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Baas Aino
Havia Risto
Heikkilä Maija-Liisa
(poistui kokouksesta 43 §:n ajaksi)
Härkönen Pirjo
Karppinen Aimo
Kippola Päivi
Malkamäki Kari
Nygård Reino
Paakkonen Yrjö
Saartoala Ritva
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LÄSNÄOLIJAT
(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

poissaolijat:

Nivala, Lehto, Hyväri
Lepistö Lauri
Ilkko Heikki
Partanen Toivo
Honkakoski Merja

MUUT LÄSNÄOLIJAT
(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä, talousjohtaja
kiinteistöpäällikkö
toimistosihteeri

§ 38

ASIAT

§:t 38 – 48

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika)

Raahen seurakunta
taloustoimisto
Kirkkokatu 33, Raahe 27.2.2015

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Tuomo Matala
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Heikki Ilkko

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

27.2.2015
Allekirjoitukset

Aimo Karppinen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka
2.3.2015
Virka
Todistaa:
Allekirjoitus

Päivi Kippola
Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherra Tuomo Matala
Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:
RAAHEN SEURAKUNTA

Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 19.2.2015 – 19.3.2015.

Kirkkoneuvosto
26.2.2015

Nro 1 § 38
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 § 39
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Aimo Karppinen ja Päivi Kippola.

Nro 3 § 40
Pattijoen kirkon rakennushankkeen 3. vaiheen urakkatarjoukset.
Pattijoen kirkon rakennushankkeen 3. vaiheen urakkatarjoukset on pyydetty rajoitetun kilpailun
menetelmällä. Hankkeesta oli ilmoitus HILMA –järjestelmässä 8.12.2014.
Hankkeesta kiinnostuneita ja vaatimukset täyttäviä urakoitsijoita ilmoittautui kuusi rakennusliikettä.
Ne ovat seuraavat:
Lapin Teollisuusrakennus Oy, Maalaus- ja Kunnostusliike Maunuaho Oy, Raahen Rakennuskolmio Oy,
Raahen Rakennuspalvelu Oy, Rakennus Oy Oulun Apsilon sekä Rakennus-Koskela Oy.
Tarjoukset on pyydetty 15.1.2015 ja tarjousaika päättyi 17.2.2015 klo15.00.
Tarjoukset on avattu avauskokouksessa Oulussa 18.2.2015.
Tarjouksen jättivät muut paitsi Rakennus Oy Oulun Apsilon.
Tarjoukset esitellään kokouksessa.
Urakkatarjousten selontekoneuvottelu pidetään 24.2.2015, jonka jälkeen pystytään antamaan esitys
kirkkoneuvostolle.
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Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää tarjousten hyväksymisestä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvostolle esiteltiin urakkatarjoukset.
Kirkkoneuvosto hyväksyi Raahen Rakennuspalvelu Oy:n tarjouksen Pattijoen kirkon korjauksen 3.vaiheen
rakentamisesta.

Nro 4 § 41
Kirkkoherranviraston johtosääntö.
Kirkkoherranviraston tehtävänä on KL:n 16 luvun ja KJ:n 16 luvun säännösten mukaisesti
kirkonkirjojen pitäminen. Kirkkoherranvirasto hoitaa erikseen säädettyjä väestötietojärjestelmän
viranomaistehtäviä ja tietopalvelutehtäviä. Lisäksi kirkkoherranviraston tehtäviin kuuluvat
väestörekisteriarkiston käyttö ja ylläpito, kirkollisten toimitusten varausjärjestelmän hoito ja
kirkkoherran/lääninrovastin sihteerin tehtävien hoito.
Raahen kirkkoherranviraston johtosääntö on viimeksi päivitetty vuonna 1993.
Liitteenä nro 1. kirkkoherranviraston johtosääntö.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkoherranviraston johtosäännön liitteen nro 1. mukaisena.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherranviraston johtosäännön liitteen nro 1. mukaisena muutoksella,
että 3 §:ää muutetaan henkilöstön lukumäärän osalta siten, että siihen kirjataan:
kirkkoherranvirastossa on tarpeellinen määrä henkilökuntaa.
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Nro 5 § 42
Salassapitomääräykset ja salassapitositoumus
Kirkkohallitus on päättänyt 18.11.2011 kirkkolain 16 luvun 11 § 1 momentin nojalla kirkon
tietoturvamääräyksistä. Päätöksen perusteella kirkkohallituksessa on tehty Kirkon yleiset
tietoturvamääräykset
2012. Määräysten 1.2.6 kohdan mukaan työntekijöiltä tulee vaatia salassapitositoumuksen
allekirjoittamista ennen töiden aloittamista.
Salassapidon perusteista säädetään lailla (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta – yleissäännös
salassapitoperusteista 24 §, Henkilötietolaki – henkilötietojen käsittely, Laki yksityisyyden suojasta
työelämässä, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki, erityislainsäädäntö - mm. KL 5:2 §, rippisalaisuus,
KL 25:8 § sielunhoito ja diakonia, KL 16:14 § kirkonkirjat/jäsenrekisteritiedot).
Vaikka salassapito- ja vaitiolovelvollisuus velvoittaa jokaista työntekijää suoraan lainsäädännön
perusteella, niin kirkon yleiset tietoturvamääräykset edellyttävät työntekijöiltä erillistä allekirjoitettua
salassapitositoumusta.
Salassapitovelvollisuuden sisältö: Asiakirjasalaisuus: kielto näyttää tai luovuttaa asiakirjan tietoa
sivulliselle. Sivullinen on jokainen, jolla ei ole oikeutta saada tietoa. (JulkL 22 §), Vaitiolovelvollisuus
(JulkL 23 §), Tiedon hyväksikäyttökielto (JulkL 23 §).
Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus koskee palvelussuhteessa olevien (virka- tai työsuhde) lisäksi myös
toimeksiantosopimussuhteessa (palveluntarjoaja), luottamushenkilöitä ja muita vastaavissa tilanteissa
olevia (harjoittelijat, siviilipalvelusta suorittavat, vapaaehtoiset).
Kirkkohallitus on lähettänyt salassapitosopimuslomakkeen, jossa luottamushenkilöt sitoutuvat
pitämään salassa ne asiat, jotka ovat yksittäisiä henkilöarviointeja, liikesalaisuuksia tai muuta etnistä
alkuperää, uskonnollista
tai poliittista vakaumusta, henkilön terveydentilaa, seksuaalista suuntautumista sekä sosiaalihuollon
tarvetta koskevat tiedot. Kirkkoneuvoston asema on sikäli merkittävä, että päätökset usein ovat
julkisia, mutta kokouksessa käydyt yksittäiset keskustelut ovat salassa pidettäviä, koska kokous ei ole
julkinen. Lisäksi jokaiselta varajäseneltä, joka osallistuu kirkkoneuvoston toimintaan tai kokoukseen
pyydetään salassapitositoumus.
Salassapitositoumuksia koskevaa asia on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa 25.2.2015.
Liitteenä nro 2. Salassapitositoumus
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkohallituksen ohjeet salassapitomääräyksistä ja hyväksyy
allekirjoitettavan salassapitositoumuksen liitteen 2. mukaisena.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkohallituksen ohjeet salassapitomääräyksistä ja hyväksyi
allekirjoitettavan salassapitositoumuksen liitteen 2. mukaisena.
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Nro 6 § 43
Vastine haasteeseen.
Raahen seurakunta on saanut haasteen Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen riita-asiassa, joka koskee
Siiri Nissilän jälkeen jättämän testamentin perinnönjakoa. Ko. perinnön jaossa Siikasalon seurakunta
(nyk. Raahen seurakunta) on saanut 10,32 prosentin osuuden Ruukin Osuuspankin tilillä olevasta
46.330,96 euron talletuksesta sekä Asunto Oy Antinpaavo- nimisen yhtiön osakkeista nro 1-880, jotka
oikeuttavat 2 h+k+s käsittävän noin 57 m2 suruisen asuinhuoneiston nro 5 hallintaan yhtiön omistamassa
talossa os. Kosulantie 1 as 5 , 92430 Paavola. Seurakunnan osuus on rahassa noin 10.457 euroa.
Testamentissa Siiri Nissilä on määrännyt varat käytettäväksi Paavolan hautausmaiden
peruskunnostukseen, hoitotöihin sekä oman ja aviopuolisonsa hautapaikan hoitoon.
Ko. asiassa on Siiri Nissilä tehnyt useita testamentteja. Tämän vuoksi asiassa on määrätty pesäjakaja,
joka on pyrkinyt pääsemään sopuun perinnön jaosta. Koska asiassa ei ole päästy sopuun, on
pesänjakaja suorittanut kuolinpesän jaon eli laatinut perinnönjakokirjan. Siinä on Raahen seurakunnalle
määrätty em. omaisuus.
Nyt siis Raahen seurakunta on haastettu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen ko. perinnönjaosta.
Seurakunnan tulee antaa vastine kanteeseen. Kantaja vaatii, että pesänjakajan toimittama jako kumotaan
ja käräjäoikeus määrää, että As oy Antinpaavon huoneiston A1 hallintaan oikeuttavat osakkeet
jaetaan Siiri Nissilän 10.6.2005 tekemän testamentin mukaisesti. Samalla perinnönjako tulee palauttaa
uudelleen pesänjakajalle tehtäväksi.
Kirkkoneuvosto vastaa KL:n 10 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan puolesta haasteisiin ja suorittaa
oikeustoimet. Vastine on annettava käräjäoikeudelle 5.3.2015 mennessä.
Liitteenä nro 3. ehdotus vastineeksi käräjäoikeudelle.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto antaa Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle liitteen nro 3. mukaisen vastineen
ko. riita-asiassa (L 14/7345).
Kirkkoneuvosto:
Maija-Liisa Heikkilä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvosto antoi Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle liitteen nro 3. mukaisen vastineen ko.
riita-asiassa (L 14/7345).
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Nro 7 § 44
Pattijoen kirkon suunnitelmat.
Kirkkonsto 2.12.2014 § 116 / Kirkkovaltuusto 11.12.2014 § 34
Pattijoen kirkon korjaus on edennyt siihen vaiheeseen, että hankkeen 1. vaihe (katon uusiminen ja
pellitykset) alkaa olla valmiina. Hankkeen 2. vaihe: ulkoseinien maalaaminen alkaa ensi keväänä.
Seurakunnan tulee seuraavaksi pohtia kolmannen vaiheen toteutusta eli mitä kirkossa vielä tehdään.
Kolmannen vaiheessa on mahdollisesti toteutettaisiin mm. sakastin korjaus, ilmastoinnin korjaus,
lämmitysjärjestelmän korjaus.
Hankkeen rakennettuja konsultti Matti Antikainen ja pääsuunnittelija Tapani Kaukoniemi tulevat
kokoukseen esittelemään hankkeen 3. vaiheen suunnitelmat ja hinta-arvion.
Suunnitelmat ja kustannukset esitellään kokouksessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää hankkeen toteuttamisesta.
Kirkkoneuvosto:
Pääsuunnittelija Tapani Kaukoniemi esitteli ko. hankkeen suunnitelmia.
Rakennuttajakonsultti Matti Antikainen esitteli ko. hankkeen kustannukset. Toteuttavaksi esitetyn
hankkeen kustannukset ovat 621.000 euroa, josta sakastin osuus 61.000 euroa. Sakasti on lisäys
aiempiin hyväksyttyihin suunnitelmiin.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Pattijoen kirkon korjausten 3. vaiheen
suunnitelmat liitteen nro 1. mukaisesti. Samalla kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto lähettää
suunnitelmat kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
-------------------------------------Liitteenä nro 1. Pattijoen kirkon korjausten 3. vaiheen toimenpidekooste.
Ehdotus:
Kirkkoneuvoston päätös.
Kirkkovaltuusto:
Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen esitteli ko. hankkeen toteuttamista ja suunnitelmia.
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.
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-------------------------------------Kirkkovaltuuston päätöksen § 34 (11.12. 2014) jälkeen museovirasto on antanut pyynnöstä lausunnon
Pattijoen kirkon ulkovaipan korjauksesta 16.2.2015 (MV/157/05.05.00/2013).
Lausunnon keskeisin sisältö on:
Museovirasto lausuu: ”Suunnitelmat on laadittu ammattitaitoisesti. Museovirasto puoltaa muutos- ja
korjaustöiden toteuttamista suunnitelmien mukaan ja toteaa seuraavan:”
Raahen seurakunta on kiitettävästi paneutunut kirkon ulkovaipan korjauksen suunnitteluun. Tämä on
tärkeää, koska kirkon runkona on varhainen betonirakenne, jota on syytä suojata.
Lisäksi Museovirasto toteaa, että koska Pattijoen kirkko on suojattu kirkkolailla, tulee olennaiset
muutokset (3. vaiheen muutokset ja liikuntaesteisten luiska) alistaa Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkolain mukaiset olennaiset muutokset on lueteltu liitteessä 4.
Kirkkohallituksen vahvistettavaksi tulee lähettää kirkkovaltuuston päätöksessä § 34 (11.12. 2014)
mainittujen suunnitelmien lisäksi liitteessä 4. luetellut olennaiset muutokset.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää lähettää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi
mainitut suunnitelmat ja liitteen 4. mukaiset olennaiset muutokset tuomiokapitulin kautta sekä tämän
päätöksen tiedoksi valitusosoituksineen Museoviraston kirjaamoon kirjaamo@nba.fi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
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Nro 8 § 45
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Talousjohtaja esitti seurakunnan talouskatsauksen
2) Kirkkoneuvosto keskusteli Monton testamenttirahaston varojen käytöstä toimintaan.

Nro 9 § 46
Ilmoitusasioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Strategiatyöryhmän kokous 26.3.2015
2) Kirkkoneuvoston kokous 31.3.2015
Nro 10 § 47
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen

Nro 11 § 48
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

