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Nro 1 § 92
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 viisi 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 § 93
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aimo Karppinen ja Päivi Kippola.

Nro 3 § 94
Siikajoenkylän alueen seurakuntamestarin viran täyttäminen.
Kirkkonsto 29.9.2015 § 84
Siikajoenkylän alueella pitkäaikainen seurakuntamestari Riitta Nissinen on jäänyt eläkkeelle 1.7.2015
alkaen.
Ko. seurakuntamestarin tehtäviin on kuulunut mm:
- Siikajoen kirkon suntion tehtävät
- Hautausmaan hoitajan tehtävät/ Siikajoen hautausmaasta vastaaminen
- Hautauksiin ja haudankaivuuseen liittyvät tehtävät
- Hautapaikkojen jako Siikajoen hautausmaan osalta
- Hautainhoitorahaston hoitohautojen hoitaminen
- Siivous tehtävät Siikajoen pappilassa ja kirkossa
- Emännän tehtävät pienimuotoisissa tapahtumissa
- Yleinen vastuu seurakunnan alueista ja rakennuksista Siikajoen kylän alueella/ talonmies
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Ennen viran täyttämistä vakinaisesti virka on julistettava haettavaksi ilmoittamalla siitä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai muulla asianmukaisella tavalla. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu, sitä päivää mukaan lukematta. Hakuaika päättyy virka-ajan päättyessä hakuajan viimeisenä päivänä, joka on mainittava hakuilmoituksessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää julistaa Siikajoenkylän alueen seurakuntamestarin viran haettavaksi 13.10.2015
mennessä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti julistaa Siikajoenkylän alueen seurakuntamestarin viran haettavaksi 13.10.2015
mennessä.
-----------------------------------Ko. seurakuntamestarin virka on ollut haettavana 13.10.2015 klo 15.00 saakka.
Tiedot hakijoista annetaan kokouksessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää seurakuntamestarin viran täyttämisestä.
Kirkkoneuvosto:
Määräaikaan mennessä seurakuntamestarin virkaa haki Sirkka Asunmaa.
Kirkkoneuvosto haastatteli Asunmaan.
Kirkkoneuvosto päätti valita Sirkka Asunmaan seurakuntamestarin virkaan 1.11.2015 alkaen
vaativuusryhmän 402 mukaisella palkkauksella.

Nro 4 § 95
Ruukin, Siikajoen ja Vihannin hautainhoitorahastojen hoitohinnat 1.1.2016 alkaen.
Raahen seurakunnassa on viisi erillistä hautainhoitorahastoa. Siikajoen, Ruukin ja Vihannin
hautainhoitorahastojen hinnasto on viimeksi tarkistettu vuonna 2012. Näissä rahastoissa haudan
kesähoitoon kuuluu 1 pääkukka ja 2 reunakukkaa haudan koosta riippumatta. Muuten haudanhoito näillä
hautausmailla on saman tyyppinen kuin Raahen ja Saloisten hautausmailla. Uudessa hinnastossa 1- 2
sijan hinnasto on samalla tasolla kuin Raahen ja Saloisten hautausmaalla. Siikajoen, Ruukin ja Vihannin
sopimuksista 76 % on 1-2- sijan sopimuksia.
Liitteenä nro 1. Ruukin, Siikajoen ja Vihannin hautainhoitorahastojen hoitohinnat 1.1.2016 alkaen.
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Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Ruukin, Siikajoen ja Vihannin
hautainhoitorahastojen hoitohinnat 1.1.2016 alkaen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle, jotta selvitetään hintojen mahdollista yhtenäistämistä.

Nro 5 § 96
Raahen seurakunnan ateriahinnat 1.1.2016 alkaen.
Raahen seurakunnan kirkkovaltuusto on viimeksi vahvistanut seurakunnan ateriahinnat 13.11.2012.
Tämän jälkeen kustannustaso on noussut selvästi sekä tarvikkeiden ja palkkakustannusten osalta.
Siksi on tärkeää nostaa seurakunnan perimiä ateriahintoja, jotta tuotot kattaisivat kustannukset.
Liitteenä nro 2. Raahen seurakunnan ateriahinnat 1.1.2016 alkaen.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Raahen seurakunnan ateriahinnat 1.1.2016
alkaen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

Nro 6 § 97
Raahen seurakunnan tilojen hinnat.
Raahen ja Siikasalon seurakuntien yhdistyessä vuoden 2013 alussa päätettiin, että seurakunnan tilojen
vuokria ei koroteta yhdistyessä. Täten hinnastot ovat uudistamisen tarpeessa.
Muutoinkin tilojen vuokrat ovat alhaisia.
Liitteenä nro 3. Raahen seurakunnan tilojen hinnasto.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Raahen seurakunnan tilojen hinnat 1.1.2016
alkaen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
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Nro 7 § 98
( EI JULKINEN )
Nro 8 § 99
Raahen seurakunnan henkilöstöstrategia 2016-2020.
Seurakunnan toiminta henkilöstöasioissa perustuu lakeihin, valtakunnallisiin virka- ja
työehtosopimuksiin sekä suositussopimuksiin. Edellisten lisäksi tarvitaan seurakunnan omaa
strategianäkemystä ja ohjeistusta. Liitteessä nro 4. on esitys henkilöstöstrategiaksi: ”Raahen
seurakunnan henkilöstöstrategia 2016-2020”. Henkilöstöstrategia on tarkoitettu johtamisen ja
kehittämisen apuvälineeksi sekä ohjaamaan seurakunnan henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöstrategian
tarkoitus on varmistaa yhtenäinen henkilöstöpolitiikka, tuoda suunnitelmallisuutta henkilöstötyöhön
sekä varmistaa henkilöstön tasapuolinen kohtelu. Henkilöstölle strategialla viestitetään työnantajan
arvostavan henkilöstöään ja halua kehittää työyhteisöä yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöltä
odotetaan, että se on valmis pitämään huolta työkyvystään sekä kehittämään omaa osaamistaan.
Strategiassa ei määritellä mahdollisia lakkautettavia virkoja. Lähtökohtana on, että virkoja
tarkastellaan vuosina 2016 – 2020 sillä olettamuksella, että eläkeikä on 65 vuotta. Kyseisellä ajalla
eläköityy 5 henkilöä. Seurakunnan vakinaisen henkilöstön määrä on 108.
Strategian mukaan kirkkoneuvosto päättää kaikkien virkojen ja toimien täyttämisestä.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 7.10.2015.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää henkilöstöstrategian hyväksymisestä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi Raahen seurakunnan henkilöstöstrategian vuosille 2016-2020.
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Nro 9 § 100
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Keskusteltiin Paavolan alueen kerhoista.
2) Keskusteltiin Mirja ja Mauno Monton testamenttivarojen käytöstä.

Nro 10 § 101
Ilmoitusasioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvoston kokous 3.11.2015 klo 18.00.
2) Kirkkovaltuuston kokous 12.11.2015 klo 19.00.
3) Ilmavalvontalottien laatta tullaan kiinnittämään Paavolan kirkon tapulin sisäseinään.
Nro 11 § 102
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 12 § 103
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

