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Heikki Ilkko

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

19.8.2016
Allekirjoitukset

Aino Baas
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa:

Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Aika ja paikka
22.8.2016
Virka
Allekirjoitus

Yrjö Paakkonen
Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherra Tuomo Matala
Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 9.8.2016 – 9.9.2016.
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Nro 1 § 42
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 § 43
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Baas ja Yrjö Paakkonen.

Nro 3 § 44
Lastenohjaaja Katriina Länsikallion toimivapaa-anomus.
Lastenohjaaja Katriina Länsikallio hakee lastenohjaajan tehtävästään toimivapaata ajalle
1.8.2016 – 31.7.2017 kouluun lähtevän lapsen hoidon vuoksi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää lastenohjaaja Katriina Länsikalliolle toimivapaata ajalle
1.8.2016 – 31.7.2017.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi lastenohjaaja Katriina Länsikalliolle toimivapaata ajalle
1.8.2016 – 31.7.2017.
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Nro 4 § 45
Nuorisotyönohjaaja Jussi Rinta-Joupin ero nuorisotyönohjaajan virasta.
Nuorisotyönohjaaja Jussi Rinta-Jouppi on 19.5.2016 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Raahen seurakunnan
nuorisotyönohjaajan virasta 1.9.2016 alkaen. Irtisanoutumisen syynä ovat teologian opinnot. Jussi Rinta-Jouppi
on ollut virkavapaalla ja virkavapauden aikana hänen viransijaisenaan on toiminut nuorisotyönohjaaja Ella
Kaarto.
Rinta-Joupin ero astuu voimaan syksyn työkauden alkaessa, joka varmuudella vaikeuttaisi nuoriso- ja
varhaisnuorisotyötä Ruukki-Paavola ja Siikajoki-Revonlahti alueilla. Toiminnan turvaamiseksi kirkkoherra on
tehnyt viranhaltijapäätöksen (kirkkoneuvoston ohjesääntö 11 §), jolla Ella Kaarto jatkaa vt.
nuorisotyönohjaajana 1.9.-31.12.2016 välisen ajan. Tänä aikana kirkkoneuvostolla on mahdollisuus keskustella
nuorisotyönohjaajan viran tulevaisuudesta.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Jussi Rinta-Joupille eron nuorisotyöohjaajan virasta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Jussi Rinta-Joupille eron nuorisotyönohjaajan virasta 1.9.2016 alkaen.

Nro 5 § 46
Diakonissa Anna-Liisa Kinnusen esitys osa-aikatyöstä.
Diakonissa Anna-Liisa Kinnunen hakee 80 % prosenttista työaikaa 1.9.-31.12.2016 väliseksi ajaksi.
Suunnitelmana olisi työskennellä neljänä työpäivänä viikossa ja tehdä täysiä työpäiviä.
Syy osa-aikaisuuden hakemiseen on lastenhoidon järjestäminen. Lapset ovat syntyneet vuosina 2004, 2005,
2007 ja 2013.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Anna-Liisa Kinnuselle 80 % työajan 1.9.-31.12.2016 väliseksi ajaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Anna-Liisa Kinnuselle 80 %:n työajan 1.9.-31.12.2016 väliseksi ajaksi.

RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
16.8.2016

Nro 6 § 47
Anomus metallinetsintään Raahen seurakunnan maa-alueilla.
Jouni Mathlin anoo lupaa metallinetsintään Raahen seurakunnan maa-alueilla.
Liitteenä nro 1. Anomus ja perusteet.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää luvan metallinetsintätoimintaan Raahen seurakunnan maa-alueilla seuraavilla
ehdoilla:
- Etsijöiden tulee kunnioittaa julkista ja yksityistä maata ja omaisuutta.
- Omaisuudelle ja rakennuksille ei saa aiheuttaa vahinkoa.
- Roskat on toimitettava asianmukaiseen paikkaan ja kaikki kaivannot on peitettävä.
- Löytöjen mukaan on toimittava kuten Suomen muinaismuistolaki ja laki löytötavaroista määräävät sekä
huomioitava muut viranomaisten suositukset ja määräykset.
- Museoviraston rauhoittamilla alueilla ei saa kaivaa.
- Kaivamisella ei saa aiheuttaa vahinkoa ympäristölle.
- Isompien ryhmien toimintaan on hankittava erillinen lupa seurakunnalta etukäteen.
- Lupa toimintaan on pyydettävä myös seurakunnan peltojen vuokraviljelijöiltä.
- Ehdottomasti kiellettyjä alueita ovat seurakunnan hautausmaat ja kalmistot sekä kaikki kirkkomaaksi
luokitellut maa-alueet.
- Ajoneuvot on aina sijoitettava siten, että maiden omistajilla ja vuokraajilla on esteetön pääsy mailleen.
- Seurakunnan paikoitusalueita voidaan käyttää silloin kun ne on seurakunnallisten toimintojen osalta
vapaana.
- Seurakunnan paikoitusalueita ei tukkia.
- Ko. toiminnasta ei saa aiheutua meluhaittoja seurakunnan tilaisuuksien aikana eli esim. hautajaisten tai
muistotilaisuuksien aikana ei saa harjoittaa ko. toimintaa seurakunnan hautausmaiden ja
seurakuntatalojen lähistöllä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.
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Nro 7 § 48
Anomus Reijo Riihijärven kuolinpesän hautauslaskusta vapauttamisesta.
Reijo Riihijärven kuolinpesä anoo vapautusta hautauslaskusta. Laskun kokonaissumma on 295,00 euroa.
Esitetyn perukirjan mukaan kuolinpesä on varaton.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää vapautuksen Reijo Riihijärven kuolinpesälle 295,00 euron hautauslaskusta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi vapautuksen Reijo Riihijärven kuolinpesälle 295,00 euron hautauslaskusta.

Nro 8 § 49
Lastenohjaajien sijaisuudet.
Raahen seurakunnassa on kaksi lastenohjaajaa toimivapaalla toimikaudella 2016-2017 eli Vihannin ja
Pattijoen alueilla.
Raahen seurakunnassa on ollut haettavana ko. lastenohjaajien sijaisuudet 29.7.2016 mennessä.
Lastenohjaajien sijaisuudet koskevat toimikautta 2016-2017 eli sijaisuudet ovat ajalle
1.9.2016 – 31.5.2017.
Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 21 kpl:tta.
Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 4.8.2016.
Vastuuryhmä esittää kirkkoneuvostolle lastenohjaajien sijaisuuksiin valittavaksi Sirpa Määtän Vihannin
alueelle ja Merja Kaarlenkasken Pattijoen alueelle.
Liitteenä nro 2. yhteenveto hakijoista.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee lastenohjaajien sijaisiksi ajalle 1.9.2016 – 31.5.2017 Sirpa Määtän Vihannin
alueelle ja Merja Kaarlenkasken Pattijoen alueelle.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto valitsi lastenohjaajien sijaisiksi ajalle 1.9.2016 – 31.5.2017 Sirpa Määtän Vihannin
alueelle ja Merja Kaarlenkasken Pattijoen alueelle.
Keskusteltiin lastenohjaajien työjärjestelyistä ja todettiin, että lastenkerhot pidetään vastuuryhmän
esittämällä tavalla sekä lastenohjaajina toimivat vastuuryhmän esittämät henkilöt. (liite nro 3.).
Hanna-Leena Mattila poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 19.05.
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Nro 9 § 50
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto keskusteli kirkonkirjojen digitoinnista.
2) Kirkkoherra toi esiin pappien työjärjestelyjä tämän syksyn osalta.
3) Esiteltiin seurakunnan taloustilanne 31.7.2016 tilanteen mukaan sekä Monton testamenttirahaston
tuotto.
4) Esiteltiin seurakunnan kiinteistöjen korjaustilannetta.
5) Tuotiin esiin Vihannin seurakuntakodin roskakatosten rakentamistarpeet.
6) Kirkkoneuvosto päätti, että jatkossa kaikissa kokouksissa käsitellään seurakunnan talous- henkilöstö ja
kiinteistötilannetta.

Nro 10 § 51
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
Ei ollut.

Nro 11 § 52
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 12 § 53
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

