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PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4 / 2019
Aika

keskiviikko 15.5.2019 kello 16.30 – 19.32

Paikka

Seurakuntatalo, kokoushuone

Jäsenet

Sari Lehti
Hannele Alanen
Timo Ekman
Hannele Lehto-Laurila
Inka Lähteenmäki
Anneli Minks
Risto Nikkonen
Anita Ruusuranta
Eero Vainio
Jukka Vanto

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

puheenjohtaja
poistui klo 18.13, 64 § käsittelyn jälkeen
varapuheenjohtaja, ei osallistunut 63§ ja 64§ käsittelyyn
ei osallistunut 63§ ja 64§ käsittelyyn
poistui klo 19.05, 80 § käsittelyn jälkeen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
poistui klo 16.55, 58 § käsittelyn jälkeen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
poistui klo 17.40, 58 § käsittelyn jälkeen
talousjohtaja
sihteeri

Kokouksen alussa Toni Teräväinen Elite Alfred Bergiltä (59§) ja Tommi Rouna Handelsbankenista (60§)kertoivat sijoitussalkuista.
55 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
56 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
57 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Eero Vainio ja Jukka Vanto.
Pöytäkirja tulee tarkastaa tiistaina 21.5. kello 17 mennessä.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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58 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi yhdellä lisäasialla:
81§ Raision seurakunnan strategia
59 §
SIJOITUSSALKKU, ELITE ALFRED BERG
LIITE
Raision seurakunnan sijoitusten varainhoitoyhtiöt ovat Taaleri Oyj, Nordea pankki Suomi Oyj ja Turun Seudun Osuuspankki OP-Private Turku. Hautainhoitorahaston varainhoitoyhtiö on Turun seudun Osuuspankki OP-Private Turku. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.3.2019 §44 nostaa Danske Bank Oyj:n kanssa tehdyn sijoitussalkun varat
kokonaisuudessaan.
Raision seurakunnan tämän hetkiset sijoitukset em. varainhoitajilla ovat pääsääntöisesti
joukkolainoja (valtio ja yritys), suoria osakkeita tai osakerahastoja (Suomi, Eurooppa,
Pohjois-Amerikka, kehittyvät markkinat) ja pääomasijoituksia kuten tuulitehdas, aurinkotuuli, toriparkki, tonttirahasto ja tallikiinteistö.
Elite Alfred Berg tarjoaa sijoittajille kokonaisvaltaista varainhoitoa. Yhtiön hoidossa on
noin 3 miljardin euron asiakas- ja vakuutusvarat, joista noin 2/3 on instituutiovarallisuutta. Raision seurakunnalle tarjottavan 500 t€:n sijoitukselle vuotuinen varainhoitopalkkio
on 0,62 % ja rahastojen vuotuiset juoksevat kulut ovat 0,48 % (sis. alv). Rahaston TER
(Total Expense Ratio) kokonaiskulu on 0,87 % pääomasta vuodessa. Sijoitusallokaatio
muodostuu osakesijoituksista (40 %), korkosijoituksista (40 %) ja vaihtoehtoisista sijoituksista (20 %). Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat lähinnä kiinteistörahastosijoituksia.
Sijoituksesta tehdään sijoitussopimus eli kapitalisaatiosopimus (vakuutuskuori). Vakuutusehdot sisältävät vakuutussopimuksen eli sijoitus on ensisijaisesti kertamaksuinen vakuutus, mutta vakuutukseen voidaan tehdä lisäsijoituksia. Vakuutussopimus tehdään Vakuutusyhtiö Henki-Fennian kanssa. Säästön voi nostaa joko osittain tai kokonaan. Vakuutusyhtiön vuotuinen kulu on ensimmäiset viisi (5) vuotta 0,60 % ja 6. vuodesta
eteenpäin 0,45 %/vuosi. Vakuutussopimuksessa sijoittaja seuraa kirjanpidossaan vain yhden sopimuksen arvonmuutosta, vaikka sopimus sisältää useita sijoituskohteita ja niiden
arvomuutoksia.
Elite Alfred Berg noudattaa sijoitustoiminnassaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Talousjohtaja esittää, että Raision seurakunta tekee 500 t€:n täyden valtakirjan omaisuudenhoito- ja kapitalisaatiosopimuksen Elite Alfred Berg kanssa.
Lapsivaikutus [KJ 23:3§] Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
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Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto
1) päättää, että Raision seurakunta tekee Elite Alfred Berg Kapitalisaatiosopimuksen,
jonka vakuutuksenantajana toimii Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia sekä,
2) päättää valita kapitalisaatiosopimuksen varainhoitajaksi EAB Varainhoito Oy ja
varojen sijoitusstrategiaksi EAB Varainhoito Oy:n yksilöllinen omaisuudenhoito,
3) päättää sijoittaa em. kapitalisaatiosopimukseen 500 t€,
4) valtuuttaa talousjohtaja Kari Haakanan allekirjoittamaan edellä mainitun kapitalisaatiosopimuksen ja omaisuudenhoidon sopimukset sekä muut niiden tekemiseksi vaadittavat dokumentit.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: talousjohtaja
Tiedoksi: Elite Alfred Berg, taloushallinto/kirjanpito/Kipa
60 §
SIJOITUSSALKKU, HANDELSBANKEN
LIITE
Raision seurakunnan sijoitusten varainhoitoyhtiöt ovat Taaleri Oyj, Nordea pankki Suomi Oyj ja Turun Seudun Osuuspankki OP-Private Turku. Hautainhoitorahaston varainhoitoyhtiö on Turun Seudun Osuuspankki OP-Private Turku. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.3.2019 §44 nostaa Danske Bank Oyj:n kanssa tehdyn sijoitussalkun varat
kokonaisuudessaan.
Raision seurakunnan tämän hetkiset sijoitukset em. varainhoitajilla ovat pääsääntöisesti
joukkolainoja (valtio ja yritys), suoria osakkeita tai osakerahastoja (Suomi, Eurooppa,
Pohjois-Amerikka, kehittyvät markkinat) ja pääomasijoituksia kuten tuulitehdas, aurinkotuuli, toriparkki, tonttirahasto ja tallikiinteistö.
Handelsbanken on yksi Pohjoismaiden johtavista yleispankeista ja on taloudellisesti vahva varainhoitaja. Hallinnoitavia varoja on noin 60 miljardia euroa. Raision seurakunnalle
tarjottavan 500 t€:n sijoitukselle vuotuinen varainhoitopalkkio on 0,15 % p.a., kaupankäyntikulut 0,0 % ja rahastojen juoksevat kulut ovat noin 1,07 % p.a. Varainhoidon kulut yhteensä TER (Total Expense Ratio) kokonaiskulu on 1,37 % p.a. Sijoitusallokaatio
muodostuu osakesijoituksista, vaihteluväli 25 – 75 %, korkosijoituksista, vaihteluväli 25 –
75 % ja vaihtoehtoisista sijoituksista 0 - 20 %. Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat lähinnä
raaka-aine-, kiinteistö- ja hedge-rahastosijoituksia.
Sijoituksesta tehdään sijoitussopimus eli kapitalisaatiosopimus (vakuutuskuori). Vakuutusehdot sisältävät vakuutussopimuksen eli sijoitus on ensisijaisesti kertamaksuinen vakuutus, mutta vakuutukseen voidaan tehdä lisäsijoituksia. Vakuutussopimus tehdään
Handelsbanken Henkivakuutus Oy:n kanssa. Säästön voi nostaa joko osittain tai kokonaan. Vakuutusyhtiön vuotuinen kulu on 0,15 % p.a. + 20 €. Vakuutussopimuksessa sijoittaja seuraa kirjanpidossaan vain yhden sopimuksen arvonmuutosta, vaikka sopimus sisältää useista sijoituskohteita ja niiden arvomuutoksia.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Handelsbanken noudattaa sijoitustoiminnassaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Talousjohtaja esittää, että Raision seurakunta tekee 500 t€:n täyden valtakirjan omaisuudenhoito- ja kapitalisaatiosopimuksen Handelsbankenin kanssa.
Lapsivaikutus [KJ 23:3§] Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys[KH]: Kirkkoneuvosto
1) päättää, että Raision seurakunta tekee Handelsbanken Kapitalisaatiosopimuksen,
jonka vakuutuksenantajana toimii SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö sekä,
2) päättää sijoittaa em. kapitalisaatiosopimukseen 500 t€,
3) valtuuttaa talousjohtaja Kari Haakanan allekirjoittamaan edellä mainitun kapitalisaatio- ja varainhoitosopimuksen sekä muut niiden tekemiseksi vaadittavat dokumentit,
4) päättää, että Raision seurakunta avaa tilin Handelsbankeniin ja myöntää tilinkäyttöoikeuden talousjohtaja Kari Haakanalle ja kirjanpitäjä Marita Vikmannille,
5) valtuuttaa Kari Haakanan allekirjoittamaan verkkopankkisopimuksen ja tunnuksien käyttöoikeussopimuksen.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: talousjohtaja
Tiedoksi: Handelsbanken, taloushallinto/kirjanpito/Kipa
61 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018 [KV]
Kun kirkkoneuvosto oli allekirjoittanut vuoden 2018 tilinpäätöksen, tilintarkastajat
suorittivat seurakunnan hallinnon ja tilien tarkastuksen tilivuodelta 2018. Suoritetusta
tarkastuksesta annettiin tilintarkastuskertomus.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto
1) merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen,
2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien
tarkastuskertomuksen tilivuodelta 2018.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Muutoksenhaku: Päätöksen kohdasta 1) ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto, kohdasta 2) ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu.
Lisätiedot: Talousjohtaja
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62 §
TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMIMEN TILIVUODELTA 2018 [KV]
Sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2018 tilinpäätöksen ja merkinnyt tiedoksi tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen, kirkkovaltuusto tekee
päätöksen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2018 [KJ 15:5].
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää tilija vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2018.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu.
Lisätiedot: Talousjohtaja
63 §
E18 KESKIKAUPUNKI, ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS
LIITE
Raision kaupungin tekninen keskus on julkistanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman
koskien E18 keskikaupungin asemakaavaa ja asemakaavan muutosta. Kaava-aineisto on
julkisesti nähtävillä 2.5. – 31.5.2019. Asemakaavaa ja tiesuunnitelmaa laaditaan niin, että ne etenevät samassa aikataulussa. Tiesuunnitelman hyväksyminen edellyttää asemakaavan hyväksymistä Raision kaupunginvaltuustossa. Tiesuunnitelman on määrä valmistua vuonna 2020.
Em. asemakaavamuutos koskee myös Raision seurakunnan omistamia maa-alueita (liitekartta 6) seuraavasti:
1. Keltainen katkoviiva, Tasalan alueen asemakaavamuutoksia pitkällä aikavälillä
Ø Tasalan alueen helppo saavutettavuus tulee turvata kaikista suunnista.
2. Kohta B, Martinkatu 2, paikoitusalueelle suunnitteilla korkea asuin-, liike ja toimistorakennus.
Ø Kaupunki on ilmaissut kiinnostusta yksin tai yhdessä seurakunnan kanssa kehittää
maa-aluetta.
3. Kohta C, Kirkkoväärtinkuja 2, ST1 -huoltoasema, suunnitteilla asuinkerrostalo.
Ø ST1 -huoltoaseman edustan osalta tontti laajenee länteen päin, jolloin se mahdollistaa kerrostalon rakentamisen tontille.
4. Kirkkotie 2, kirkon ja hautausmaan paikoitusalueen turvaaminen.
Ø Kirkkotien tielinjaus vähentää oleellisesti kirkon ja hautausmaan pysäköintialueen paikkamääriä. Nykyiset autopaikkamäärät tulee turvata jatkossakin hautausmaan edustalla.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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5. Kohta J, Kirkkotie 3, tielinjaus ”Senaattipuiston” kulmasta.
6. Kohta K, hautausmaan laajennusalue. Alustavasti neuvoteltu Raision kaupungin kanssa. Korvaa lähinnä Senaattipuiston osalta menetettävän maa-alueen.
Lapsivaikutus [KJ 23:3§]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia
Käsittely: Hannele Lehto-Laurila ja Risto Nikkonen poistuivat tämän asian käsittelyn
ajaksi.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto päättää seuraavasti:
1) Raision seurakunta esittää Raision kaupungin tekniselle lautakunnalle, että Tasalan alueen helppo saavutettavuus tulee turvata kaikista suunnista jatkossakin sekä
kirkon ja hautausmaan (Kirkkotie) paikoitusalueen nykyiset autopaikkamäärät tulee turvata hautausmaan edustalla.
2) Muilta osin kirkkoneuvosto merkitsee osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Tiedoksi: Raision kaupunki, tekninen lautakunta
64 §
KIRKONKULMA, ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS
LIITE
Raision seurakunta hakee asemakaavamuutosta, jossa Raision kaupunki luovuttaa hautausmaan katualueen seurakunnalle ja hautausmaa, kirkko sekä em. katualue muodostavat
korttelialueen, josta kiinteistömuodostuslain mukaan haetaan kiinnitys yhteen kiinteistöön (KN 7.5.2014/ § 49).
Raision kaupungin tekninen keskus on julkistanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman
koskien Kirkonkulman asemakaavaa ja asemakaavan muutosta. Kaava-aineisto on julkisesti nähtävillä 2.5. – 31.5.2019. Suunnittelualueen tuntumassa sijaitsee vireillä oleva
kaavoitushanke: E18 Keskikaupunki, asemakaava ja asemakaavamuutos. Kaavahankkeeseen liittyvillä tiesuunnitelmilla voi olla vaikutuksia Kirkonkulman kaavahankkeeseen,
joten työt etenevät rinnakkain.
Raision kirkko on kirkkolain nojalla suojeltu keskiaikainen harmaakivikirkko. Alueella
oleva kevyenliikenteenreitti on osa historiallista Suurta Postitietä, jonka jatkumon nykyiselle Jertantielle on katkaissut 1960-luvun alussa rakennettu Rauman valtatie. Suuri Postitie on keskiajalla kehittynyt Turusta Tukholmaan ulottuva reitti, joka otettiin 1630 luvulla postinkuljetusväyläksi. Muutettavassa asemakaavassa on aikoinaan esitetty mahdollisuus yhteyden palauttamiseen esittämällä uusi kulkureitti Rauman valtatien myötäisesti kirkkomaan viertä etelään ja yhdistämällä se kallioleikkauksen kohdalta takaisin Jertantielle. Jatketta ei ole toteutettu ja se on maa-alaltaan pääosin valtion omistuksissa.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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Lapsivaikutus [KJ 23:3§]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia
Käsittely: Hannele Lehto-Laurila ja Risto Nikkonen poistuivat tämän asian käsittelyn
ajaksi.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkonkulman osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – tiedoksi.
Tiedoksi: Seurakuntamestari Päivi Ahtinen
65 §
VIHERLAHDEN MAALAUSURAKKA
Viherlahden leirikeskuksen päärakennus valmistui vuonna 2009. Päärakennuksen katto
on sinkittyä peltiä. Kymmenen vuoden käytön jälkeen on hyvä maalata katto mustalla
peltikattomaalilla ennen kuin sinkittyyn peltiin alkaa muodostua ruostepisteitä. Peltikaton maalaus käsittää puhdistuksen, peltipesun ja maalauksen. Päärakennuksen katon pinta-ala on noin 650 m2.
Samalla suoritetaan julkisivumaalauksia. Leirikirkko maalataan punamultamaalilla sekä
pappila ja huoltorakennus akryylipohjaisella maalilla. Maalausurakkaan kuuluu seinien
harjapuhdistus, julkisivupesu ja maalaus. Ennen maalausurakkaa suoritetaan lahonneiden
tai rikkoutuneiden puuosien uusimista.
Raision seurakunnalle jätettiin kaksi urakkatarjousta. Edullisimman tarjouksen jätti Mika
Jokinen Oy. Urakkahinta on 29.300 €, alv 0 %. Puuosien vaihto tehdään tuntityönä hintaan 34,00 €/h, alv 0 % plus tarvikkeet. Urakkahinta sisältää tarvittavat nostimet, turvanarut ja telineet. Sähkön ja veden tarjoaa tilaaja. Urakasta laaditaan pienurakkasopimus.
Urakoitsija toimittaa ennen urakan käynnistämistä tilaajavastuulain vaatimat asiakirjat.
Lapsivaikutus [KJ 23:3§]: Työt tehdään leirien aikana. Tämän takia työmaaturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto päättää, että Viherlahden leirikeskuksen päärakennuksen
katon, leirikirkon, pappilan ja huoltorakennuksen maalaus tilataan Mika Jokinen Oy:ltä
hintaa 29.300 €, alv 0 %. Lahonneiden ja rikkoutuneiden puuosien vaihto tehdään tuntityönä hintaan 34,00 €/h, alv 0 % plus tarvikkeet.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Tiedoksi: Mika Jokinen Oy, Enkeligroup Oy, taloushallinto/kirjanpito/Kipa, työalajohtajat
Investointi päärakennuksen katto 1015080000 200560.
Investointi rakennusten maalaus 1001508000 2005573.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
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66 §
MUISTOKIVIEN SÄILYTTÄMINEN
Seurakunnalle palautuu 20 – 30 hautapaikkaa vuosittain. Samalla lähes kaikkien palautuneiden hautojen muistokivet luovutetaan seurakunnalle vastikkeetta. Hautaustoimilain
14 § mukaan hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen
poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta.
Hautamuistomerkkien poisto saattaa kaikesta tiedottamisesta huolimatta tulla omaisille
yllätyksenä. On näin ollen kohtuullista palauttaa jo seurakunnalle luovutettu hauta uudelleen suvun hallintaan. Kirkkohallitus suosittaa, että tällaisten tilanteiden varalta on
hyvä säilyttää muistomerkki vielä poiston jälkeen varastoalueella yhden vuoden ajan.
Raision seurakunnalla hautausmaan yhteydessä olevat muistokivien varastointialueet
ovat hyvin niukat, joten pidempi säilytysaika ei siten ole mahdollinen. Varastoinnin jälkeen muistokivet voidaan kuljettaa kivilouhimoon murskattavaksi tai luovuttaa hautakiviliikkeelle mahdollista uudelleenkäyttöä varten.
Ennen muistokiven poistoa hauta ja muistokivi valokuvataan. Kertyvä materiaali säilytetään seurakunnan tiedostoissa. Muistomerkin poiston jälkeen hauta tasoitetaan ja nurmikko tai hiekkapinta korjataan.
Lapsivaikutus [KJ 23:3§]: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan hallintaan palautuneiden hautojen muistokivet säilytetään vielä yhden vuoden ajan siitä, kun hautaoikeuden haltijan
poistamisvelvollisuus on päättynyt.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Tiedoksi: Seurakuntamestari Päivi Ahtinen, seurakuntatoimisto/hauta-asiat
67 §
SALASSAPITOSITOUMUS HENKILÖKUNNALLE
LIITE
Seurakuntien viranhaltijoiden ja työntekijöiden vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus perustuu lainsäädäntöön. Seurakunnan työntekijän vaitiolo- ja salassapitovelvollisuudesta säädetään kirkkolain (1054/1993) lisäksi laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta
(621/1999), työsopimuslaissa (55/2001), EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679)
ja tietosuojalaissa (1050/2018). Tietosuoja-asetuksen mukaan erityisiä henkilötietoryhmiä, joiden käsittelyä on salassapidon lisäksi muutoinkin rajoitettu, ovat rotu tai etninen
alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettiset tiedot, biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnisPöytäkirjan tarkastusmerkintä
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tamista varten, terveyttä koskevat tiedot sekä luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot. Lisäksi henkilötunnuksen käsittelystä on säädetty erikseen tietosuojalaissa. Myös muissa erityislaeissa on säännöksiä salassapidosta.
Erityisesti kirkon työssä tulevat esille yksityisyyden suojaa koskevat asiat. Diakonia- ja sielunhoito, jäsenrekisteritiedot ja työelämän yksityisyyden suojaa koskevat kysymykset ovat
seurakunnan päivittäisessä työssä esillä olevia salassapidon piiriin kuuluvia asioita.
Kirkkohallitus valvoo jäsenrekisterin tietojen käsittelyä lokitietoja tallentamalla. Lokeille
tallentuu tieto siitä, kenen tietoja järjestelmästä on haettu, kenen käyttäjätunnuksilla ja
mistä haku on tehty sekä tapahtuman ajankohta. Tietojen käsittelyä valvotaan myös jäsenrekisterin rajapintaa käyttävien sovellusten osalta.
Kaikki seurakunnan palveluksessa olevat näkevät ja tapaavat työssään erilaisissa elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia. Lähtökohtana on, että seurakunnan työntekijöiden
kautta ei lähde liikkeelle tietoja, jotka eri tavalla yhdistettyinä vähentävät luottamusta
seurakunnan toimintaan.
Seurakunnan toimintaan ja hallintoon kuuluu tiedotus ja päätösten julkisuus. Tiedotuksessa joudutaan ratkaisemaan valmistelujen ennakkotiedottaminen ja osittain salassa pidettävien asioiden tiedottaminen. Tämä edellyttää tiedottajina toimivilta ammattitaitoa.
Seurakunnan on sitouduttava kouluttamaan työntekijöitään vaitiolokysymyksissä ja tiedottamisessa.
Salassapitositoumus on käsitelty Raision seurakunnan yhteistyötoimikunnan kokouksessa
9.5.2019.
Lapsivaikutus [KJ 23:3§]: Lapsiin kohdistuvat henkilöarviot ja asiakirjat voivat sisältää salassa pidettävää materiaalia.
Esitys [SLeht]: Kirkkoneuvosto päättää, että Raision seurakunnan viranhaltijoilta ja työsopimussuhteisilta edellytetään kirjallinen salassapitositoumus.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätietoja: Kirkkoherra
Tiedoksi: Taloushallinto/palkanlaskenta, työalajohtajat, yhteistoimintakokous
68 §
SALASSAPITOSITOUMUS LUOTTAMUSHENKILÖILLE JA VAPAAEHTOISILLE
LIITE
Seurakuntien luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus
perustuu lainsäädäntöön. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
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(621/1999) mukaan viranomaisen luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan
salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lukuun
on päättynyt. Tämä vaitiolovelvollisuus koskee myös sitä, joka harjoittelijana tai muutoin
toimii viranomaisessa. Edellä tarkoitettu henkilö ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja
myöskään omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain lisäksi salassa pidettävistä asioista
on säädetty muun muassa kirkkolaissa (1054/1994), EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa
(2016/679) ja tietosuojalaissa (1050/2018). Tietosuoja-asetuksen mukaan erityisiä henkilötietoryhmiä, joiden käsittelyä on salassapidon lisäksi muutoinkin rajoitettu, ovat rotu
tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettiset tiedot, biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten, terveyttä koskevat tiedot sekä luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot. Lisäksi henkilötunnuksen käsittelystä on säädetty erikseen tietosuojalaissa. Myös muissa erityislaeissa on säännöksiä salassapidosta.
Kirkkolain mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada kirkolliselta viranomaiselta tietoja sekä nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisena, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Seurakunnan on sitouduttava kouluttamaan luottamushenkilöitään ja vapaaehtoistyössä
toimivia vaitiolokysymyksissä ja tiedottamisessa.
Lapsivaikutus [KJ 23:3§]: Lapsiin kohdistuvat henkilöarviot ja asiakirjat voivat sisältää salassa pidettävää materiaalia.
Esitys [SLeht]: Kirkkoneuvosto päättää, että kirjallinen salassapitositoumus pyydetään
kaikilta luottamushenkilöiltä ja vapaaehtoistyöhön osallistuvilta.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätietoja: Kirkkoherra
Tiedoksi: Työalajohtajat
69 §
RAISION SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VARAJÄSENEN NIMEÄMISEN MUUTOS RAISION PALVELUTALOSÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTOON
Raision seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.1.2019 11§ nimennyt Raision
seurakunnan edustajat ja varajäsenet Raision Palvelutalosäätiön hallintoneuvostoon ja
hallitukseen vuosiksi 2019-2020: Sari Lehti (varalla Leena Nieminen), Inka Lähteenmäki
(varalla Janette Broberg), Mikko Kaamanen (varalla Olavi Tuomi) ja Jarmo Rosama (varalla Hannele Alanen).
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Hulvelan Palvelutalosäätiön isännöitsijä on ilmoittanut, että Raision seurakunnan Inka
Lähteenmäelle valitsema varajäsen Janette Broberg on myös Raision kaupungin Raision
Palvelutalosäätiön hallintoneuvostoon asettama edustaja. Sama henkilö ei voi edustaa
kahta eri tahoa.
Raision seurakunnan tulisi nyt valita Inka Lähteenmäelle uusi varajäsen.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [SLeht]: Kirkkoneuvosto vapauttaa Janette Brobergin Raision Palvelutalosäätiön
hallintoneuvoston varajäsenyydestä ja nimeää Inka Lähteenmäelle varajäsenen Raision
Palvelutalosäätiön hallintoneuvostoon.
Päätös: Kirkkoneuvosto vapautti Janette Brobergin Raision Palvelutalosäätiön hallintoneuvoston varajäsenyydestä ja nimesi Jukka A. Rantalan Inka Lähteenmäen varajäseneksi
Raision Palvelutalosäätiön hallintoneuvostoon.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Tiedoksi: Hulvelan Palvelutalosäätiön isännöitsijä, Jukka A.Rantala, Janette Broberg
70 §
NUORISOTYÖNOHJAAJA TOMI AHO – VIRAN VASTAANOTTAMINEN
Kirkkoneuvosto on 27.3.2019 kokouksessaan valinnut nuorisotyönohjaajan virkaan Tomi
Ahon 1.5.2019 alkaen.
Tomi Aho on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan ja on esittänyt 18.4.2019
päivätyn moitteettoman rikosrekisteriotteen.
Lapsivaikutus (KJ 23:3§): Lapsivaikutus tutkittu asian aiemmassa käsittelyssä (50§).
Esitys [SLeht]: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – tiedoksianto.
71 §
VUOSISIDONNAISEN LISÄN ANOMUS
Taloustoimisto on käsitellyt Tomi Ahon vuosisidonnaisen lisän anomuksen;
1.vuosisidonnainen lisä (4%) kuuden vuoden palveluksen perusteella 1.5.2019 alkaen.
Lapsivaikutus (KJ 23:3§): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto myöntää em. esityksen mukaiset vuosisidonnaiset lisät.
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Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – KirVESTES § 24.
Lisätiedot: Talousjohtaja
Tiedoksi: Tomi Aho, seurakuntatoimisto/palkat
72 §
DIAKONISSA MARIITTA PENTIN IRTISANOUTUMINEN
Raision seurakunnan diakoniatyöntekijä, diakonissa Mariitta Pentti on ilmoittanut irtisanoutuvansa diakoniatyöntekijän virasta 1.8.2019 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Raision kirkkoneuvosto kiittää diakonissa Mariitta Penttiä uskollisesta ja sydämellä tehdystä työstä toivottaen Kaikkivaltiaan siunausta tuleviin eläkevuosiin.
Lapsivaikutus (KJ 23:3§): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [SL]: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi diakonissa Mariitta Pentin eläkkeelle siirtymisen 1.8.2019 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – tiedoksi
Lisätiedot: Talousjohtaja
73 §
DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÖ
Diakonissa Mariitta Pentti on ilmoittanut irtisanoutumisestaan Raision seurakunnan diakoniatyöntekijän virasta 1.8.2019 alkaen eläkkeelle jäämistä varten. Kirkkoneuvosto on
kokouksessaan 14.2.2019/29 § päättänyt, että virka julistetaan haettavaksi 28.2.2019
päättyvin hakuajoin. Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto perusti vaalia valmistelemaan
työryhmän, johon kuuluivat luottamushenkilöiden edustajana Anneli Minks, työntekijöiden edustajana diakoniatyön työalajohtaja Leena Nieminen sekä kirkkoherra Sari Lehti. Määräaikaan mennessä virkaa haki 6 henkilöä: Susanna Arvio, Risto Hiltunen, Noora
Nurmi, Kaisa Nyblom, Tuija Suominen ja Aira Putkonen. Heistä Aira Putkonen perui
hakemuksensa.
14.2.2019 kokouksessaan kirkkoneuvosto määritteli viran tarpeet seuraavasti: Virkaan
haetaan tulevaisuuteen suuntautuvaa diakoniatyöntekijää perusdiakoniatyöhön, jossa yhtenä
vastuualueena on maahanmuuttajien parissa tehtävä työ. Työhön haetaan henkilöä, jolla on pitkäjänteisyyttä keskittyä mm. yhden perheen tilanteeseen sekä taitoa erilaisten ryhmien pitämiseen. Henkilöltä toivotaan myös innovatiivisuutta lähteä tarvittaessa luomaan uutta.
Vaalin valmistelutyöryhmä haastatteli kaikki hakijat 24.-25.4.2019.
Hakemusten ja haastattelujen perusteella valmistelutyöryhmä päätyi esittämään virkaan
valittavaksi sosionomi, AMK-diakoni, diakonissa Noora Nurmea. Hänellä on virkaan
edellytettävä piispainkokouksen hyväksymä diakoniatyöntekijän virkaan kelpoistava kouPöytäkirjan tarkastusmerkintä
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lutus (säädöskokoelma nro 102). Noora Nurmella on hakijoista eniten työkokemusta niin
perus-diakoniatyöstä kuin työstä maahanmuuttajien parissa. Hänen ansioluettelonsa kertoo monipuolisesta diakoniatyöntekemistä tukevasta koulutuksesta. Haastattelun perusteella hän vaikutti pitkäjänteiseltä, innovatiiviselta, rohkealta ja tulevaisuuteen avoimesti
katsovalta.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 vähimmäispalkka, jonka lisäksi maksetaan vuosisidonnainen palkanosa. Virkaan valitun on toimitettava seurakunnan käytännön mukainen selvitys terveydentilastaan.
Virassa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.
Luottamushenkilöt voivat tutustua hakemuksiin ennen kokouksen alkua.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Diakoniatyön viran täyttäminen lisää Raision seurakunnan
diakoniatyön mahdollisuuksia kohdata myös lapsia ja nuoria.
Esitys [SLeht]: Kirkkoneuvosto suorittaa vaalin Raision seurakunnan diakoniatyöntekijän
valitsemiseksi. Vaalia valmistelleen työryhmän arvion perusteella esitetään valittavaksi
sosionomi, AMK-diakoni, diakonissa Noora Nurmi.
Päätös: Kirkkoneuvosto suoritti vaalin ja valitsi yksimielisesti Raision seurakunnan diakoniatyöntekijäksi sosionomi, AMK-diakoni, diakonissa Noora Nurmen.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: kirkkoherra
Tiedoksi: hakijat, Leena Nieminen, taloustoimisto
74 §
ALEKSI HEINILÄN OTTAMINEN TYÖSOPIMUSSUHTEESEEN
Raision seurakunnassa on ollut noin kahden vuoden ajan tarvetta niin kirkkoherranvirastossa kuin tiedotuksessakin lisätyöntekijälle. Aleksi Heinilä on ollut 3.4.-9.8.2017 vuorotteluvapaan sijaisena, 5.9.-31.12.2017 virastossa perhelehtien tarkastustyössä, 26.3.30.11.2018 hautatoimen projektityössä ja virastossa. 17.1.-30.4.2019 hän oli palkattuna
tekemään seurakunnan kotisivujen alustan muutoksen Lukkariksi. Toukokuun 2019 ajaksi hänet palkattiin opastamaan henkilökuntaa Lukkarin käytössä sekä olemaan apuna
kirkkoherranvirastossa toimistosihteerin tehtävissä yhden työntekijän ollessa osittaisella
virkavapaalla. Yllä mainittu lisäavuntarve on osoittautunut jatkuvaksi niin kirkkoherranvirastossa, tiedotuksessa kuin joissakin muissakin tehtävissä seurakunnassamme.
Aleksi on koulutukseltaan tradenomi. Kuluneena aikana Aleksi Heinilä on osoittautunut
ahkeraksi, nopeaksi oppimaan, innostuneeksi ja taitavaksi mitä tahansa tehtävää hänelle
onkaan tarjottu. Koulutuksensa ja aiemman työkokemuksensa myötä hän pystyy olemaan
henkilöstölle IT-asioissa käytön lähitukena. Kirkkoherranviraston tehtäviin hän on jo
jossain määrin perehtynyt. Tiedotuksessa hän pystyy olemaan apuna niin kotisivujen kuin
muunkin viestinnän osalta. Seurakuntamme henkilöstö saisi hänestä hyvän lisän joukkoomme.
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Aleksi Heinilä palkattaisiin 1.6.2019 alkaen 78% työvelvoitteella Raision seurakuntaan
nimikkeellä palvelusihteeri. Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmän 403 vähimmäispalkka, jonka lisäksi maksetaan vuosisidonnainen palkanosa. Tehtävään valitun on toimitettava seurakunnan käytännön mukainen selvitys terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [SLeht]: Kirkkoneuvosto päättää, että Raision seurakunta ottaa Aleksi Heinilän
työsopimussuhteeseen 1.6.2019 alkaen 78% työvelvoitteella palvelusihteeriksi Raision
seurakuntaan. Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmän 403 vähimmäispalkka, jonka lisäksi maksetaan vuosisidonnainen palkanosa. Tehtävään valitun on toimitettava seurakunnan käytännön mukainen selvitys terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan neljän(4)
kuukauden koeaikaa.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätietoja: Kirkkoherra
Tiedoksi: Aleksi Heinilä, taloustoimisto/palkat, henkilöstö
75 §
MÄÄRÄAIKAISEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN PERUSTAMINEN [KV]
Raision seurakunnan papistossa tapahtuu vaihdos edessä olevan syyskauden aikana pitkäaikaisen kappalainen (III) Teppo Lummikon jäädessä eläkkeelle 1.1.2020. Kappalainen
(IV) Tiina Rautiainen on virkavapaalla hoitaen Kustavin ja Taivassalon kirkkoherran
tehtävää. Hän on myös hakenut kyseessä olevaa virkaa. Vaalista on kuitenkin valitettu.
On sovittu (KN22.8.2018,103§), että siihen asti kuin Kustavin ja Taivassalon kirkkoherran vaali tulee päätökseensä, kappalainen Tiina Rautiainen saa olla virkavapaalla Raision
seurakunnan kappalaisen virasta (IV). Hänen sijaisenaan toimii seurakuntapastori Antti
Pajunen, jonka sijaiseksi puolestaan tuomiokapituli määräsi Mira Paunikallion. Lienee
järkevää, että vapautuvaa kappalaisen virkaa (III) ei vielä laiteta auki, vaan että Kustavin
ja Taivassalon kirkkoherran viran vaalin ratkettua arvioidaan uudelleen seurakunnan tarve ja papiston tehtävän kuvat.
Raision seurakunnan henkilökunta on ammattitaitoista, ahkeraa ja sitoutunutta. Valmistumassa olevan strategian kirjoitusprosessin myötä on kuitenkin havaittu, että henkilöstömme some-taidoissa on osaamisaukko ja että tarvitsemme joukkoomme jalkautuvaan
seurakuntatyöhön kokeneen ja kykenevän henkilön. On myös käynyt ilmi, että tarvitsemme lisävoimia Myllyn toimipisteen toiminnan kehittämiseen. Seurakuntamme elämässä on tarvetta projektille, joka kokoaa nämä kaksi: some-toiminnan ja jalkautuvan
työn.
Seurakuntapastorin määräämisestä on keskusteltu tuomiokapitulin kanssa. Parhaana vaihtoehtona on pidetty sitä, että seurakuntapastoriksi määrätään pastori Susanna Lundqvist,
jolla on seurakunnan tarvitsemaa ammattitaitoa ja kykyä sekä some- että jalkautuvaan
työhön. Pastori Lundqvist on antanut suostumuksensa.
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Määräraha ei sisälly kuluvan vuoden talousarvioon. Lisämäärärahan tarve tarkentuu
Kirkkoneuvoston kokoukseen, samoin palkkauskustannuksen jako.
Kirkkovaltuuston tulee nyt em. syystä perustaa Raision seurakuntaan määräaikainen seurakuntapastorin (5) virka ajalle 1.8.2019 – 31.7.2021. Viran perustaminen kirkkovaltuustossa edellyttää määräenemmistöä.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla on lapsivaikutuksia: tämän viran perustamisen myötä saataisiin lisää mahdollisuuksia tavoittaa niin perheitä kuin lapsia sekä henkilökohtaisesti kohtaamalla että somen välityksellä.
Esitys [SLeht]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa
Raision seurakuntaan määräaikaisen seurakuntapastorin viran ajalle 1.8.2019 – 31.7.2021
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu.
Lisätiedot: Kirkkoherra
76 §
ASIA EI OLE JULKINEN
Julkisuuslaki 621/1999, 24§, kohta 25
77 §
ANSIOMERKKIEN JAKAMINEN
Raision seurakunta jakaa vuosittain luottamushenkilöilleen ja työntekijöilleen Kirkkopalveluiden myöntämiä ansiomerkkejä. Merkit jaetaan 10, 20 ja 30 vuoden palvelusta.
Tänä vuonna täyttyy tasavuosikymmeniä seuraavasti:
20 v. Johanna Salonen
10 v. Hannele Siltala
10 v. Hanna Vuorio
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [SLeht]: Kirkkoneuvosto päättää anoa Kirkkopalveluilta edellä mainitut ansiomerkit. Ansiomerkkien jakamisesta ilmoitetaan erikseen.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätietoja: Kirkkoherra
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78 §
ALOITE KUOLINKELLOJEN SOITTAMISESTA POISNUKKUNEILLE RAISIOLAISILLE SOTAVETERAANEILLE JA LOTILLE
Kirkkovaltuutettu Ville Virtanen on 12.3.2019 tehnyt Raision kirkkoneuvostolle seuraavan aloitteen: Minä, kirkkovaltuutettu Ville Virtanen ehdotan yhdessä ehdotukseeni yhtyvien
Keskustan kirkkovaltuutettujen kanssa, että jokaiselle raisiolaiselle vielä elossa olevalle sotaveteraanille suotaisiin kunniakas kuolinsoitto, jolla ilmoitettaisiin veteraanin poismenosta muutaman
päivän sisällä veteraanin kuolemasta. Kuolinsoitolla muistettaisiin sekä sotaveteraaneja että lottia. Pyysin puheenjohtajaa nostamaan ehdotukseni esille mahdollisimman pian, sillä veteraaniemme keski-ikä on jo yli 95 vuotta, joten pian heidän saavutuksiaan on turha enää kunnioittaa
ehdottamallani tavalla, mikäli asiaa kauan lykätään. Ajattelin tuoda ehdotukseni myös Teidän
tietoisuuteenne, sillä olettehan Te seurakuntamme korkea-arvoisin pappissäädyn edustaja. Pyysin puheenjohtajaltamme myös, että saisin pitää seuraavassa kokouksessamme myös lyhyehkön
puheen, jolla avaisin ehdotukseni taustan myös muille valtuutetuille. Kunnioittaen Ville Virtanen, kirkkovaltuutettu.
Raisiossa asuu 25 sotaveteraania. He ansaitsevat arvostuksemme, kunnioituksemme ja
huolenpitomme. Siksi tämä aloite on erityisen huomionarvoinen. Keskustelu työalajohtaja, suntio Päivi Ahtisen kanssa toi kuitenkin esiin joitakin haasteita. Mistä suntio saisi
tiedon kuolemasta? Entä, jos poisnukkunut sotaveteraani ei kuulunut mihinkään veteraanijärjestöön? Mistä voimme tietää, että kuolinkellojen soittaminen olisi hänen tahtonsa
mukaista? Näiden kysymysten myötä ehdotamme seuraavaa: Sotiemme veteraaneille, sotainvalideille, lotille ja miinanraivaajille soitetaan kuolinkellot mikäli heidän omaisensa
ottavat asiasta yhteyttä suntioon ja kertovat toiveestaan. Tuolloin voidaan samalla sopia
soiton ajankohta. Kuolinsoitto olisi noin viikon kuluessa ao. henkilön menehtymisestä.
Esitys [SLeht]: Kirkkoneuvosto päättää, että Raision kirkossa soitetaan kuolinkellot sotiemme veteraaneille, sotainvalideille, lotille ja miinanraivaajille mikäli heidän omaisensa
ottavat asiasta yhteyttä suntioon ja kertovat toiveestaan.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätietoja: Kirkkoherra
Tiedoksi: Ville Virtanen, Päivi Ahtinen, kirkkoherranvirasto, veteraanijärjestöt
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79 §
TILIASEMA 31.3.2019 [KV]
2019
kausi 1 -3

2018
kausi 1 - 3

Muutos

EUR

EUR

EUR

365 445

407 800

-42 355

-1 190 713

-1 215 794

25 081

-825 268

-807 994

-17 274

1 075 900

1 100 093

-24 193

-15 638

-14 240

-1 398

Keskusrahastomaksut

-119 466

-122 304

2 838

Rahoitustuotot ja -kulut

-12 523

19 421

-31 944

VUOSIKATE

103 005

174 976

-71 971

-103 986

-105 236

1 250

-980

69 740

-70 721

Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)

24 860

24 860

0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM Ä)

23 879

94 600

-70 721

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
Verotulot ja valtionrahoitus
Verotuskulut

Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

Toteuma
1 - 3/2018

TA kuluva
2019

407 800

1 625 697

365 445 1 260 252 22,5

-1 215 794

-5 335 555

-1 190 713 -4 144 842 22,3

-807 994

-3 709 858

-825 268 -2 884 590 22,2

500000 Kirkollisverotulo

982 060

3 300 000

960 514 2 339 486 29,1

511000 Valtionrahoitus

118 033

470 000

1 100 093

3 770 000

-14 240

-64 000

-15 638

-48 362 24,4

Keskusrahastomaksut

-122 304

-373 000

-119 466

-253 534 32,0

Rahoitustuotot ja -kulut

19 421

70 000

-12 523

82 523 -17,9

174 976

-306 858

103 005

-409 863 -33,6

-105 236

-413 799

-103 986

-309 814 25,1

TILIKAUDEN TULOS

69 740

-720 657

-980

Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)

24 860

99 440

24 860

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

94 600

-621 217

23 879

TOTEUTUMAVERTAILU
Toimintatuotot
Toimintakulut
TOIMINTAKATE

Verotulot ja valtionrahoitus
Verotuskulut

VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset

Toteum a
1 - 3/2019

115 386

Yli-ali

T-%

354 614 24,6

1 075 900 2 694 100 28,5

-719 677

0,1

74 580 25,0
-645 096

-3,8
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1.1. -31.3.2019

1.1. - 31.3.2018

Tulorahoitus

103 005

174 976

Vuosikate

103 005

174 976

Investoinnit

-22 427

-27 415

-22 427

-27 415

80 578

147 561

Investointimenot
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta
Antolainauksen muutokset

-350 000

Antolainauksen lisäys

-350 000

Muut maksuvalmiuden muutokset

112 617

41 282

-1 014

-524

Lyhytaikaisten saamisten muutos

153 950

126 738

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos

-40 319

-84 932

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

18 (22)

Rahoitustoiminnan nettorahavirta

-237 383

41 282

Rahavarojen muutos

-156 805

188 843

Rahavarojen muutos (tase)

-156 805

188 843

1.1 - 31. 3.2019 1.1 - 31. 3.2018
Rahavarojen muutos

-156 805

188 843

Rahavarat kauden lopussa

6 097 400

6 859 471

Rahavarat kauden alussa

6 254 205

6 670 628

Tilaus

INVESTOINNIT

2004105 Huoltorak, pihan katon uusim , katosalue 2018-19

Ed.
Toteuma
Toteum a
vuosien TA 2019
Yli/ali
yhteensä
2019
käyttö
25 143

3 986

2004111 Valomainostaulu 2018

5 166

3 896

2004115 Viherlahti saunan aurinkopaneelit 2018

5 484

5 484

30 000

21 157

8 843

1 270

-1 270

1000349 Kulunvalvontajärjestelmän uusiminen 2019

20 000

20 000

1000350 Domus-asiakirjahallintajärjestelmä 2019

20 000

20 000

2005565 Hautausmaa, metalliaita kirkon edustalle 2019

25 000

25 000

2005566 Hautausmaa, kasvillisuuden uusinta 2019

25 000

25 000

2005569 Ruumishuone, kylmälaitteet 2019

23 000

23 000

2005570 Seurakuntatalo, kokoushuone ja eteinen 2019

13 000

13 000

2005571 Viherlahti, leirikirkon kalusteet 2019

15 000

15 000

2005572 Viherlahti, lämmönkeräimet 2019

10 000

10 000

2005573 Viherlahti, pikkurak. ulkomaalaus 2019

13 000

13 000

2005600 Viherlahti, päärak katon maalaus 2019

30 000

30 000

1000351 As Oy Ruustinnanmäki osakkeet 2019

300 000

300 000

13 366 524 000

22 427 501 573

Yhteensä

35 792

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

pj.

siht.

tark.

tark

RAISION SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto

15.5.2019

Yhteensä

31.12.2018

Liedon Sp

Tammikuu

745 613 €

Nordea
Op
Op HH
Taaleri
Danske Bank

577 641 €
1 536 810 €
337 732 €
1 553 809 €
1 747 399 €
5 753 391 €

4/2019

Helmikuu

19 (22)

Maaliskuu

645 612 €

645 612 €

645 612 €

600 341 €
1 597 471 €
351 549 €
1 574 302 €
1 814 403 €
5 938 067 €

614 264 €
1 636 890 €
358 954 €
1 566 922 €
1 845 540 €
6 022 571 €

621 717 €
1 654 161 €
362 610 €
1 589 627 €
1 870 493 €
6 098 608 €

3,21 %

4,68 %

6,00 %

Vuoden alusta

Verotulojen toteuma 1 – 4/2019

1 800 000

4/2011
4/2012

1 600 000
1 400 000

4/2013

1 200 000

4/2014

1 000 000

4/2015

800 000

4/2016

600 000

4/2017

400 000
200 000

4/2018

0

4/2019

Kirkollisvero

Yhteisövero

Valtionrah Yvero+valt rah yht

Yhteensä

kuukaudet 1 - 4

4/2011

4/2012

4/2013

4/2014

4/2015

4/2016

4/2017

4/2018

4/2019

Kirkollisvero

1 402 490

1 432 082

1 353 760

1 369 222

1 313 235

1 316 235

1 244 743

1 296 826

1 263 468

122 922

111 110

99 110

155 905

137 429

22 160

9 698

158 860

157 881

Yhteisövero
Valtionrah
Yvero+valt rah y ht
Yhteensä

e ro e d
vuote e n €

e ro %

-33 358

-2,6

0
157 377

153 848

-3 529

-2,2

122 922

111 110

99 110

155 905

137 429

181 020

167 579

157 377

153 848

-3 529

-2,2

1 525 412

1 543 192

1 452 869

1 525 127

1 450 665

1 497 256

1 412 322

1 454 203

1 417 316

-36 887

-2,5

Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys [KH]: Kirkkoneuvosto
1. merkitsee tiliaseman 31.3.2019 osaltaan tiedoksi;
2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
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Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – tiedoksi
Lisätiedot: Talousjohtaja
80 §
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2019:
6 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019
7 Saavutettavuus ja digitaaliset palvelut
8 Tuloslaskelman ja taseen tililuettelo ja kirjausohje
Kirkkoherran päätösluettelopäätökset,
13 Johanna Niemen palkaton työvapaa
14 Tomi Ahon palkaton virkavapaa
15 Hannele Siltalan Kiila-kuntoutus
16 Lupa jakaa ehtoollista Essi Niskala ja Tomi Aho
17 Tuija Suomisen palkkaaminen diakoniatyöhön
18 Lupa osallistua Tiedonhallinnan ja arkistoinnin koulutukseen/ Suominen ja Heinilä
Talousjohtajan päätösluettelopäätökset,
11 Pääomalaina
12 Nurmikoiden leikkuu, hautausmaa ja seurakuntatalon ympäristö
13 Viherlahden leirikeskuksen leirikirkon pöydät, tuolit ja kaapisto
14 Sijoitussalkun kasvattaminen
15 Rauhanlehto, kylmähuoneet
Muut asiat:
- Raision seurakunnan jäsen- ja toimintatilastoraportti tammi-maaliskuu 2019 sekä
henkilöstötilaston raportti maaliskuu 2019 lähetetään esityslistan mukana.
- Lähetysyhdistys Kylväjän toimintakertomus 2018
- Kehitysvammaistyön sopimusseurakuntien tilinpäätös
- Hengen uudistus kirkossamme; kiitos kerätystä kolehdista vuonna 2018.
- Kokouskalenteri syksy 2019
- Seurakuntatalossa on tietoturvasäiliö, johon voi tuoda hävitettävät kokouspaperit.
81 §
RAISION SEURAKUNNAN STRATEGIA [KV]
Raision seurakunnassa tehtiin edellisen kerran strategia vuonna 2001. Se tehtiin ajan tavan mukaan huolellisesti ja ajan kanssa. Kun seurakunnassa viimeksi vuonna 2016 oli
piispantarkastus sai seurakunta huomautuksen, että strategia oli vanhentunut ja että olisi
varmasti jo aika käynnistää painopistetyöskentely, jossa pohditaan mm. työn priorisointia ja
myös sitä, mihin halutaan erityisesti keskittyä, jos resurssit tulevina vuosina vähenevät. Seurakunnan vastatessa piispantarkastuskertomukseen oli kuitenkin jo tieto siitä, että kirkkoherra Pertti Ruotsalo jäisi lähiaikoina eläkkeelle. Samaan ajankohtaan osuisivat seurakuntavaalit ja seurakunnalle valittaisiin uudet päättäjät. Siksi strategiaprosessi jätettiin
uuden kirkkovaltuuston ja kirkkoherran johdettavaksi (KN 25.1.2017 17§). Uuden kirkkoherra Sari Lehden aloittaessa työnsä 1.9.2018 kävi nopeasti ilmi, että sekä luottamusPöytäkirjan tarkastusmerkintä
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henkilöt että työntekijät odottivat strategiaprosessin nopeaa käynnistämistä ja etenkin
sen lopputulosta.
Seurakunnan strategian tekeminen edellyttää toimintaympäristön tuntemista, arvojen
pohdintaa ja määrittelyä sekä näkyä siitä, mitä tavoitellaan. Se on elävä suunnitelma siitä, mihin suuntaan yhteisöä halutaan johtaa. Strategia on välttämätön niin yhteisön
työntekijöille, luottamushenkilöille kuin seurakuntalaisillekin. Toisaalta on välttämätöntä tuntea puitteet, joissa toimitaan. Yhtä välttämätöntä on yhdessä sopia, minkä asioiden
halutaan olevan niitä, jotka määrittelevät toimintaa, päätöksentekoa ja seurakuntaelämää.
Uusi strategia on tehty toisin kuin edeltäjänsä. Tämä johtuu osin tiukasta aikataulutuksesta: uusien luottamushenkilöiden aloitettua tammikuussa 2019 ja uuden kirkkoherran
neljä kuukautta aikaisemmin esitetään strategiaa hyväksyttäväksi jo 5.6.2019 kirkkovaltuuston kokouksessa. Osin uuden muotoinen työskentelytapa johtuu siitä, ettei uusi strateginen johtaminen pyri luomaan kiveen hakattua määritelmää strategian sisällöstä, vaan elää ottaen huomioon jatkuvan muutoksen, ympäristön epävarmuuden ja uuden luomisen. (Elävä strategia, Ritakallio & Vuori, 2018). Nykyajattelun mukaan strategia ei ole koskaan valmis.
Kevään 2019 aikana niin uusi kirkkovaltuusto kuin työntekijätkin ovat vapaamuotoisesti
keskustelleet strategiasta. Kevään yhteistyökokouksessa 20.3.2019 kirkkoherra esitteli
henkilöstölle ajatukset niin visiosta kuin arvoistakin saaden niille heidän hyväksyntänsä.
Sen jälkeen työaloilta kysyttiin niihin pohjautuvia painopisteitä. Kirkkovaltuusto on kokoontunut kaksi kertaa pelkästään tämän tematiikan pohdintaan ja keskusteluun
(10.4.2019 ja 4.5.2019). Tämän jälkeen kirkkoherra teki kirjoitustyön.
Raision seurakunnan strategia on kuin käynnistysmoottori: tämän myötä todellinen strategiatyöskentely vasta aloitetaan, kun ryhdytään sitä toteuttamaan. Tulevan syksyn aikana jokaiselle työalalle valitaan omat strategian mukaiset painopistealueensa. Erityistä
huomiota näistä vaatii viestintä.
Tästä eteenpäin strategiaa tarkastellaan vuotuisissa kokoontumisissa henkilökunnan ja
luottamushenkilöiden kesken. Vaikka uusi strategia elää ajassa, halutaan sille kuitenkin
asettaa myös aikaraami, jonka puitteissa vision toteutumiseen pyritään. Kahdesta kolmeen vuodessa on jo mahdollista nähdä, kuinka hyvin strategia on toiminut.
Lapsivaikutus [KJ 23:3§] : Seurakunnan strategialla on suuri merkitys lasten ja nuorten
kokemukselle seurakunnan jäsenyydestä. Lapsia ja nuoria tullaan kuulemaan asiasta vielä
strategiakaudella.
Esitys [SLeht]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy
liitteen mukaisen Raision seurakunnan strategian vuosille 2019-2021.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua - valmistelu
Lisätiedot: Kirkkoherra
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82 §
VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 §:n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan.
83 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.32.

Sari Lehti
puheenjohtaja

Sirpa-Liisa Tuominen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
Raisiossa
2019
Raisiossa
2019

Eero Vainio

Jukka Vanto

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa
Sirpa-Liisa Tuominen
sihteeri
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