on luonnehtinut sitä.
Heikki Nurmion kirjalliset taipumukset näkyvät myös hänen vuodesta 1923 alkaen kirjoittamissaan romaaneissa. Nurmio julkaisi salanimellä Aarne Mustasalo neljä nuorisoromaania Jokikylän poikien seikkailuista. Teokset ovat isänmaallisia Varsinais-Suomen
ja sen asukkaiden ylistyslauluja. Aarne Pohjanmiehen nimellä hän julkaisi 1930-luvun
Helsinkiin sijoittuvan romaanin.
1920-luvulla Nurmio toimi mm. Kadettikoulun sotahistorian opettajana ja Sotakorkeakoulun sotilaspedagogiikan opettajana. Hän johti 1920-luvun puolivälissä, ensimmäisenä jääkärinä, kaksi vuotta Kadettikoulua, minkä jälkeen hän toimi lähes 20 vuotta yleisesikunnan sotahistoriallisen toimiston päällikkönä, myös talvi- ja jatkosodan aikana.
Hän loi tänä aikana perustan suomalaiselle sotahistorian tutkimukselle. Hän oli jo 1920luvun alussa osallistunut Suomen vapaussota -teoksen toimitustyöhön ja johti 1930luvulla Suomen jääkärien elämäkerraston toimittamista. Everstiksi 1938 ylennetty Nurmio oli vielä mukana, kun jatkosodan historiaa alettiin kirjoittaa toisen maailmansodan
jälkeen.
Myös Heikki Nurmion veli, valtionarkistonhoitaja Yrjö Nurmio oli historioitsija.
Heikki Nurmio vihittiin avioliittoon vuonna 1920 Helvi Lydia Lausteen kanssa.
Nurmio kuoli vuonna 1947. Hänet on haudattu Raision kirkkomaalle.
Heikki Nurmion patsas pystytettiin Turun Vartiovuorenmäelle vuonna 1962. Veistoksen
on tehnyt Kalervo Kallio.
Heikki Nurmion muistolaatta paljastettiin Pihlajaveden pappilan seinälle vuonna 1987.
Nurmion syntymäkoti on vuonna 1830 valmistunut Pihlajaveden ensimmäinen pappila,
joka siirrettiin silloiselta paikaltaan Kirkonkylän kouluksi uuden pappilarakennuksen
valmistuttua vuonna 1891 ja joka toimii nykyään kotiseutumuseona.
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Lähteet:
Heikki Eliel Nurmio (1887 - 1947) - Genealogy (geni.com)
Heikki Nurmio – Wikipedia
Kulttuurihistorialliset haudat:
Tähän ryhmään hauta valitaan hautamuistomerkin, kaiverruksen tai suvun ”tunnettuuden” perusteella. Nämä haudat on tarkoitus säilyttää entisellään ja hoitaa seurakunnan
varoin perennahoitona. Kirkkovaltuusto voi päättää, että hautaa hoidetaan seurakunnan kustannuksella.
Lapsivaikutus [KJ 23:3§]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hauta 1VA 11 076-077 merkitään kulttuurihistorialliseksi haudaksi ja hauta hoidetaan jatkossa seurakunnan varoin
perennahoitona.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: Hautausmaamestari Tiina Peltonen
Tiedoksi: haudan 1VA 11 076-077 haltijat, palvelupäällikkö / seurakuntapuutarhuri / hautausmaamestari / seurakuntatoimisto
41 §
PALVELUPÄÄLLIKKÖ PÄIVI NURMISEN VUOROTTELUVAPAA
Palvelupäällikkö, työalajohtaja Päivi Nurminen anoo vuorotteluvapaata ajalle 23.5.18.11.2022.(yhteensä 180 päivää)
VUOROTTELUVAPAA
Vuorotteluvapaasta säädetään vuorotteluvapaalaissa (1305/2002 myöhemmin tehtyine
muutossäännöksineen).
Vuorotteluvapaalla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömyysturvalain 2 luvun 1
§:ssä tarkoitetun työttömänä työnhakijana olevan;
Vuorotteluvapaalakia sovelletaan muun muassa kokoaikatyöntekijään ja myös henkilöön, joka on virkasuhteessa tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai muuhun julkisoikeudelliseen yhteisöön (§ 2).
Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö on hankkinut työssäoloaikaa ennen
vuorotteluvapaan alkamista vähintään 20 vuotta. Jos henkilö on aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä. Työssäoloaika lasketaan työntekijän työeläkelakien alaisten ansioiden perusteella.
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Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että vuorottelijan 2 §:ssä tarkoitettu työssäolo ja
palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt välittömästi ennen
vuorotteluvapaan alkamista vähintään 13 kuukautta, johon voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa.
Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä
enintään 180 kalenteripäivää.
VIRKAVAPAUS
Vuorotteluvapaata varten tulee anoa virkavapautta.
Kirkkolain 6 luvun 40 §:n 1 momentin mukaan viranhaltijalle voidaan hakemuksesta
myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain,
jollei toisin säädetä. Kirkkolain 6 luvun 41 §:n 1 ja 2 momentin mukaan virkavapaa on
haettava kirjallisesti, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan harkittavissa, jollei
muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä.
VIRANSIJAINEN
Vuorotteluvapaalain mukaan sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, sijaiseksi voidaan palkata alle 30-vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on
kulunut enintään yksi vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa
on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään
työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:ssä tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana.
Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen.
ARVIOINTI
Raision seurakunnan palkanlaskennan työsuhdetiedoista ilmenee, että Päivi Nurminen
on tullut Raision seurakunnan palvelukseen 1.4. 2016 ja palvelupäälliköksi 1.8. 2018, jossa
hän on ollut 100 % työajalla eli 13kk työhistoriaedellytys täyttyy Raision srk:ssa. Hänellä
on myös muuten yli 20 vuoden työhistoria.
Vuorotteluvapaan myöntämiselle ei näiltä osin ole estettä.
Raision seurakunta sitoutuu palkkaamaan vuorotteluvapaalla olevalle sijaisen säädösten edellyttämällä tavalla. Kirkkoneuvosto kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että
vuorottelijaa ei välttämättä tarvitse palkata samaan tehtävään, mitä vuorotteluvapaalla
oleva on hoitanut.
Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Vuorotteluvapaata koskevalla päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
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Ehdotus: Kirkkoneuvosto
1) myöntää Päivi Nurmiselle virkavapautta vuorotteluvapaata varten 23.5.18.11.2022.(yhteensä 180 päivää)
2) päättää, että Raision seurakunta sitoutuu palkkaamaan vuorotteluvapaalla olevalle
sijaisen säädösten edellyttämällä tavalla; sijaiselle varataan kahden viikon perehdyttämisaika Päivi Nurmisen kanssa, koska kirkkoherranviraston monien asioiden
omaksuminen vaatii tätä. Tästä sovitaan TE-toimiston kanssa erikseen. Sanna Leinikka sijaistaa työalajohtajuutta Päivi Nurmisen virkavapauden aikana.
3) antaa sijaisjärjestelyt kirkkoherran valmisteltavaksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Päätöksen kohdasta:
1. voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle
2. ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu
3. ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Tiedoksi: Päivi Nurminen, seurakuntatoimisto/palkat
42 §
SIJOITUS- JA KIINTEISTÖTYÖRYHMÄN JÄSENEN VALINTA
Sijoitus- ja kiinteistötyöryhmä, jonka tavoitteena on toimia peilinä ja sparraajana kiinteistöjen ja talouden hoidossa. Ryhmän jäseniksi valittiin kirkkoneuvoston kokouksessa
18.12.2019 §168 Timo Ekman, Jarmo Rosama, Olavi Tuomi, Terhi Valkeejärvi sekä viranhaltijoista Kari Haakana ja Sari Lehti.
Timo Ekman erosi kirkkovaltuuston jäsenyydestä 1.6.2021 paikkakunnalta muuton vuoksi. Kirkkoneuvoston kokouksessa 16.6.2021/§73 Timo Ekmanin tilalle valittiin Risto Nikkonen.
Jarmo Rosama on pyytänyt eroa sijoitus- ja kiinteistötyöryhmän jäsenyydestä siitä
syystä, että hän saattaa olla esteellinen useissa asioissa, koska toimii kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana ja kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston puheenjohtajana.
Kirkkoneuvosto valitsee uuden jäsenen sijoitus- ja kiinteistötyöryhmään Jarmo Rosaman tilalle.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto nimeää Jarmo Rosaman tilalle sijoitus- ja kiinteistötyöryhmään uuden jäsenen.
Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi yksimielisesti sijoitus- ja kiinteistötyöryhmän uudeksi jäseneksi Hannele Alasen.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark.

RAISION SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto

23.3.2022

15 (16)

43 §
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT
Kirkkoherran päätösluettelopäätökset
8 Gospel-lattariohjaajien tekniikkakoulutus
9 Muutos koulutussuunnitelmaan / Tohka
10 Konsertti Raision kirkossa
11 Muutos koulutussuunnitelmaan / Pajunen ja Saarinen
12 Muutos koulutussuunnitelmaan / Niemi
13 Muutos koulutussuunnitelmaan / Niinistö
14 Muutos koulutussuunnitelmaan / Nurmi
15 Muutos kolehtisuunnitelmaan
16 Juhlakirja / arkkipiispa Tapio Luoma 60 vuotta
17 Muutos kolehtisuunnitelmaan
18 Irene Suomisen palkkaaminen seurakuntatoimistoon
19 Marika Tohkan palkaton työvapaa
20 Rippikouluryhmän ryhmäkoon ylittäminen
Talousjohtajan päätösluettelopäätökset
3 Vuokrahyvitys
4 Kompensointikoppi Viherlahteen
5 Vuokrahyvitys
6 Merisalin kalusteet / Viherlahti
7 Vuokrahyvitys
8 Hyvitys kululaskuista
Kirkkohallituksen Yleiskirjeet
4 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2021
5 Kevään 2022 avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi
6 Kirkon säädöskokoelma nro 155-2022 Kirkkohallituksen päätös yhtenäisistä toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen tietoihin perustuvia todistuksia
7 Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
8 Suositus kolehdin keräämisestä ukrainalaisten tueksi
9 Ukrainasta tulevien pakolaisten vastaanottaminen seurakunnissa
10 Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista seurakuntien toimintaan
11 Esitykset pro ecclesia-mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2022
Muut asiat
- Kuukausiraportti 1.1.2022
- Nousiaisten rovastikunnan perheneuvonnan tilastotietoa
- Nousiaisten rovastikunnan Ystävyysseurakuntatoiminnan työryhmän muistio
- Bergen Ystävyysseurakuntatoiminnan työryhmän muistiot
- IT-alueen johtokunnan kokouksen muistio
- Raision seurakunnan valmiustoimikunta
- Arkkihiippakunnan tunnustuspalkinto, Arkkipooki-palkinto on myönnetty Raision
seurakunnan Godfulness-sivustolle.
- Nuorisotyönohjaaja Mika Kivinen on ilmoittanut vastaanottavansa nuorisotyönohjaajan viran.
- Suomen Lähetysseuran hallitukseen ei edustajaa Raisiosta.
- Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt Mira Paunikalliolle virkavapautta seurakuntapastorin virasta ajalle 1.4.-30.11.2022.
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44 §
VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 §:n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan.
45 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13

Vesa Siltala
puheenjohtaja, vs.kirkkoherra

Sirpa-Liisa Tuominen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
Raisiossa 29.3.2022

Hannele Lehto-Laurila

Inka Lähteenmäki

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa 30.3.-13.4.2022

Sirpa-Liisa Tuominen
sihteeri
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