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Raahen seurakunnan virastotalo, Kirkkokatu 33, RAAHE
Matala Tuomo
kirkkoneuvoston pj.
Havia Risto
Heikkilä Maija-Liisa
Karppinen Aimo
Kippola Päivi
Lehto Tuula
Merikanto Aino
Nivala Terttu
Paakkonen Yrjö
Salonsaari Saila
Talus Helena
Mustonen Tuula Kaisa varajäsen

poissaolijat

Hyväri Maria, Nygård Reino
MUUT LÄSNÄOLIJAT
(ja läsnäolon peruste)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika)

Ilkko Heikki
Partanen Toivo
Honkakoski Merja

pöytäkirjanpitäjä, talousjohtaja
kiinteistöpäällikkö
toimistosihteeri

§ 41
§:t 41 – 49
Raahen seurakunta
taloustoimisto
Kirkkokatu 33, Raahe 31.5.2017

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Tuomo Matala

Heikki Ilkko

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

31.5.2017
Allekirjoitukset

Saila Salonsaari
Aika ja paikka
1.6.2017
Virka
Allekirjoitus

Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Risto Havia
Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherra Tuomo Matala
Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 23.5.2017 – 23.6.2017.
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Nro 1 § 41
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 § 42
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Havia ja Saila Salonsaari.
Nro 3 § 43
Kappalainen Kimmo Heinilän vuorotteluvapaahakemus.
Kappalainen Kimmo Heinilä anoo vuorotteluvapaata ajalle 1.9.2017-27.2.2018.
Vuorotteluvapaan kesto on 100-180 pv ja se on pidettävä yhtäjaksoisesti.
Vuorotteluvapaan edellytykset ovat seuraavat:
- Vuorotteluvapaalle jäävän pitää olla kokoaikainen (yli 75 %) työntekijä, jonka työsuhde samaan
työnantajaan on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan
alkamista.
- Vuorotteluvapaan edellytyksenä on 20 vuoden työhistoria ennen vuorotteluvapaan alkamista.
- Työnantajan on palkattava vuorotteluvapaan ajaksi TE-keskuksessa työttömänä työnhakijana
oleva henkilö.
- Sijaiseksi palkattavan tulee olla:
- työttömänä vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaata edeltäneenä 14 kuukauden
aikana,
- alle 30 –vuotias henkilö, jonka tutkinnosta on kulunut enintään vuosi sekä
- henkilö, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25 –vuotias tai yli 55- vuotias.
- oltava työttömänä työnhakijana TE-toimistossa välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.
KJ:n 6 luvun 8 §:n mukaan seurakunnan papin viranhaltijan yli kahden kuukauden virkavapauden myöntää
tuomikapituli. KJ:n 6 luvun 9 §:n mukaan tulee hakemukseen liittää kirkkoneuvoston lausunto.
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Ehdotus:
Kirkkoneuvosto puoltaa kappalainen Kimmo Heinilän vuorotteluvapautta ajalle 1.9.2017-27.2.2018.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto puoltaa kappalainen Kimmo Heinilän vuorotteluvapautta ajalle 1.9.2017-27.2.2018.

Nro 4 § 44
EmäntäTuovi Kärsämän irtisanoutuminen.
Emäntä Tuovi Kärsämä on ollut toimivapaalla 1.10.2016 – 30.5.2017 ajalla.
Tuovi Kärsämä on 27.4.2017 päivätyllä kirjeelle ilmoittaa irtisanoutuvansa Raahen seurakunnan
emännän toimesta 28.5.2017 alkaen.
Kyseessä on Saloisten seurakuntakodin emännän toimi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Tuovi Kärsämälle eron Raahen seurakunnan emännän toimesta 28.5.2017
alkaen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Tuovi Kärsämälle eron Raahen seurakunnan emännän toimesta 28.5.2017
alkaen.
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Nro 5 § 45
Pohdintaa seurakunnan talouden, henkilöstön, investointien suunnittelusta lähivuosina.
Kirkkovaltuuston hyväksymän talouden ja toiminnan tasapainottamissuunnitelman toteutumaa tulee
kirkkoneuvoston arvioida toimikausittain. Kirkkoneuvosto on vaihtunut vuoden 2017 alussa, joten uudellekin
kirkkoneuvostolle tuodaan ko. suunnitelmaa esille ja samalla esitellään ko. suunnitelman toteutumista tähän
asti sekä esitellään uusia toimia suunnitelman toteuttamiseksi.
Kokouksessa on tarkoitus keskustella tämän hetkisestä tilanteesta ja pohtia tulevia toimia siten, että
tässä kokouksessa ei välttämättä tehdä uusia päätöksiä, vaan asioista keskustellaan eri vaihtoehtojen
pohjalta.
Liitteenä nro 1. yhteenveto talouden ja toiminnan tasapainottamissuunnitelman suunnitelluista toimista.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto keskustelee talouden ja toiminnan tasapainottamissuunnitelman toteutumisesta ja
tulevista toimista.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto keskusteli talouden ja toiminnan tasapainottamissuunnitelman toteutumisesta ja
tulevista toimista.
Nro 6 § 46
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto päätti hankkia Kaarina Pehkoselle diakonian merkin diakoniatyön tiimin esityksen
mukaisesti.
2) Kirkkoneuvosto myönsi lastenohjaaja Heini Longan opintovapaa 1.9.2017-30.4.2018.
Nro 7 § 47
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
Ei ollut.
Nro 8 § 48
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL: mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.
Nro 9 § 49
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

