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Matala Tuomo
kirkkoneuvoston pj
Asplund Kjell
Havia Risto
Hiltunen Sinikka
Kauppila Raija
Lehto Tuula
Luttinen Erkki
Nygård Reino
Savela Timo
kirkkoneuvoston varapj
Utunen Lauri
Tilus Kaisa

LÄSNÄOLIJAT
(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Nivala Terttu
Pyhtilä Juhani
Kippola Elina
Ilkko Heikki
Honkakoski Merja
Luoma Heli

poissaolijat:
MUUT LÄSNÄOLIJAT
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

kirkkovaltuuston varapj.
pöytäkirjanpitäjä, talousjohtaja
toimistosihteeri
diakoni ( §§:ien 1 – 4 aikana)

§1

ASIAT

§:t 1 - 11

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Raahen seurakunta
taloustoimisto
Kirkkokatu 33, Raahe
13.2.2014
Tuomo Matala

Heikki Ilkko

puheenjohtaja
pöytäkirjapitäjä
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

13.2.2014
Allekirjoitukset

Sinikka Hiltunen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka
14.2.2014
Virka
Todistaa:
Allekirjoitus

Raija Kauppila
Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherra Tuomo Matala
Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 4.2.201 – 20.2.2014.
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Nro 1 § 1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu
myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä
kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu esityslistoineen on toimitettava
jäsenille vähintään kaksi päivää ennen kokousta (Knsto ohjesääntö 5 §). KL:n 7 luvun 4 §:n mukaan
seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kirkkoneuvosto:
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Nro 2 § 2
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sinikka Hiltunen ja Raija Kauppila.
Nro 3 § 3
Diakonin viransijaisuus Ruukin alueelle.
Kirkkoneuvosto on myöntänyt kokouksessaan 31.10.2013 diakonissa Pirkko Alamännistölle virkavapautta
ajalle 1.1. -31.12.2014. Samalla kirkkoneuvosto päätti julistaa viransijaisuuden haettavaksi.
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 12.12.2013 Miia Raution viransijaiseksi ko. virkaan. Hän on
myöhemmin ilmoittanut, ettei ota sijaisuutta vastaan. Viransijaisuus julistettiin uudelleen haettavaksi.
Hakuaika on päättynyt 15.1.2014. Määräaikaan hakemuksensa viransijaisuuteen jätti Mikko Keränen.
Viransijaisuus päätettiin julistaa uudestaan haettavaksi, koska yhtään kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa
ei ollut. Viransijaisuus on ollut haettavana 30.1.2014 saakka. Määräaikaan hakemuksensa
viransijaisuuteen jättivät Milla Hillberg, Mikko Keränen, Auli Kuusela ja Outi Tolonen.
Liitteenä nro 1. hakijoiden hakemukset.
Milla Hillberg, Auli Kuusela ja Outi Tolonen on kutsuttu haastatteluun 11.2.2014 kirkkoneuvoston
kokoukseen.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää viransijaisuuden täyttämisestä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto haastatteli Auli Kuuselan ja Outi Tolosen. Milla Hillberg ei saapunut haastatteluun.
Kirkkoneuvosto valitsi Auli Kuuselan diakonin viransijaisuuteen 31.12.2014 saakka.
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Nro 4 § 4
Diakonian viran viransijaisuus Pattijoen alueelle.
Kirkkoneuvosto on myöntänyt kokouksessaan 12.12.2012 diakonissa Anna-Liisa Kinnuselle hoitovapaata
ajalle 5.2. – 31.12.2014. Samalla kirkkoneuvosto valtuutti kirkkoherran selvittämään viransijaisuuden auki
julistamista siten, että viransijaisuus saadaan täytettyä Kinnusen hoitovapaan alkuun mennessä.
Viransijaisuus on ollut haettavana 15.1.2014 mennessä. Määräaikaan hakemuksensa viransijaisuuteen
jättivät seuraavat henkilöt: Mikko Keränen ja Jenni Siuvatti.
Liitteenä nro 2. hakijoiden hakemukset.
Jenni Siuvatti on kutsuttu haastatteluun 11.2.2014 kirkkoneuvoston kokoukseen.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää viransijaisuuden täyttämisestä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto haastatteli Jenni Siuvatin.
Kirkkoneuvosto valitsi Jenni Siuvatin diakonin viransijaisuuteen ajalle 1.3. - 31.12.2014.

Nro 5 § 5
Ruukin hautainhoitorahaston ainaishoitosopimusten lopettaminen.
Vanhimmat hautainhoitorahastot ovat 1900- luvun ensimmäisiltä vuosikymmeneltä. Ensimmäiset koko
kirkkoa koskevat yhteiset hautainhoitorahaston säännöt otettiin käyttöön vuonna 1954. Silloin voimassa
olevien sääntöjen mukaan seurakunta voi ottaa vastattavakseen hautapaikan haltijalle kuuluvan
sukuhaudan hoitovelvoitteen rahakorvausta vastaan joko ainiaaksi tai määräajaksi. Ainaishoito tarkoitti,
että seurakunta otti haudan hoitaakseen niin kauan kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osana.
Käytännössä ainaishoitosopimuksista luovuttiin 1970 – luvun loppuun mennessä ja vuoden 1993
kirkkolain mukaan ainaishoitosopimuksia ei enää voinut tehdä. Vanhan kirkkolain aikana tehdyt sopimukset
sitovat seurakuntaa edelleen.
Ainaishoitosopimusten hautoja hoidetaan ensisijaisesti hoitosopimuksista saadun pääoman tuotolla.
Ainaishoitosopimuksia ei tulisi hoitaa uusien määräajaksi tehtyjen hoitosopimusten tuotolla. Lisäksi
kirkkolain 15 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan varoja ja tuloja saa käyttää ainoastaan seurakunnan
tehtävien toteuttamiseen. Seurakunnan tulee laskelmin osoittaa, kuinka paljon ainaishoitosopimusten
hoitoon saadusta pääomasta on jäljellä. Kirkkoneuvosto tekee päätöksen hoitotason alentamisesta,
sopimusajan lyhentämisestä ja hoitosopimusten irtisanomisesta.
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Kirkkohallituksen ohjeistuksessa mainitaan, että
- jos hautojen ainaishoitoon käytettävissä olevan pääoman tuotto ei kata hoitokustannuksia, seurakunta
voi alentaa hautojen hoitotasoa vastaamaan pääoman tuottoa.
- jos hautojen ainaishoitoon saatu pääoma on tuottoineen on käytetty loppuun, seurakunta voi sanoa
sopimuksen irti yksipuolisesti omalla päätöksellään. Tästä on KHO:n ennakkopäätös (KHO 23.8.2002,
taltionumero 1932), jonka mukaan seurakunnalla oli ollut oikeus lakkauttaa hautojen
ainaishoitosopimukset, kun hoidosta maksettu pääoma ja korkotuotto on käytetty loppuun. Päätöksen
perusteluiden mukaan pääomat oli käytetty ja seurakunnalle oli kertynyt alijäämää
ainaishoitosopimuksista. Kirkkolain 15 luvun 1 §:n mukaanhan seurakunnan varoja ja tuloja saa käyttää
ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen.
Ruukin hautainhoitorahastossa on 16 kpl vuosina 1964-1969 tehtyjä ainaishoitosopimuksia, joiden
pääoma on yhteensä 8.520,00 mk = 1.431,93 euroa eli 1,78 euroa/ sopimus/ vuosi, jos sopimusten
kestoksi lasketaan 50 vuotta. Myöhemmin 1970 –luvun alussa solmittujen sopimusten kestoksi on tehty
50 vuotta, eli nämä uudemmat sopimukset päättyvät vuodesta 2020 lähtien.
Kaikkiaan Ruukin hautainhoitorahaston ainaishoitosopimusten pääoma on 1.836,58 euroa. Ruukin
hautainhoitorahaston tulos on ollut negatiivinen seuraavasti:
- v. 2011 tilikauden alijäämä – 5.417,25 €
- v. 2012 tilikauden alijäämä – 4.782,04 €
- v.2013 tilikauden alijäämä – 4.528,88 € (vahvistamaton tilinpäätös).
Liitteestä nro 3. ilmenee Ruukin hautainhoitorahasto ainaishoitojen pääomakehitys vuosilta 1964 - 2013
sekä haudanhoitokustannukset vuosilta 1964-2013. Lisäksi liitteestä ilmenee yhden kesän hoitomaksu.
Liitteestä myös ilmenee, että ko. sopimusten pääoma on kulutettu jo vuosia sitten ja niiden hoitamiseen
on käytetty lähinnä toisten sopimusten pääomia.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää irtisanoa Ruukin hautainhoitorahaston liitteen nro 3. mukaiset ainaissopimukset
siten, että irtisanominen astuu voimaan 31.12.2015.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

Nro 6 § 6
Isonevan tuulipuistohankkeen kansalaisadressi.
Revonlahden alueelta on 31 henkilöä allekirjoittanut kirjelmän, jossa he esittävät, että seurakunta purkaa
vuokrasopimuksen seitsemästä tuulivoimalapaikasta Isonevalla. Kirje liitteenä nro 4.
Siikasalon seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt kokouksessaan 8.12.2011 vuokrata Pappilan tilalta
R:no 26:25 Intercon Energy Oy:lle viisi tuulivoimalapaikkaa vuoteen 2040 saakka. Oulun hiippakunnan
tuomiokapituli on vahvistanut vuokrauksen 10.1.2012. Sopimus on siirretty Raahen seurakunnan nimiin
20.1.2013 talousjohtajan allekirjoituksella. Siikasalon seurakuntahan on liitetty Raahen seurakuntaa
kirkkohallituksen päätöksellä 1.1.2013 alkaen, jolloin kaikki Siikasalon seurakunnan sopimukset ja
omaisuus ovat siirtyneet Raahen seurakunnan vastuulle ja omistukseen.
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Kunnat huolehtivat alueensa yksityiskohtaisesta maankäytön suunnittelusta. Tuulivoimaloiden paikoista
päätetään kunnallisessa kaavoituksessa. Siinä määritellään mihin tuulivoimaloita voidaan pystyttää.
Seurakunnalla ei ole mahdollisuutta päättää tuleeko tuulivoimalaa seurakunnan maille vai ei.
Kaavoituksella voidaan määrätä seurakunnankin omistamille maille tuulivoimaloita.
Seurakunta on vuokrannut maitaan mahdollisille tuulivoimalan rakentajille, mutta päätökset
rakennusluvista ja kaavoituksesta tehdään kunnassa. Tällöin tuulivoimala voi tulla myös seurakunnan
maalle siten, ettei seurakunta pääse neuvottelemaan enää vuokran suuruudesta.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee adressin tiedoksi ja esittää sen myös tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto merkitsi adressin tiedoksi ja päätti esittää sen myös tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Nro 7 § 7
Yhteistyötoimikunnan jäsenet.
Seurakunnassa, jossa on säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, on perustettava
neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan yhteistyötoimikunta kirkon yhteistoimintasopimuksessa
tarkoitettua edustuksellista yhteistoimintaa varten. Yhteistyötoimikunnassa ovat edustettuina työnantaja
sekä työpaikan työntekijät. Toimikunnassa on vähintään neljä ja enintään 12 jäsentä sen mukaan kuin
työpaikan laatu, laajuus ja muut olosuhteet edellyttävät. Vähintään neljäsosan jäsenistä tulee edustaa
seurakuntaa työnantajana. Työnantajan edustajana toimii työsuojelupäällikkö sekä kirkkoherra ja
kirkkoneuvoston määräämä muu seurakunnan palveluksessa esimiesasemassa oleva henkilö.
Työntekijöiden edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut sekä varavaltuutettujen ja pääsopijajärjestöjen
asettamien luottamusmiesten yhteisessä kokouksessaan valitsemat henkilöt.
Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi on päättynyt 31.12.2013. Seurakunnassa on valittu uudet
työsuojeluvaltuutetut 21.11.2013. Valtuutettujen uusi toimikausi on vuodet 2014-2017. Raahen
seurakunnassa valitaan toiminnallisen ja tukipalvelujen työsuojeluvaltuutetut erikseen.
Työsuojeluvaltuutetuiksi valittiin seuraavat henkilöt:
Toiminnallisen puolen työsuojeluvaltuutettu Sinikka Ukonaho, 1. varavaltuutettu Raija Kankaala ja 2.
varavaltuutettu Harri Joensuu. Tukipalvelujen työsuojeluvaltuutettu Tuovi Kärsämä, 1. varavaltuutettu
Tanja Merikanto ja 2.varavaltuutettu Alpo Järvelä.
Yhteistyötoimikunnan toimikausi on vuosina 2012 – 2015. Tällä hetkellä toimikuntaan kuuluu
pääsopijajärjestöjen asettamat henkilöt eli Ulla Raitala, Oili Nygård ja Janne Kippola. Lisäksi työnantajan
edustajina on kirkkoherra Tuomo Matala ja talousjohtaja Heikki Ilkko, joka toimii tällä hetkellä myös
vt. työsuojelupäällikkö.
Työsuojeluvaltuutetut tulevat uusina jäseninä yhteistyötoimikuntaan.
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Ehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi uudet työsuojeluvaltuutetut toimikaudeksi 2014-2017 sekä nimeää
kiinteistöpäällikkö Toivo Partasen yhteistyötoimikuntaan seurakunnan työsuojelupäälliköksi 1.3.2014
alkaen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi uudet työsuojeluvaltuutetut toimikaudeksi 2014-2017 sekä nimesi
kiinteistöpäällikkö Toivo Partasen yhteistyötoimikuntaan seurakunnan työsuojelupäälliköksi 1.3.2104
alkaen.
Nro 8 § 8
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto myönsi lastenohjaaja Susanna Laulajaiselle äityisloman –ja vanhempainvapaan sekä
hoitovapaan ajalle 31.3.2014 – 31.12.2016.
2) Kirkkoneuvosto myönsi lastenohjaaja Jonna Acrènille eron lastenohjaajan toimesta 30.3.2014 alkaen.
3) Kirkkoneuvosto myönsi Mari Murrolle eron nuorisotyönohjaajan viransijaisuudesta 4.3.2014 alkaen.
Lisäksi kirkkoneuvosto valitsi nuorisotyönohjaajan sijaiseksi Satu Tikkasen ajalle 10.3. - 14.10.2014.
4) Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Katja Vanhatalon kirjeen tuulivoimaloista
5) Kirkkoneuvosto päätti, että Raahen seurakunnan työntekijöille on mahdollista muuttaa vuoden 2014
lomaraha vuosilomapäiviksi Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
7) Kirkkoneuvosto hyväksyi saatavien poistamisen liitteen nro 5. mukaisesti seurakunnan saatavista.
8) Lähetysseura Kylväjä on esittänyt Raahen seurakunnalle Kylväjän kesäjuhlan järjestämisestä yhdessä
seurakunnan kanssa 5.-7.6.2015. Kirkkoneuvosto toteaa, ettei seurakunnalla ole mahdollisuutta
järjestää tuolloin kesäjuhlia.
9) Kirkkoneuvosto päätti selvittää Pattijoen hautausmaalle näkyvän valomainoksen haittoja ja mahdollisia
toimenpiteitä asian suhteen. Liitteenä nro 6. kirje asiasta.
10)Kirkkoneuvosto keskusteli kirkkoherran viraston tehtävien järjestämisestä ja henkilöstötilanteesta.
11)Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi väestömuutokset: seurakunnasta 356 erosi ja 43 liittyi jäsentä
eli seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä vuoden lopussa oli 25.862.
Nro 9 § 9
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Viranhoitomääräys pastori Risto Räihälle ajalle 24.2.-30.4.2014.
2) Viranhoitomääräys pastori Teemu Kakkurille ajalle 1.1.-16.8.2014.
3) Kirkkohallituksen tiedotus Raahen seurakunnan ja Siikajoen kunnan maanvaihdon laillisuudesta eli
kirkkohallituksen päätöksestä ei ole valitettu.
4) Kirkkohallituksen yleiskirje uusista virkasääntöohjeista nro 7/2013.
5) Kirkkohallituksen yleiskirje kirkkoneuvoston ohjesääntö nro 13/2013.
6) Kirkkohallituksen yleiskirje seurakuntarakenteista nro 18/2013.
7) Kirkkohallituksen yleiskirje vaalijärjestyksen muuttamisesta nro 22/2013.
8) Kirkkohallituksen yleiskirje valmiussuunnitelman uusimisesta nro 25/ 2013.
9) Kirkkohallituksen yleiskirje nro 3/ 2014 Seurakuntavaaalit vuonna 2014.
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Nro 10 § 10
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.
Nro 11 § 11
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.

