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PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2022
Aika

keskiviikko 15.6.2022 kello 16.30–18.10

Paikka

Alakappeli

Jäsenet

Sari Lehti
Hannele Alanen
Juhani Hietala
Anneli Minks
Hannele Lehto-Laurila
Inka Lähteenmäki
Risto Nikkonen
Eero Vainio
Jukka Vanto

Muut osallistujat
Vesa Parantainen
Kari Haakana
Sirpa-Liisa Tuominen
Poissa

Terhi Valkeejärvi
Ari Leinonen

kirkkoherra
Tarja Jussilan varajäsen

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja
sihteeri
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

74§
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
75§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
76§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Vanto ja Juhani Hietala.
Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 21.6.2022 seurakuntatoimistossa
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
77 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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78 §
KIRKKOVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 1.6.2022 tehnyt päätökset seuraavissa asioissa.
20§ Vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös
21§ Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021
22§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivuodelta 2021
23§ Väestönsuojan kunnostus – lisämääräraha vuoden 2022 talousarvioon
24§ Toimituspalkkiot
25§ Tiliasema 31.3.2022 ja verotulojen toteuma 30.4.2022
26§ Valtuustoaloite
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
79 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS
Hautausmaan ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan
ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään
toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset
sekä tehdyt havainnot antavat aihetta.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto tutustuu hautausmaahan ja sen rakennuksiin. Katselmuksen
havainnot (muistio) kirjataan seuraavan kokouksen pöytäkirjaan.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu
Lisätiedot: Talousjohtaja
80 §
KOKEMUSLISÄ
Kirkon palkkausjärjestelmän mukaan viranhaltijoille ja työntekijöille maksetaan vaativuusryhmään perustuvan palkan lisäksi kokemuslisää palveluvuosien mukaan Kirkon
virka- ja työehtosopimuksessa (KirVESTES) tarkemmin määritellyllä tavalla.
Uuden työntekijän aloittaessa työnsä Raision seurakunnassa, taloustoimistossa (palkat)
tarkistetaan työtodistusten perusteella oikeus kokemuslisään. Nämä saatetaan aika
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ajoin tiedoksi kirkkoneuvostolle. Kun oikeus kokemuslisään on ensimmäisen kerran tarkistettu, seuraavat kokemuslisät toteutetaan automaattisesti.
Nyt kirkkoneuvostolle saatetaan tiedoksi kokemuslisiä koskeva seuraava tieto:
Päivi Valtonen, palvelusihteeri, kokemuslisä 313 €, 34 vuoden palveluksen perusteella
1.6.2022 alkaen.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto
Lisätiedot: Talousjohtaja
Tiedoksi: Taloustoimisto/palkat
81 §
URKUTOIMIKUNTA
Kirkkoneuvoston kokouksessa 27.10.2021 §87 vuoden 2022 talousarvion valmistelussa
kirkkoneuvosto päätti, että tehdään selvitys kirkon urkujen korjaamisesta ja uusimisesta.
Alustava kartoitus urkujen tilasta on tehty ja kanttori Kantrina Engström esittää urkutoimikunnan perustamista. Urkutoimikunnan tehtävänä on asiantuntijaelimenä valmistella, suunnitella ja toteuttaa Raision Pyhän Martin kirkon urkuhanke. Urkujen tavanomaista käyttöä ja hoitoa laajempi korjaus tai hankinta on seurakunnalle hanke, johon
seurakunnan tulee käyttää myös ulkopuolista asiantuntemusta. Urkuhanke on monivaiheinen ja sille tulee varata riittävästi aikaa.
Suojellun kirkon urkujen muutosten hyväksyminen edellyttää lisäksi Museoviraston lausuntoa. Kirkkolain mukaan ennen vuotta 1917 rakennettuihin kirkkoihin samoin kuin
erillispäätöksin suojeltuihin, uudempiin kirkkoihin tehtäviin olennaisiin muutoksiin tarvitaan lisäksi Museoviraston lausunto (KL 14, 5 §).
Muita uusien urkujen suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä voivat olla paikalliset ja alueelliset tarpeet. Urkujen roolin pääpaino on seurakunnan jumalanpalveluselämässä, mutta
mitkä ovat muut tarpeet käytölle, sekä seurakunnan omassa toiminnassa että paikkakunnalla yleensä? Urkuhankkeen valmistelussa voidaan selvittää myös, minkä tyyppisiä
urkuja on lähiseutujen kirkoissa. Alueellinen ”urkukartta” voidaan rakentaa monipuoliseksi eri tyylisiä soittimia hankkimalla.
Paikallinen urkutoimikunta on luottamuselimen, kirkkoneuvoston valitsema ja se myös
antaa toimikunnalle tehtävän ja resurssit. Paikallisen urkutoimikunnan tehtävänä on
käynnistää urkuhanke. Sen tehtäviin kuuluu valmistella hanke kirkkovaltuustolle siten,
että se pystyy tekemään tarvittavat päätökset. Urkutoimikunta on hankkeen käytännön toimijana alusta alkaen.
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Urkutoimikunnan tehtäviin kuuluu tiedottaminen seurakunnan urkuhankkeesta ja sen
vaikutuksesta esim. kirkon ja urkujen käyttöön. Koska kanttori vastaa seurakunnan
soittimista (KJ 6, 39 §), on hänen roolinsa merkittävä koko hankkeen onnistumisen kannalta. Kanttori tuntee seurakunnan soittimet niiden käyttäjänä ja tietää urkujen kunnon
sekä usein myös tekee ensimmäiset esitykset urkukysymyksissä. Paikallinen urkutoimikunta on perustettava silloin, kun on nähtävissä merkkejä siitä, että soitin vaatii normaaleja huoltotoimenpiteitä suurempia toimia. Urkutoimikunnassa tulisi olla taloudellista, musiikillista ja hallinnollista asiantuntemusta. Seurakunnan kanttori on itsestään
selvästi urkutoimikunnan jäsenenä ja siinä on luontevaa olla myös edustus päätöksentekoelimistä.
Ulkopuolinen asiantuntija antaa asiantuntemuksensa seurakunnan käyttöön. Hänen
tehtävänsä on antaa laajempaa perspektiiviä ylipäänsä urkujen rakentamiseen sekä
seurakunnan että urkujen rakentajan käyttöön. Hän toimii linkkinä eri osapuolten välillä, mahdollisesti myös neuvottelijana. Seurakunta voi tarvittaessa pyytää lausunnon
uruistaan Kirkon urkuasiain neuvottelukunnalta.
Kirkon urkuasiain neuvottelukunnan tehtävänä on kirkkohallituksen asiantuntijaelimenä tukea seurakuntien urkujen ja muiden soittimien hankintaa, käyttöä ja suojelua.
Talousjohtaja esittää, että Raision seurakunnalle perustetaan urkutoimikunta, jonka viranhaltijajäseninä toimii kirkkoherra Sari Lehti, kanttori Katarina Engström ja talousjohtaja Kari Haakana. Toimikuntaan kutsutaan myös ulkopuolinen asiantuntija. Lisäksi
kirkkoneuvosto nimittää toimikuntaan yhden luottamushenkilöjäsenen.
Urkutoimikunta nimeää keskuudestaan toimikunnan puheenjohtajan.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): ei lapsivaikutusta.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto
1) päättää perustaa urkutoimikunnan;
2) nimeää viranhaltiajäseniksi kirkkoherra Sari Lehden, kanttori Katarina Engströmin ja
talousjohtaja Kari Haakanan;
3) kutsuu toimikuntaan ulkopuolisen asiantuntijan;
4) nimittää toimikunnalle luottamushenkilöjäsenen
Päätös: Kirkkoneuvosto
1) päätti perustaa urkutoimikunnan;
2) nimesi viranhaltijajäseniksi kirkkoherra Sari Lehden, kanttori Katarina Engströmin ja
talousjohtaja Kari Haakanan;
3) kutsui toimikuntaan ulkopuoliseksi asiantuntijaksi musiikin tohtori Olli Pyylammen;
4) nimitti toimikunnalle luottamushenkilöjäseneksi Marja Haikan, joka on antanut
suostumuksensa.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Talousjohtaja
Tiedoksi: Tomi Satomaa
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82 §
RAISION SEURAKUNNAN KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2022 HEINÄ-JOULUKUU
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 Valkonauhaliitto r.y.; Diakonissalaitos; Evankelinen lähetysyhdistys ry; Suomen
evankelis-luterilaisen luostarin tuki ry; Open Doors – vainottujen kristittyjen tuki; MAF
Lähetyslentäjät; Helsingin Raamattukoulu; Sansa – evankelioiminen median kautta aasialaisille; Wycliffe Raamatunkääntäjät; Tuomasyhteisö Helsinki; Suomen kristillinen ylioppilasliitto; Kristillisen työväen liitto ry; Raamatunlukijain liitto ry; Suomen Idäntyö UP
ry.; Suomen Gideonit Turku Länsi; Herättäjä-Yhdistyksen kansainvälinen työ; Suomen
Merimieskirkko ry; Partaharju-säätiö
Kolehtisuunnitelma on laadittu ajalle 1.7. – 31.12.2022.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Kolehteja kerätään mm. kirkon ja seurakuntien lapsityölle,
mikä antaa työmuodolle tärkeitä lisäresursseja.
Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto vahvistaa Raision seurakunnan kolehtisuunnitelman ajalle
1.7. – 31.12.2022 liitteen mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra
Tiedoksi: Srk-toimisto/kirjanpito
Liitteet: Kolehtilista
83 §
VAIHTOEHTOINEN SIJOITUS, Elite Alfred Berg
Viime aikoina sijoittajien keskuudessa ovat voimakkaasti suosiotaan kasvattaneet vaihtoehtoiset sijoitukset. Vaihtoehtoisten sijoitusten tehtävä sijoitussalkussa on täydentää
niin sanottuja perinteisiä osake- ja korkosijoituksia tasapainottamalla ja tehostamalla
hajautusta sekä tuomalla houkuttelevia tuottovaihtoehtoja erityisesti haastavissa
markkinatilanteissa, kuten korkojen ollessa alhaalla tai osakemarkkinoiden kehityksen
ollessa epävarmaa.
Vaihtoehtoisten omaisuuslajien tuoma hajautushyöty ja perinteisiä omaisuuslajeja korkeammat tuotto-odotukset johtavat tehokkuuden parantumiseen. Vaihtoehtoisten sijoitusten rooli on kasvanut instituutioiden salkuissa.
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Mikä on vaihtoehtoinen sijoitus?
Vaihtoehtoisiksi sijoituksiksi lasketaan kaikki muut sijoitukset paitsi perinteiset osakeja korkosijoitukset. Niitä voivat olla esimerkiksi kiinteistöihin tai vaikka infrastruktuuriin
sijoittavat rahastot sekä erilaiset strukturoidut sijoitustuotteet.
Strukturoidut tuotteet ovat joukkovelkakirjalainoja, jotka tarjoavat sijoitusmahdollisuuksia erilaisissa markkinatilanteissa. Niiden tuotto perustuu osin tai kokonaan tietyn
kohde-etuuden arvon kehitykseen. Strukturoitujen tuotteiden kohde-etuus voidaan
valita varsin laajasta valikoimasta. Kohde-etuutena voivat olla esimerkiksi osakkeet,
osakeindeksit, rahastot, valuutat, hyödykkeet, korot tai korkoindeksit, luottoriski, inflaatio tai näiden erilaiset yhdistelmät. Näihin tuotteisiin sijoittaminen on kustannustehokasta, sillä laina-ajalta ei tule kuluja.
Elite Alfred Berg, Uusiutuva Energia II SR V Ky -infrastruktuurirahasto
Elite Alfred Berg toi huhtikuussa 2021 markkinoille instituutiosijoittajille suunnatun vaihtoehtorahaston, joka keskittyy uusiutuvan energian infrastruktuurisijoituksiin.
Sijoitusikkuna on noin kahdeksan (8) vuotta.
Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot.
-

Merkintä 1,5 %
Hallinnointi yhteensä 2,25 % (syöttörahasto + päärahasto)
Tuottosidonnainen palkkio yli 7 % vuotuisesta tuotosta (Sijoittajat 80 % ja Elite
Sijoitus Oy sekä tiimiyhtiö 20 % aitakoron ylittävältä osalta, catchup (100 %))

Talousjohtaja esittää, että Raision seurakunta tekee 150 t€:n sijoituksen Uusiutuvan
Energia II SR V Ky -infrastruktuurirahastoon.
Lapsivaikutus [KJ 23:3§] Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
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Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto,
1) päättää, että Raision seurakunta tekee erillisen 150 t€:n sijoituksen Uusiutuvan
Energia II SR V Ky -infrastruktuurirahastoon.
2) valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sijoitus- ja omaisuudenhoitosopimuksen
sekä muut niiden tekemiseksi vaadittavat dokumentit.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: talousjohtaja
Tiedoksi: Elite Alfred Berg, taloushallinto/kirjanpito/Kipa
84 §
VAIHTOEHTOINEN SIJOITUS OP-ALTERNATIVE PORTFOLIO – ERIKOISSIJOITUSRAHASTO JA OP,
R2 CRYSTAL - ERIKOISSIJOITUSRAHASTO
Rahasto sijoittaa varansa pääosin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi
reaaliomaisuus kuten kiinteistöt, infrastruktuuri, sekä metsät Ja maatalousmaa, sekä
pääomasijoitukset kuten listaamattomat osakkeet ja vakuudelliset tai vakuudettomat
lainat yrityksille. Näille kohteille on tyypillistä, että niillä ei ole likvidiä jälkimarkkinaa Ja
sijoitukset ovat siten luonteeltaan epälikvidejä. Lisäksi rahasto voi sijoittaa muihin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, Jotka ovat useimmiten myös likvidejä, kuten hedgerahastot. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla, mutta
sijoituksia voidaan tehdä myös suoraan vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin rahaston sääntöjen sallimissa rajoissa. Lisäksi rahasto sijoittaa osan varoistaan likvideihin korkosijoituksiin.
Riski-tuottokuvaaja kuvaa rahasto-osuuden arvon vaihtelun riskiä viitenä edellisenä
vuonna toteutuneen vaihtelun perusteella. Sen mukaan rahasto sijoittuu luokkaan 4 (1–
7), mikä tarkoittaa, että rahasto-osuuteen liittyy maltillinen riski hinnan vaihtelusta. Sijoittajan maksamia palkkioita käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.
Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot.
Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 5, 00 %
Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle kaupankäyntikulujen kattamiseksi. Lunastuspalkkio on 1-5 % riippuen omistusajan pituudesta. Nämä
ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa merkinnän ja
lunastuksen yhteydessä. Sijoitusikkuna on noin viisi (5) vuotta.
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
Juoksevat kulut 2,54 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Tuottosidonnainen palkkio Rahaston tuottopalkkio on 20, 00 % vuodessa siitä määrästä, jolla Rahasto ylittää referenssituoton (= 3kk Euribor+5 %) kehityksen. Tuottopalkkiota ei peritä, jos rahaston arvonkehitys suhteessa referenssituottoon on negatiivinen Rahaston perustamisesta alkaen tai enimmillään edellisen viiden (5) vuoden ajalta. Tuottopalkkiota voi kertyä, vaikka rahasto-osuuden arvo laskee tarkastelujaksolla. Vuonna
2021 tuottosidonnaista palkkiota on maksettu 0,25 % varojen keskimääräisestä nettoarvosta.
OP, R2 Crystal - erikoissijoitusrahasto
Tavoite on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä tuotto suhteessa rahaston ottamiin riskeihin. Rahasto pyrkii tehokkaaseen tuotto- /riskisuhteeseen ja sijoittaa varansa pääosin
hedgerahastoihin, joiden riski on maltillinen, joiden kustannukset ovat maltilliset ja joiden tuotto-riskisuhde on suotuisa. Rahaston sijoitustavoite on normaaleissa markkinaolosuhteissa saavuttaa hyvää kokonaistuottoa, joka ei ole suoraan riippuvainen osaketai korkomarkkinoiden suunnasta. Rahaston toteutunut tuotto/riski on riippuvainen
monesta eri tekijästä, kuten onnistuneesta markkinanäkemyksestä, menestyksekkäästä
strategiavalinnasta, tarkasta rahastovalinnasta sekä riskienhallinnasta. Sijoituskohteiden
valinnassa painotetaan tuottopotentiaalin ohella salkun kokonaisriskiä hajauttavia
ominaisuuksia. Rahaston varat sijoitetaan normaalisti 10–25 hedge-rahastoon. Rahasto
on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin
sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille. Rahasto käyttää tyypillisesti myös velkavipua sijoitustoiminnassaan.
Riski-tuottokuvaaja kuvaa rahasto-osuuden arvon vaihtelun riskiä viitenä edellisenä
vuonna toteutuneen vaihtelun perusteella. Sen mukaan rahasto sijoittuu luokkaan 4.
(1–7) mikä tarkoittaa, että rahasto-osuuteen liittyy maltillinen riski hinnan vaihtelusta.
Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot.
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 0,00 %
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa merkinnän Ja lunastuksen yhteydessä. Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut Juoksevat kulut 3,65 %.
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut
Tuottosidonnainen palkkio
Rahaston tuottopalkkio on 20,00 % vuodessa siitä määrästä, jolla Rahasto ylittää Credit
Suisse Hedge Fund Index (EUR) -tuottoindeksin kehityksen. Tuottopalkkiota ei peritä,
jos Rahaston arvonkehitys suhteessa tuottoindeksiin on negatiivinen Rahaston perustamisesta alkaen tai enimmillään edellisen viiden (5) vuoden ajalta. Tuottopalkkiota voi
kertyä, vaikka rahasto-osuuden arvo laskee tarkastelujaksolla. Vuonna 2021 tuotto sidonnaista palkkiota ei ote peritty. Sijoitusikkuna on noin viisi (5) vuotta.
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Talousjohtaja esittää, että Raision seurakunta tekee 100 t€:n sijoituksen OP-Alternative
Portfolio – erikoissijoitusrahastoon ja 100 t€:n sijoituksen R2 Crystal – erikoissijoitusrahastoon.
Lapsivaikutus [KJ 23:3§]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto,
1) päättää, että Raision seurakunta tekee erillisen säilytyssopimuksen, johon merkitään 100 t€:n sijoitus OP-Alternative Portfolio – erikoissijoitusrahastoon ja 100 t€:n
sijoitus R2 Crystal – erikoissijoitusrahastoon.
2) Valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan uusitun sijoittajaprofiilin sekä tarvittavat
tuotelehdet, säilytyssopimuksen ja sijoituskonsultointisopimuksen sekä muut niiden
tekemiseksi vaadittavat dokumentit. Valtuutus kattaa myös sijoittajaprofiilin ja tuotelehtien uusimisen määräajoin.
3) valtuuttaa talousjohtaja Kari Haakanan ja kirjanpitäjä Marita Vikmanin kohdan yhden (1) säilytyssopimuksen tilihoitajiksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: talousjohtaja
Tiedoksi: OP-Turku, taloushallinto/kirjanpito/Kipa
85 §
VAIHTOEHTOINEN SIJOITUS, Nordea Global Listed Infrastructure
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Korkean inflaation aikana infrastruktuuri -sijoitukset ovat pärjänneet paremmin kuin
osakesijoitukset.
Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot.
Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 0,00 %
Nordea Global Listed Infrastructure -rahaston vuotuiset kokonaiskulut ovat 1,93%.
Talousjohtaja esittää, että Raision seurakunta tekee 150 t€:n sijoituksen Nordea Global
Infrastructure -rahastoon.
Lapsivaikutus [KJ 23:3§] Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto,
1) päättää, että Raision seurakunta tekee erillisen 150 t€:n sijoituksen Nordea Global
Listed infrastructure -rahastoon.
2)valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sijoitus- ja omaisuudenhoitosopimuksen
sekä muut niiden tekemiseksi vaadittavat dokumentit.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: talousjohtaja
Tiedoksi: Nordea Private Bank, taloushallinto/kirjanpito/Kipa
86 §
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT
Kirkkoherran päätösluettelopäätökset
24 Marika Tohkan palkaton työvapaa
25 Hanna Vuorion virkavapaa
Talousjohtajan päätösluettelopäätökset
13 Erityiskorvaus
Kirkkohallituksen Yleiskirjeet
17 Seurakuntien kirjanpidon tehtäväalueiden muuttaminen 1.1.2023 lukien
18 Kirkkotilojen turvallisuus yleisötilaisuuksissa
19 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloussääntömallien päivitys
20 Kirkon yleisten tietoturvamääräysten väliaikainen muutos
21 Vaalikirjeen tilaaminen
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87 §
VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antaa KL:n 24 luvun 3 §:n mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.
88 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.10.

Sari Lehti
puheenjohtaja, kirkkoherra

Sirpa-Liisa Tuominen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
Raisiossa 17.5.2022

Jukka Vanto

Juhani Hietala

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa 22.6.-6.7.2022.
Sirpa-Liisa Tuominen
sihteeri
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