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KOKOUSAIKA

21.10.2014 klo 18.00 – 20.25

KOKOUSPAIKKA

Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, RAAHE
Joensuu Harri
kirkkoneuvoston pj.
Havia Risto
Hiltunen Sinikka
Lehto Tuula
Luttinen Erkki
Nivala Terttu
Nygård Reino
Pyhtilä Juhani
Utunen Lauri
Savela Timo (poistui kokouksesta klo 20.15 §:n 90 aikana)
Tilus Kaisa

LÄSNÄOLIJAT
(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Kauppila Raija, Asplund Kjell
Ingerttilä Jukka
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kippola Elina
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
(poistui kokouksesta klo 20.20 §:n 90 aikana)
Ilkko Heikki
pöytäkirjanpitäjä, talousjohtaja
Partanen Toivo
kiinteistöpäällikkö
Matala Marja-Liisa, Luoma Heli, Louhimaa Tyyne,
Oksanen Henri ( 84 §:n aikana toimintasuunnitelmien esittelyt)

poissaolijat:
MUUT LÄSNÄOLIJAT
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 82

ASIAT

§:t 82 - 92

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Raahen seurakunta
taloustoimisto
Kirkkokatu 33, Raahe
23.10.2014
Harri Joensuu

Heikki Ilkko

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

23.10.2014
Allekirjoitukset

Risto Havia

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka
24.10.2014
Virka
Todistaa:
Allekirjoitus

Sinikka Hiltunen

Kirkkoherranvirasto

Vs. kirkkoherra Harri Joensuu
Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 13.10.2014 – 12.11.2014.
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Nro 1 § 82
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 päätösvaltaisiksi.

Nro 2 § 83
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Havia ja Sinikka Hiltunen.

Nro 3 § 84
Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2015 – 2017 toimintasuunnitelmat.
Seurakunnan talousarvio koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosasta.
Seurakunnan tulosta mitataan uuden järjestelmän mukaan vuosikatteesta ja poistojen jälkeen
tulevasta tilikauden tuloksesta.
Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2015-2017 toimintasuunnitelmat käsitellään siten, että erikseen
käydään läpi työmuotojen esityksen kahdessa kokouksessa ja kolmannessa kokouksessa käydään läpi
talous ja koko talousarvio kirja kokonaisuutena.
Työmuodoista tässä kokouksessa esittävät toimintasuunnitelmista diakoniatyö, lähetystyö,
sairaalasielunhoito, lapsi- ja perhetyö sekä jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset
Liitteenä nro 1. toimintasuunnitelmat.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto keskustelee talousarvion toimintasuunnitelmista.
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Kirkkoneuvosto:
Työmuotojen vastaavat viranhaltijat Marja-Liisa Matala, Heli Luoma, Tyyne Louhimaa, Henri Oksanen ja
Harri Joensuu esittelivät työmuotojensa toimintasuunnitelmat.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja totesi, että toimintasuunnitelmat liitettään seurakunnan talousarvioon
ja hyväksytään myöhemmin yhtenä kokonaisuutena talousarvion hyväksynnän yhteydessä.

Nro 4 § 85
Nuorisotyönohjaajien virkojen auki julistaminen.
Raahen seurakunnassa on jäämässä eläkkeelle kaksi nuorisotyönohjaajaa. Viranhaltijat jäävät eläkkeelle
31.12.2014 sekä 30.11.2014. Ko. virat ovat olleet Saloisten ja Raahen alueella olevia
nuorisotyönohjaajien virkoja.
Varhais- ja nuorisotyön kannalta on tärkeää, että avoimeksi tulevat virat täytetään.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää julistaa kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa haettavaksi 12.11.2014 klo 15.00
mennessä ja virat täytetään 1.1.2015 alkaen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoherra toi esiin nuorisotyön vastuuryhmän esityksen ko. virkojen täyttämisestä.
Vastuuryhmän muistio liitteenä.
Kirkkoneuvosto päätti julistaa toisen nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi 12.11.2014 klo 15.00
mennessä.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi toisen nuorisotyönohjaajan viran 22.12.2014 klo 15.00
mennessä.

Nro 5 § 86
Kirkkoherranviraston työjärjestelyt.
Kirkkonsto 20.5.2014 § 42
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.
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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.
--------------------------Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää julistaa kirkkoherranviraston toimistonhoitajan viran haettavaksi 14.11.2014
mennessä ja virka täytetään 1.1.2015 alkaen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti julistaa kirkkoherranviraston toimistonhoitajan viran haettavaksi 14.11.2014
klo 15.00 mennessä ja virka täytetään 1.2.2015.

Nro 6 § 87
Siikajoen kunnan anomus Ruukin seurakuntatalon vuokraamisesta vuosien 2015 ja 2016 ylioppilaskirjoituksiin.
Ruukin seurakuntatalon on ollut vuokrattuna Siikajoen kunnalle vuoden 2014 ylioppilaskirjoituksiin.
Vuokraa on peritty 2.500 euroa + 24 % alv.
Siikajoen kunta anoo nyt Ruukin seurakuntatalon vuokrausta kevään 2015, syksyn 2105 sekä kevään
2016 ylioppilaskirjoituksiin. Vuokraaminen koskee vain ylioppilaskirjoitusten aikoja eli yleisesti arkipäivistä
maanantaita, keskiviikkoa ja perjantaita. Viikonloppuisin tilat ovat kokonaan seurakunnan käytössä.
Aikaisemmin on myös katsottu, että seurakunnan kerhot ja muut tilaisuudet on järjestetty siten, ettei niistä
ole ollut haittaa ylioppilaskirjoituksille. Virastopalvelut ja diakoniatoimiston palvelut ovat toimineet
normaalisti.
Ruukin seurakuntatalo voidaan vuokrata em. järjestelyillä Siikajoen kunnalle ko. tarkoitukseen.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Ruukin seurakuntatalon Siikajoen kunnalle vuoden 2015 kevään ja
syksyn sekä kevään 2016 ylioppilaskirjoituksiin.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää periä vuokraa 2.500 euroa jokaisesta ylioppilaskirjoituskaudesta.
Hintaan lisätään 24 %:n arvonlisävero.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
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Nro 7 § 88
Maa-alueen vuokraaminen Intercon Energy Oy:lle tuulivoimalan rakentamista varten Isonevalle.
Intercon Energy Oy on esittänyt Raahen seurakunnalle maa-alueen käyttö- ja vuokraussopimusta
tuulivoimalan rakentamiseen Isonevan alueelle. Vuokraus koskisi seurakunnan osalta liitteenä olevan
kartan mukaisia alueita siten, että Siikajoen kunnassa sijaitsevasta Pappilan tilasta RN:o 748-403-26-25
vuokrattaisiin noin 5.000 m2 määräaloja 1-10 tuulivoimalan rakentamiseen sekä Raahen kaupungissa
Olkisuon tila RN:o 678-416-4-34. Olkisuon pinta-ala on noin 2 hehtaaria.
Sopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoittamispäivästä ja on voimassa 31.12.2045 saakka.
Liitteenä nro 2. sopimusehdotus, josta ilmenee mm. vuokran määrä sekä kartta alueesta.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää seurakunnan kiinteän omaisuuden
vuokraamisesta ja päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää ko. alueiden vuokraamisesta Intercon Energy Oy:n käyttöön tuulivoimalan
rakentamisesta varten.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle ko. alueiden vuokraamista Intercon Energy Oy:n käyttöön
tuulivoimalan rakentamisesta varten liitteessä nro 2. olevan sopimusehdotuksen mukaisesti.

Nro 8 § 89
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto myönsi erityisammattimies Tommi Perkiömäelle vuorotteluvapaan ajalle
1.1. – 26.12.2015.

Nro 9 § 90
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Raahen seurakunta hakee Kevan kehittämisryhmään.
2) Kiinteistöpäällikkö esitteli työilmapiirikyselyn tuloksia.
Timo Savela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.15.
Elina Kippola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.20.
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Nro 10 § 91
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisuvaatimus- ja valitusosoituksen.

Nro 11 § 92
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

