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Raahen seurakunta
taloustoimisto
Kirkkokatu 33, Raahe
22.5.2014
Tuomo Matala

Heikki Ilkko

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

22.5.2014
Allekirjoitukset

Timo Savela
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka
23.5.2014
Virka
Todistaa:
Allekirjoitus

Kaisa Tilus
Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherra Tuomo Matala
Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 13.5.2014 – 13.6.2014.
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Nro 1 § 40
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 päätösvaltaisek

Nro 2 § 41
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Timo Savela ja Kaisa Tilus.

Nro 3 § 42
Kirkkoherranviraston työjärjestelyt.
Kirkkoneuvoston on viime kokouksessa keskustellut kirkkoherranviraston toiminnan järjestämisestä.
Vaihtoehtoina oli esillä,
- että seurakuntatoimistot lakkautetaan Ruukissa ja Vihannissa ja työntekijä tulee sieltä Raaheen
kirkkoherranvirastoon,
- seurakuntatoimistot jatkavat ja ne ovat avoinna yhtenä päivänä viikossa toimistohenkilö, joka ottaa
vastaan vain hautaus- ja ajanvarausasioita tai
- toimintaa jatketaan entisellään ja syksyllä palkataan viranhaltija eläkkeelle jäävän tilalle.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää kirkkoherranviraston toiminnan järjestämisestä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Elina Kippola saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana
klo 18.15.
Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherranviraston toimistonhoitajan virka laitetaan haettavaksi syksyllä
nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että Ruukin ja Vihannin
seurakuntatoimistot jatkavat toimintaa nykyisellään.
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Nro 4 § 43
Raahen seurakunnan seurakuntapastoreiden virkojen täyttäminen.
Raahen seurakunnan kahteen seurakuntapastorin virkaan ovat 7.5.2014 päättyneellä hakuajalla
ilmoittaneet kiinnostuksensa seuraavat Suomen ev.lut. kirkon papit aakkosjärjestyksessä:
vt. kappalainen Riitta Huhtala; seurakuntapastori, TT Teemu Kakkuri; vt. kappalainen Saila Karppinen,
vs. seurakuntapastori Heikki Korva ja pastori Olli Lohi.
Riitta Huhtala on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa 18.6.2012 ja vihitty
papiksi marraskuussa 2012 Oulun tuomiokirkossa.
Päätoimista palvelua seurakuntapapin virassa on noin 1vuosi 6 kuukautta. Lisäksi maisteriksi
valmistumisen jälkeen hän on ollut seurakuntateologin tehtävässä Siikasalon seurakunnassa noin 5
kuukautta.
Huhtala on suorittanut lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutuksen ja lastenohjaajan tutkinnon. Näistä
tehtävistä työkokemusta on yhteensä noin 8 vuotta 3 kuukautta. Huhtalalla on seurakuntatyön kokemusta
yhteensä noin 10 vuotta 2 kuukautta.
Riitta Huhtala on ollut vapaaehtoisena naisten keskustelupiirin vetäjänä Siikajoen/Siikasalon
seurakunnassa vuodesta 1993 vuoteen 2011 sekä toiminut pyhäkoulun opettajana Siikajoen
seurakunnassa 8 vuotta.
Teemu Kakkuri on suorittanut teologian kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1989 ja
vihitty papiksi Oulun tuomiokirkossa 1989. Hän on väitellyt teologian tohtoriksi Joensuun yliopistossa
vuonna 2011.
Päätoimista palvelua seurakuntapapin virassa on noin 9 kuukautta Raahen ja Tuusulan seurakunnissa.
Kakkurin päätoiminen työ on tapahtunut herätysliike-, lähetysjärjestö-, tiedotus-, opetus- ja kirjallisessa
toiminnassa. Tehtävät ovat kuitenkin liittyneet kiinteällä tavalla kirkolliseen toimintaan ja yhteistyöhön
seurakuntien kanssa.
Helsingin Evankelisen Opiston Säätiö: rehtori, säätiön toiminnanjohtaja.
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen eri tehtävissä: aluejohtaja, opiskelijatyön pääsihteeri,
kappelin pappi (Pyhän sydämen kappelin jumalanpalvelustoiminta) ja aikakauslehtien päätoimittaja. Sekä
Opiston rehtorina että Sleyn työntekijänä (vuosina1990-2007) Kakkuri on toiminut noin 17 vuoden ajan
säännöllisesti jumalanpalvelustehtävissä. Kakkuri on toiminut lähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n
projektisihteeri vuosina 1986-1988.
Työkokemusta edellä mainituissa tehtävissä on noin 22 vuotta. Tehtävät sisältävät runsaasti
seurakuntapapille tyypillistä työtä.
Tiedotus- ja kirjallinen työ: Sley-Media Oy toimitusjohtaja sekä oma kirjallinen julkaisutoiminta.
Saila Karppinen on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa 4.5.2011 ja vihitty
papiksi 5.11.2011 Oulun tuomiokirkossa. Pastoraalitutkinto on suoritettu 6.5.2014.
Päätoimista palvelua seurakuntapapin virassa on noin 2 vuotta 5 kuukautta. Lisäksi maisteriksi
valmistumisen jälkeen hän on ollut seurakuntateologin tehtävässä Siikalatvan seurakunnassa noin 5
kuukautta.
Karppinen on suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikoulututkinnon diakonian koulutusohjelmassa.
Hän on ollut diakonian virassa Siikalatvan seurakunnassa 5 vuotta 6 kuukautta. Karppisella on
seurakuntatyön kokemusta yhteensä noin 8 vuotta 4 kuukautta.
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Heikki Korva on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa 13.5.2013 ja vihitty
papiksi 20.10.2013 Mikkelissä.
Päätoimista palvelua seurakuntapapin virassa on noin 6 kuukautta.
Olli Lohi on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa 25.4.2006 ja vihitty papiksi
4.6.2006 Oulun tuomiokirkossa. Pastoraalitutkinto on suoritettu 13.3.2014.
Päätoimista palvelua seurakuntapapin virassa on noin 2 vuotta 9 kuukautta. Olli Lohi on toiminut Suomen
Rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen palveluksessa rippikoulutyön sihteerinä sekä Päivämiehen ja
Siionin Lähetyslehden päätoimittajana 4 vuotta 2 kuukautta. Työkokemusta yhteensä 6 vuotta 11
kuukautta.
Yhteenveto
Hakijoista vahvimman kaksikon muodostavat Kakkuri ja Huhtala. Vahvimmaksi nousee Kakkuri
monipuolisimman ja korkeamman koulutuksen sekä laaja-alaisen työkokemuksen perusteella. Huhtalalla
on pappiskoulutuksen lisäksi kaksi seurakuntatyöhön kelpoistavaa tutkintoa ja enemmän seurakuntatyön
kokemusta kuin muilla hakijoilla. Seuraavina ovat Karppinen, Lohi ja Korva.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli antaisi viranhoitomääräykset
Raahen seurakuntapastorien virkaan pastori, TT Teemu Kakkurille ja pastori Riitta Huhtalalle
17.8.2014 alkaen toistaiseksi. Kirkkoneuvosto esittää, että viroissa sovelletaan kuuden kuukauden
koeaikaa.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja totesi keskustelun kuluessa jäsen Havian esittäneen varajäsen Jani Savelan kannattama
että kirkkoherran ehdotusta ei hyväksytä, vaan yhdeksi esitetyksi seurakuntapastoriksi otetaan Olli Lohi.
Täten puheenjohtaja totesi tulleen kirkkoherran ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, joten täytyy
suorittaa äänestys.
Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kädennostoa siten, että kysyttäessä mitä ehdotusta kannattaa
jäsenet nostavat kätensä ylös.
Suoritetussa äänestyksessä kirkkoherran ehdotusta kannattivat seuraavat jäsenet: Asplund, Hiltunen,
Kauppila, Nivala, Pyhtilä, Savela Timo, Tilus, Utunen ja Matala. Havian ehdotusta kannattivat jäsenet:
Havia, Lehto ja Savela Jani. Jäsen Nygård äänesti tyhjää.
Puheenjohtaja totesi kirkkoherran ehdotuksen saaneen 9 ääntä, Havian ehdotuksen 3 ääntä sekä yksi
ääni tyhjää.
Täten puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että se
antaisi viranhoitomääräykset Raahen seurakuntapastorien virkaan pastori, TT Teemu Kakkurille ja
pastori Riitta Huhtalalle 17.8.2014 alkaen toistaiseksi. Kirkkoneuvosto esittää, että viroissa sovelletaan
kuuden kuukauden koeaikaa.
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Nro 5 § 44
Raahen kirkon ja seurakuntakodin tonttien rinteen vaikutus naapuritonteille.
Kirkkonsto 13.5.2014 § 29
Raahen kirkon ja seurakuntakodin tonttien Reiponkadun puolen asukkaat ovat valittaneet seurakunnalle
ko. tonttien rinteen aiheuttamasta vyörymähaitasta. Liitteenä nro 4. asukkaiden kirje.
Ehdotus:
Kirkkoneuvostolle annetaan tässä kokouksessa asia tiedoksi ja ko. asia siirretään seuraavaan
kokoukseen, jotta saadaan Raahen kaupungilta lisätietoja ko. tonttien rajoista ja rakennusten sijainnista.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
--------------------------Liitteenä nro 1. kartta alueesta.
Liitteenä nro 2. vastineen lakikohdat.
Liitteenä nro 3. kuvia alueesta.
Raahen seurakunnan kirkko on ollut ko. mäellä 1600- luvulta asti. Se paloi vuonna 1908, jonka jälkeen
mäelle rakennettiin uusi kirkko vuonna 1912. Kirkon tontilla sijaitsevat kellarirakennukset ovat olleet
aikaisemmin yksityisessä omistuksessa, mutta ne on myyty seurakunnalle myöhemmin. Viimeisimmän
seurakunta on ostanut vuonna 1985. Seurakunnalla on voimassa oleva lainhuuto ko. tonttiin.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa ko. asiasta seuraavaa:
- Raahen seurakunta ei ole koskaan nostanut Raahen kirkon/ seurakuntakodin tonttia Reiponkadun
vastaisella rajalla eikä läjännyt maamassoja naapuritontin varastoja vastaan. Ko. mäki on ollut
muuttumattomana sen ajan kun tontti on ollut seurakunnan omistuksessa.
- Ko. ongelma on syntynyt lähinnä siksi, että naapuritonttien omistajat ovat rakentaneet varastonsa
rinteeseen, josta luonnostaan voi valua vettä ja maita. Erityisesti niiden varastojen osalta, jotka on
rakennettu rinteeseen kaivaen maata rinteestä, on todettava, että ne on rakennuttu kokonaisuudessaan
rakennusmääräysten vastaisesti, koska täten aiheutetaan naapuritonteille haittaa sekä omat
rakennukset jäävät maata vasten.
- Osa varastoista on rakennettu selvästi seurakunnan tontille, osa aivan seurakunnan tontin rajalle sekä
osasta varastojen katoilta valuva vesi tulee seurakunnan tontin puolelle aiheuttaen veden ja
maamassojen valumista ko. varastoja vasten.
- Täten on selvää, että ko. asiassa naapuritonttien omistajien esittämät haitat eivät ole aiheutuneet
seurakunnan toiminnasta, vaan naapuritonttien puutteellisesta ja rakennussäädösten vastaisesta
rakentamistavasta. Seurakunta ei ole vastuussa siitä miten naapuritontilla on varastoja rakennuttu, vaan
ko. varastojen rakentajat vastaavat etteivät aiheuta haittaa naapuritonteille tai itselleen rakentaessaan.
- Kirkkoneuvosto toteaa, että seurakunta ei ole vastuussa esitettyihin naapuritonteille aiheutettuihin
haittoihin eikä täten aiheuta seurakunnalta toimenpiteitä asiassa.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
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Nro 6 § 45
Siikasalon testamenttirahaston talletuksien uudistaminen.
Siikasalon seurakunnalla on ollut Oulun Osuuspankin hoidossa osakesalkku ja rahastosalkkuja.
Rahastot ovat siirtyneet Raahen seurakunnan haltuun 1.1.2013 Siikasalon seurakunnan liittyessä
Raahen seurakuntaan. Oulun Osuuspankki esittää nyt, että rahastojen muotoja muutettaisiin siten, että
Monton ja Siikajoen kirkon lasimaalausrahastoja muutettaisiin korkosalkusta osakerahastojen sekä
korkorahastojen suuntaan, jotta saataisiin parempi tuotto talletetuille varoille. Tällä hetkellä korkorahastot
eivät juurikaan tuota.
Korkosalkuissa on ollut varoja seuraavasti:
- Monton rahasto
668.023,12 --- salkun tuotto 12 kk: - 0,21 %
- Lasimaalaus rahasto 112.334,73 --- salkun tuotto 12 kk: - 0,40 %.
Asiaa esitellään vielä tarkemmin kokouksessa.
Liitteenä nro 4. Oulun Osuuspankin ehdotus rahastojen muutokseksi.

Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää rahastojen muuttamisesta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti yhtenäistää testamenttirahastojen käytäntöä siten, että kaikki rahastot muutetaan
vähemmän riskialttiisiin talletuksiin.

Nro 7 § 46
Lapsi – ja perhetyönvastuuryhmän esitys lastenohjaajien toimista.
Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmä on todennut kokouksessaan 16.4.2014, että Siikasalon alueen
lapsityöntekijöistä Jonna Acren on eronnut palveluksesta ja Susanna Laulajainen on jäänyt äityislomalle.
Tällä hetkellä ko .alueella ei ole yhtään vakituista työntekijää toimessa vaan kaikki työt hoidetaan
sijaisilla. Vastuuryhmä esittää, että lasten ohjaajan toimi laitettaisiin pikaisesti haettavaksi ko. alueelle.
Lapsityössä on jäämässä kaksi pitkäaikaista työntekijää eläkkeelle syksyyn mennessä Raahen ja
Pattijoen alueella, joten näidenkin toimien osalta täytyy harkita täyttämistä. Se on tosin vielä hankalaa
kun ei ole varmuutta syksyllä alkavien kerhojen määristä.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää julistaa Siikasalon alueen lastenohjaajan toimen haettavaksi 3.6.2014
mennessä.Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että Raahen ja Pattijoen alueen lastenohjaajien täyttämisestä
päätetään myöhemmin kun tiedetään syksyllä alkavien kerhojen määrät.
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Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti julistaa Siikasalon alueen lastenohjaajan toimen haettavaksi 3.6.2014 mennessä.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että Raahen ja Pattijoen alueen lastenohjaajien täyttämisestä päätetään
myöhemmin kun tiedetään syksyllä alkavien kerhojen määrät.
Nro 8 § 47
Lähetystyönvastuuryhmän esitys testamenttirahaston käytöstä.
Lähetystyön vastuuryhmä on kokouksessaan 11.2.2014 esittänyt kirkkoneuvostolle, että se päättää Machaseh
Finland ry:n avustamisesta lähetystyöntestamentti varoista. Ko. yhdistys on Suomessa toimiva
hyväntekeväisyysjärjestö, jonka tarkoituksena on tukea Machaseh Israelin toimintaa Israelissa.
Liitteenä nro 5. avustushakemus.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää ko. avustuksesta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti, ettei avustusta myönnetä.
Nro 9 § 48
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto päätti, että Heli Luoma hoitaa perheneuvontatyötä toistaiseksi kolme päivää viikossa ja
kaksi päivää viikossa diakonista perhetyötä. Kirkkoneuvosto päätti lisäksi, että
perheneuvottelukeskuksen johtajan virkaa ei täytetä toistaiseksi.
Elina Kippola poistui klo 20.20 tämän pykälän käsittelyn aikana.
2) Kirkkoneuvosto päätti, että Annikki Ingerttilälle, Marjatta Mikkolalle ja Raija Kauppilalle diakoniatiimin
esityksen mukaisesti haetaan diakoniatyön hopeinen ansiomerkki.
Nro 10 § 49
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkovaltuuston kokous 22.5.2014 klo 19.00 Raahen seurakuntakodissa.
2) Suviseurat pidetään kesäkuussa Pyhäjoella ja pidetään 3.6.2014 tiedotustilaisuus Raahen
seurakuntakodissa.
Nro 11 § 50
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 12 § 51
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

