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KOKOUSAIKA

22.1.2015 klo 18.00 – 20.45

KOKOUSPAIKKA

Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, RAAHE
Matala Tuomo
kirkkoneuvoston pj.
Baas Aino
Havia Risto
Heikkilä Maija-Liisa
Hyväri Maria
Karppinen Aimo
Kippola Päivi
Lehto Tuula
Nivala Terttu
Nygård Reino
Paakkonen Yrjö
Salonsaari Saila
Talus Helena

LÄSNÄOLIJAT
(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

poissaolijat:

Malkamäki Kari
Mattila Hanna-Leena
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
(paikalla klo 18.40-19.05 14 §:n aikana)
Lepistö Lauri
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Ilkko Heikki
pöytäkirjanpitäjä, talousjohtaja
Partanen Toivo
kiinteistöpäällikkö
Honkakoski Merja
toimistosihteeri
Kippola Janne ( 14 §:n aikana) nuorisotyönohjaaja

MUUT LÄSNÄOLIJAT
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 12

ASIAT

§:t 12 – 20

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika)

Raahen seurakunta
taloustoimisto
Kirkkokatu 33, Raahe 23.1.2015

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Tuomo Matala

Heikki Ilkko

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

23.1.2015
Allekirjoitukset

Aino Baas
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka
26.1.2015
Virka
Todistaa:
Allekirjoitus

Risto Havia
Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherra Tuomo Matala
Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 15.1.2015 – 15.2.2015.
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Nro 1 § 12
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 § 13
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Baas ja Risto Havia.
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Nro 3 § 14
Nuorisotyöohjaajan viran täyttäminen.
Raahen seurakunnassa on ollut haettavana 22.12.2014 mennessä nuorisotyönohjaajan virka.
Määräaikaan virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Anu Kamppari, Tiina Siloaho, Olli Vaittinen sekä Joona
Viiltola.
Tehtävään valittavan työntekijän toimenkuvaan kuuluu yhdessä muun nuorisotyön tiimin kanssa
rippikoulun jälkeisestä nuorisotyöstä Raahen alueella. Erityisesti toivotaan virkaan valittavan ottavan
vastuulleen nuorten pienryhmätoiminnan. Lisäksi työhön kuuluu osallistuminen rippikoulutyön
suunnitteluun ja toteutukseen.
Viran hoidossa edellytetään nuorisotyönohjaajan tutkintoa. Tehtävään valitun tulee olla ev-lut. kirkon
jäsen sekä hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja RRL:n 6 §:n 2 momentin mukainen
rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Virkaan sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.
Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 7.1.2015 kutsua haastatteluun Anu Kampparin, Tiina Siloahon ja
Olli Vaittisen seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen 22.1.2015.
Liitteenä nro 1. tiedot hakijoista.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto haastattelee hakijat sekä päättää virantäyttämisestä.
Kirkkoneuvosto:
Nuorisotyönohjaajien tiimi on haastatellut aikaisemmin päivällä haastatteluun kutsutut virkaa hakeneet
henkilöt. Nuorisotyönohjaaja Janne Kippola toi esiin ko. haastattelun tuloksia.
Kirkkoneuvosto haastatteli nuorisotyönohjaajan virkaa hakeneet.
Kirkkoneuvosto valitsi nuorisotyönohjaajan virkaan Olli Vaittisen.
Hanna-Leena Mattila saapui kokoukseen klo 18.40 tämän pykälän käsittelyn aikana.
Hanna-Leena Mattila poistui kokouksesta klo 19.05 tämän pykälän käsittelyn aikana.
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Nro 4 § 15
Diakoni Lahja Rautiolan eroaminen diakonian virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Diakoni Lahja Rautiola on ilmoittanut 9.1.2015 päivätyllä kirjeellä siirtyvänsä eläkkeelle 1.7.2015 alkaen
ja samalla pyytää eroa diakonian virasta.
Lahja Rautiola on hoitanut entisen Ruukin seurakunnan alueella määräaikaista diakonian virkaa.
Ko. virka on perustettu Siikasalon seurakunnan toimesta viideksi vuodeksi ja määräaika loppuu
30.6.2015. Ko. viran palkkauskulut on hoidettu Mirja ja Mauno Monton testamenttirahastosta.
Ko. testamentissa vainajan toive on ollut, että testamentin varat käytetään Ruukin seurakunnan alueella
tehtävään työhön.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Lahja Rautiolalle eron diakonian virasta 30.6.2015 alkaen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Lahja Rautiolalle eron diakonian virasta 30.6.2015 alkaen.

RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
22.1.2015
Nro 5 § 16
Lampinsaaren seurakuntakodin vihkiryijyn lahjoittaminen.
Lampinsaaren seurakuntatalolla on ollut Lampinsaaren naistenkerhon lahjoittama vihkiryijy ”Sunnuntai”.
Lahjoitus on tehty vuonna 1962. Sen on kutonut Kyllikki Jussila ja tarvikkeet siihen on hankkinut ko.
naistenkerho.
Kutojan kuoltua viime syksynä, ovat hänen lapsensa ottaneet yhteyttä seurakuntaan ja kyselleet olisiko
mahdollista saada ryijyä Kyllikki Jussilan syntymäkotiin, joka on hänen lastensa omistuksessa.
Lampinsaaren seurakuntatalo on purettu vuonna 2012 Siikasalon seurakunnan toimesta. Seurakuntatalo
asetettiin käyttökieltoon vuonna 2007 kuntotarkastuksen jälkeen terveydellisistä syistä. Sieltä on otettu
talteen kalustoa ja irtaimistoa.
Tällä hetkellä ko. vihkiryijy on Vihannin seurakuntatalon varastossa ja sille ei ole keksitty uutta
sijoituspaikkaa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää ko. vihkiryijyn lahjoittamisesta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti, ettei ko. vihkiryijyä luovuteta, vaan se jätetään seurakunnan hallintaan ja sille
katsotaan sopiva paikka Vihannin seurakuntatalosta.
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Nro 6 § 17
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1)
Kirkkoneuvosto päätti diakoniatyön tiimin esityksen mukaisesti, että
yhteisvastuukeräyksen 2015
tuotosta omaan seurakuntaan jäävä osuus 10 % käytetään Raahen seurakunnassa vapaaehtoistyön
kehittämiseen eli lähinnä vapaaehtoistoimijoiden koulutukseen ja huomioimiseen.
2)
Kirkkoneuvostolle jaettiin tiedoksi Mirja ja Mauno Monton testamenttirahaston tiedot
vuodelta 2014.
3)
Kirkkoneuvostolle jaettiin tiedoksi strategiaopas seurakunnille sekä kohtaamisen
kirkko- julkaisu.
Niitä käytetään myöhemmin seurakunnan strategiasuunnittelun pohjana.

Nro 7 § 18
Ilmoitusasioita.
Kirkkoneuvosto:
1)
Luottamushenkilöiden koulutustilaisuus 7.2.2015 Raahen seurakuntakodissa ja
luottamushenkilöiden luottamustoimeen siunaaminen 8.2.2015 Raahen kirkossa.
2)
Kirkkoneuvoston kokous 10.2.2015.
Nro 8 § 19
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 9 § 20
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

