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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
kiinteistöpäällikkö
pöytäkirjanpitäjä, talousjohtaja
toimistosihteeri

§ 79

ASIAT

§:t 79 – 91

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika)

Raahen seurakunta
taloustoimisto
Kirkkokatu 33, Raahe 1.10.2015

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

1.10.2015
Allekirjoitukset

Maija-Liisa Heikkilä
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka
2.10.2015
Virka
Todistaa:
Allekirjoitus

Maria Hyväri
Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherra Tuomo Matala
Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 22.9.2015 – 22.10.2015.
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Nro 1 § 79
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 § 80
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija-Liisa Heikkilä ja Maria Hyväri.

RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
29.9.2015

Nro 3 § 81
Lastenohjaaja Heini Longan opintovapaa ajalle 26.8. – 31.12.2015.
Lastenohjaaja Heini Lonka hakee opintovapaata ajalle 26.8. – 31.12.2015 suorittaakseen Ylivieskan
ammattikorkeakoulussa lastentarhanopettaja tutkintoa. Hän hakee mahdollisesti lisää opintovapaata
vuodelle 2016.
Työntekijä voi pitää enintään kaksi vuotta opintovapaata viiden vuoden aikana, kun päätoiminen
palvelussuhde on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden. Opintovapaan voi
käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa.
Opintovapaata saa julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen sekä tietyin edellytyksin
ammattiyhdistyskoulutukseen ja maatalousyrittäjille järjestettyyn koulutukseen.
Heini Longan sijaisena toimii Karoliina Paakkonen.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Heini Longalle opintovapaata ajalle 26.8. – 31.12.2015.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Heini Longalle opintovapaata ajalle 26.8. – 3.12.2015.
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Nro 4 § 82
Lapsityönohjaaja Tyyne Louhimaan virkavapaa-anomus ajalle 17.10.2015 – 31.5.2016.
Lapsityönohjaaja Tyyne Louhimaa hakee virkavapaata ajalle 17.10.2015 – 31.5.2016.
Hänellä on aikomus toimia vuorovaikutustaitokurssien (Gordon) ohjaajana yksityisyrittäjänä.
Louhimaa on ollut virkavapaalla syksystä 2014 alkaen ja on tällä hetkellä vuosilomalla 16.10.2015 saakka.
Vuoden 2015 kevätkauden Louhimaan sijaisena on ollut lastenohjaaja Helena Halonen.
Syksykaudella 2015 lapsityöstä vastaa seurakuntapastori Riitta Huhtala sekä lastenohjaajista koottu
nelihenkinen ryhmä.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää virkavapauden Tyyne Louhimaalle virkavapaata ajalle 17.10.2015 -31.5.2016
toisen työtehtävän hoitamiseksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi virkavapauden Tyyne Louhimaalle ajalle 17.10.2015 – 31.5.2016.

Nro 5 § 83
Muistolaatta ilmavalvontalotille Paavolan kirkkoon.
Paavolan alueella ollaan hankkimassa muistolaattaa Paavolan kirkkoon ilmavalvontalotille sodan aikana
vuosina 1939-1944 Lottaperinnejärjestön tuella. Paikaksi on suunniteltu joko kirkon sisäseinää tai tapulin
sisäseinälle. Seurakunta voi määritellä tarkemman paikan.
Laatta on Varpaisjärven mustaa marmoria kullatuin kirjaimin ja koko on noin 30 cm x 40 cm.
Kirkkoon sijoitettavista tauluista ymv. vastaa seurakunnan kirkkoneuvosto, joka päättää ko. taulun
sopivuudesta kirkkoon ja määrittelee sijoituspaikan.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää ko. laatan asentamisesta Paavolan kirkkoon.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti, että ilmavalvontalottien muistolaatta voidaan asentaa Paavolan kirkkoon tai
tapuliin. Kiinteistöpäällikkö katsoo myöhemmin yhdessä ko. laatan hankkijoiden kanssa sopivan paikan.
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Nro 6 § 84
Siikajoenkylän alueen seurakuntamestarin viran täyttäminen.
Siikajoenkylän alueella pitkäaikainen seurakuntamestari Riitta Nissinen on jäänyt eläkkeelle 1.7.2015
alkaen.
Ko. seurakuntamestarin tehtäviin on kuulunut mm:
Siikajoen kirkon suntion tehtävät
Hautausmaan hoitajan tehtävät/ Siikajoen hautausmaasta vastaaminen
Hautauksiin ja haudankaivuuseen liittyvät tehtävät
Hautapaikkojen jako Siikajoen hautausmaan osalta
Hautainhoitorahaston hoitohautojen hoitaminen
Siivous tehtävät Siikajoen pappilassa ja kirkossa
Emännän tehtävät pienimuotoisissa tapahtumissa
Yleinen vastuu seurakunnan alueista ja rakennuksista Siikajoen kylän alueella/
talonmies
Ennen viran täyttämistä vakinaisesti virka on julistettava haettavaksi ilmoittamalla siitä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai muulla asianmukaisella tavalla. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu, sitä päivää mukaan lukematta. Hakuaika päättyy virka-ajan päättyessä hakuajan viimeisenä päivänä, joka on mainittava hakuilmoituksessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää julistaa Siikajoenkylän alueen seurakuntamestarin viran haettavaksi 13.10.2015
mennessä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti julistaa Siikajoenkylän alueen seurakuntamestarin viran haettavaksi 13.10.2015
mennessä.
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Nro 7 § 85
Tunelin alueen kaavoitus Siikajoella
Siikajoen Osakaskunta on päätynyt kokouksessaan 25.4.2015 jatkamaan Tunelin alueen kehittämistä.
Aluetta on tarkoitus edelleen kehittää yhteistyössä Siikajoen kunnan ja Raahen seurakunnan kanssa.
Alueella on pienvenesatama, jota käytetään paljon. Kaavoituksen myötä alueen kokonaiskäyttöä
voitaisiin yhdessä kehittää paremmin.
Alueelle oli tarkoitus laatia maankäyttösuunnitelma, jotta alueelle olisi saatu rakennuspaikkoja ja
samalla kehitetty satama-aluetta. Keväällä ELY- keskuksen kanssa käydyissä neuvotteluissa kävi
kuitenkin ilmi, että alueelle täytyisi laatia ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavaa on suunniteltu
laajennettavaksi siten, että myös Raahen seurakunnan maa-alueelle tulisi mökkitontteja.
Sweco Ympäristö on tarjoutunut jatkamaan kaavoittamista hintaan 5.000 euroa (ALV 0 %) + matka
ym. kulut noin 300 euroa (ALV 0 %).
Osakaskunta esittää seurakunnalle, että kaavoituskulut jaetaan seuraavasti:
- Raahen seurakunta
1.000 €
- Siikajoen kunta
2.500 €
- Osakaskunnan maksettavaksi loput kaavoituskulut eli noin 1.800 euroa.
Liitteenä nro 1. Sweco Ympäristön tarjous.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää Tunelin alueen kaavoitukseen osallistumisesta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti, että Raahen seurakunta osallistuu Tunelin alueen kaavoituksen 1.000 euron
osuudella.
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Nro 8 § 86
Aktiivisen tuen suunnitelma.
Raahen seurakunnan aktiivisen tuen suunnitelmaa on päivitetty ja tarkennettu vuoden 2015 aikana.
Aktiivisen tuen suunnitelma pitää olla seurakunnassa, jotta KELA korvaa työterveyshuollon korvauksen
60 %:n tasolla. Raahen seurakunnalla on ollut tällainen suunnitelma, mutta nyt sitä on tarkennettu ja
kirjoitettu kaikki vallinneet käytännöt ylös sekä laadittu tarkka toimenpidesuunnitelma kaikkien tilanteiden
varalle.
Aktiivisen tuen suunnitelma on sopimus siitä, että Raahen seurakunnan henkilöstön työkykyä ja työssä
jaksamista seurataan aktiivisesti. Työyhteisössä havainnoidaan ja tunnistetaan työkykyä heikentäviä
tekijöitä, otetaan niitä puheeksi ja toimitaan niiden ehkäisemiseksi.
Raahen seurakunta on ollut vuoden 2015 aikana Kuntien Eläkelaitoksen pilotointiryhmässä, jossa on
laadittu aktiivisen tuen suunnitelmia ja koulutettu esimiehiä toiminaan varhaisen tuen suunnitelman
mukaisesti. Tältä pohjalta seurakunnan aktiivisen tuen suunnitelmaa on myös päivitetty.
Seurakunnan yhteistyötoimikunta on käsitellyt ko. suunnitelman 19.5.2015 kokouksessaan ja se on
esitetty kaikille työntekijöille työntekijä kokouksessa 20.5.2015.
Liitteenä nro 2. aktiivisen tuen suunnitelma.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy aktiivisen tuen suunnitelman.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi aktiivisen tuen suunnitelma.
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Nro 9 § 87
( EI JULKINEN )

Nro 10 § 88
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1)
Kirkkoneuvosto myönsi Anna-Liisa Kinnuselle 60 %:n työajan ajalle 1.1. - 31.3.2016
alle kolmivuotiaan lapsen hoidon vuoksi.
2)
Kirkkoneuvostolle jaettiin tiedoksi infokirje turvapaikanhakijoiden asioista.
3)
Vuonna 2016 järjestetään kirkolliskokousvaalit sekä Oulun Hiippakunta kokouksen
edustajien vaali.
4)
Talousjohtaja esitti talouskatsauksen.
5)
Tiedottamisesta todettiin, että tiedotustoimikunta pitää kokouksen tällä viikolla, jossa
pohditaan tiedottamisen järjestämistä niille alueille, johon ilmaisjakelulehti Raahelainen
ei tule.
6)
Kiinteistöpäällikkö esitteli Saloisten seurakuntakodin tämän hetkisen tilan.

Nro 11 § 89
Ilmoitusasioita.
Kirkkoneuvosto:
1)
Kirkkoneuvoston kokous 13.10.2015.

Nro 12 § 90
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 13 § 91
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

