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Kauppila Raija
Lehto Tuula
Luttinen Erkki
Nygård Reino
Pyhtilä Juhani
Utunen Lauri
Savela Timo
Tilus Kaisa
Baas Aino varajäsen

LÄSNÄOLIJAT
(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Asplund Kjell, Havia Risto, Nivala Terttu
Ingerttilä Jukka
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Ilkko Heikki
pöytäkirjanpitäjä, talousjohtaja
Partanen Toivo
kiinteistöpäällikkö

poissaolijat:
MUUT LÄSNÄOLIJAT
(ja läsnäolon peruste)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 52

ASIAT

§:t 52 - 61

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika)

Raahen seurakunta
taloustoimisto
Kirkkokatu 33, Raahe
31.7.2014

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Harri Joensuu
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Heikki Ilkko

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

31.7.2014
Allekirjoitukset

Sinikka Hiltunen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka
1.8.2014
Virka
Todistaa:
Allekirjoitus

Raija Kauppila
Kirkkoherranvirasto

Vs. kirkkoherra Harri Joensuu
Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 22.7.2014 – 22.8.2014.
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Nro 1 § 52
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 § 53
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sinikka Hiltunen ja Raija Kauppila.
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Nro 3 § 54
Raahen seurakunnan lastenohjaajan toimen täyttäminen
Kirkkoneuvosto on päättänyt 20.5.2014 pitämässään kokouksessa julistaa Raahen seurakunnan
Siikasalon alueen lastenohjaajan toimen haettavaksi 3.6.2014 mennessä. Toimi on tarkoitus täyttää
1.8.2014 alkaen.
Ko. toimen palkkauksen vaativuusryhmä on 402.
Lastenohjaajan toimeen ovat 17.6.2014 päättyneellä hakuajalla hakeneet Arja Hemmilä ja Saara Ahosola.
Molemmat työskentelevät Raahen seurakunnassa määräaikaisina lastenohjaajina. Lapsi- ja perhetyön
vastuuryhmä on kokouksessaan 25.6.2014 haastatellut molempia hakijoita. Vastuuryhmä esittää Arja Hemmilää
valittavaksi lastenohjaajan toimeen.
Liitteenä no 1 hakijoiden hakemukset.
Liitteenä no 2 lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän kokousmuistio.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että lastenohjaajan toimeen valitaan Arja Hemmilä. Kirkkoneuvosto päättää,
että toimessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto valitsi Arja Hemmilän lastenohjaajan toimeen 1.8.2014 alkaen ja palkkaus on
vaativuusryhmän 402 mukainen.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että toimessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
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Nro 4 § 55
Raahen seurakunnan nuorisotyönohjaajien virkojen täyttäminen
Raahen seurakunnan Siikasalon/Vihannin alueen nuorisotyönohjaaja Paula Petäjäjärvi on irtisanoutunut
virastaan 23.5.2014 alkaen.
Raahen seurakunnan Siikasalon/Siikajoen alueen nuorisotyönohjaaja Jussi Rintajouppi on pyytänyt
opintovapaata virastaan kahdeksi vuodeksi alkaen 1.9.2014.
Toiminnan jatkumisen kannalta on välttämätöntä, että entisen Siikasalon alueella työskentelee kaksi
nuorisotyönohjaajaa. Syksyn toiminta käynnistyy elo-syyskuussa samoin kuin uusien rippikouluryhmien
suunnittelu.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää Paula Petäjäjärvelle eron nuorisotyönohjaajan virasta 23.5.2014 alkaen.
Kirkkoneuvosto päättää myöntää nuorisotyönohjaaja Jussi Rintajoupille opintovapaata ajalle 1.9.2014–
31.8.2016.
Kirkkoneuvosto päättää julistaa Vihannin alueen nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi 20.8.2014 mennessä.
Kirkkoneuvosto päättää julistaa Siikajoen ja Ruukin alueen nuorisotyönohjaajan viran sijaisuuden ajalle
1.9.2014-31.8.2016 haettavaksi 20.8.2014 mennessä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti seuraavaa:
- Kirkkoneuvosto myönsi Paula Petäjäjärvelle eron nuorisotyönohjaajan virasta 23.5. alkaen.
- Kirkkoneuvosto myönsi Jussi Rintajoupille opintovapaata ajalle 1.9.2014 – 31.8.2016.
- Kirkkoneuvosto julisti Vihannin alueen nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi 20.8.2014 mennessä.
- Kirkkoneuvosto julisti Siikajoen ja Ruukin alueen nuorisotyönohjaajan viran sijaisuuden ajalle
1.9.2014 – 31.8.2016 haettavaksi 20.8.2014 mennessä.
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Nro 5 § 56
Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuuden käyttö
Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2014 tuotosta omaan seurakuntaan jäävä osuus (10%) oli 3285,64 €.
Diakoniatiimi esittää kirkkoneuvostolle, että tuotto käytetään Raahen sairaalan osastojen 5 ja 6
saattohoitohuoneiden viihtyvyyttä lisäämään hankkimalla potilashuoneisiin lepotuolit (2-3 kpl) ja muita
tarvikkeita, mikä tukee potilaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia ja jaksamista.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen seurakuntaan jäävä osuus käytetään Raahen
sairaalan osastojen 5 ja 6 saattohoitohuoneiden viihtyvyyttä lisäämään diakoniatiimin ehdotuksen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
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Nro 6 § 57
Pattijoen kirkon ulkoseinien maalipinnan poistaminen
Pattijoen kirkon peruskorjaaminen on jaksotettu kahdelle vuodelle: v:lle 2014 ja v:lle 2015. Vuodelle 2014
on tehty sopimus vesikaton uusimisesta. Tätä varten kirkon ympärille on rakennettu telineet ja huputus.
Kesäkaudelle 2015 on suunnitelmissa julkisivujen peruskorjaus. Tämä työ sisältää vanhan maalin
poistamisen hiekka- tms. puhaltamalla ja uudelleen maalaamisen. Vanhan maalin poistaminen vaatii
telineistön ja huputuksen.
Maalin poistaminen voitaisiin suorittaa tämän kesän aikana olevan telineistöä ja huputusta hyväksi
käyttäen. Täten säästyttäisiin telineistön ja huputuksen rakentamiselta uudelleen kesällä 2015. Nämä
kustannukset ovat arviolta yli 30.000 euroa.
Maalin poistaminen nyt olevilta telineiltä ja olevan huputuksen suojassa maksaisi arviolta 22.000 –
28.000 euroa. Täsmällinen hinta esitellään kokouksessa.
Rakennustoimikunta on käsitellyt asiaa 24.7.2014 pitämässään kokouksessa ja suosittelee ko. töiden
tekemistä nyt kesän 2014 aikana. Perusteena on säästäminen päällekkäisissä teline- ja
suojauskustannuksissa.
Ehdotus:
Suoritetaan Pattijoen kirkon ulkoseinien maalin poistaminen kesän 2014 aikana olevaa telineistöä ja
huputusta hyväksi käyttäen.
Kirkkoneuvosto:
Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen esitti, että ko. hankkeen kustannukset ovat 23.000 – 30.000 euroa.
Kirkkoneuvosto päätti toteuttaa Pattijoen kirkon ulkoseinien maalin poistamisen kesän 2014 aikana.
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Nro 7 § 58
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi siivooja Maria Järvikankaalle eron 1.7.2014 alkaen eläkkeelle siirtymisen
vuoksi.
2) Kirkkoneuvosto myönsi nuorisotyönohjaaja Tuuli Lackströmille eron virasta 1.12.2014 alkaen
eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
3) Kirkkoneuvosto myönsi lastenohjaaja Anna-Liisa Salon virkavapaata ajalle 18.8.2014 -16.8.2015.
4) Kirkkoneuvosto päätti ottaa vastaan Siiri Nissilän testamentin. Testamentin varat käytetään
testamentin mukaan niin kauan kuin varoja riittää.
5) Kirkkoneuvosto myönsi maksuvapautuksen Raili Kumpulan kuolinpesän hautausmaksusta.

Nro 8 § 59
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Vs. kirkkoherra Harri Joensuu kertoi seuraavaa syksyn tulevista työjärjestelyistä pappien osalta.
2) ELY-Keskuksen päätös 7.7.2014 luonnonsuojelualueen perustamisesta Pappilan tilalle
RN:o 748-403-26-25. Alue on noin 6,9 ha:n kokoinen.
Nro 9 § 60
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen,
Nro 10 § 61
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.57.

