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Nro 1 § 71
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 päätösvaltaisiksi.

Nro 2 § 72
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terttu Nivala ja Kaisa Tilus.
Lisäksi kirkkoneuvosto valitsi kokouksen varapuheenjohtajaksi Reino Nygårdin.
Nro 3 § 73
Yksityistien rakentamiseen osallistuminen.
Matti ja Eila Liimatainen ovat esittäneet Raahen seurakunnalle, että seurakunta osallistuisi yksityistien
rakentamiseen Romuperän alueella. Ko. tieltä tulisi kulkuoikeudet pellolle soranotolle ja omaan metsään
sekä lisäksi seurakunnalle metsänhoito ja hakkuutöihin. He esittävät lisäksi, että tielle laitetaan puomi ja
kummallekin osapuolelle lukot ja niihin avaimet. Kustannuksista sovitaan kun arvioidaan tien teosta
tulevat kustannukset.

Liitteenä nro 1. kartta alueesta.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää osallistumisesta yksityistiehankkeeseen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto totesi, ettei seurakunta osallistu ko. yksityistiehankkeeseen, koska seurakunnalla ei ole
tarvetta ko. tielle.

RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
30.9.2014

Nro 4 § 74
Lähiesimiesjärjestelmän aiheuttamat palkantarkastukset.
Kirkkovaltuuston on kokouksessaan 22.5.2014 § 7 päättänyt, että Raahen seurakunnassa siirrytään
lähiesimiesjärjestelmään 1.9.2014. Näin toteutuvilla tiimiesimiehillä tulee muutoksia tehtävien kuvauksiin.
Näitä muutoksia ovat mm. valmistelijan/ esittelijän tehtävät, työnjohdollinen esimies, vastuu
kehityskeskusteluista, et-keskustelut sekä toimii yhdyshenkilönä.
Kun viranhaltijoille tulee oleellisia muutoksia työtehtäviin, täytyy käydä neuvottelut, joissa todetaan
tehtävän kuvauksien kautta muutokset ja niiden vaikutukset palkkaukseen. Tällöin toimitaan KirVesTes:n
23 §:n mukaan ja tarkastellaan tehtäväkuvauksien muutoksia palkkojen vaativuusryhmiin.
Tältä pohjalta on työnantajan ja ammattiliittojen kanssa käyty paikallisneuvottelut. Neuvottelujen
tuloksena on todettu, että lähiesimies asemaan siirtyvien viranhaltijoiden tehtävät ovat muuttuneet
oleellisesti siten, että palkkojen vaativuusryhmiä täytyy korottaa.
Liitteenä nro 2. paikallisneuvottelujen pöytäkirja 9.9.2014.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy lähiesimiehelle palkkojen tarkistukset liitteen nro 2. mukaisesti.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoherra Harri Joensuu poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Tämän pykälän käsittelyn aikana puheenjohtajana toimi Reino Nygård.
Kirkkoneuvosto hyväksyi lähiesimiehille palkkojen tarkistukset liitteen nro 2. mukaisesti.

Nro 5 § 75
Vs. kirkkoherra Harri Joensuun palkan määritteleminen kirkkoherran viransijaisuuden ajaksi.
Kirkkoherrojen palkkaus on siirtynyt ylimmän johdon palkkausjärjestelmään 1.8.2014 lukien.
Uuden järjestelmän mukaan kaikki kirkkoherroja koskevat päätökset tehdään seurakunnassa tai
seurakuntayhtymässä. Kumotun virka- ja työehtosopimuksen mukaan kirkon työmarkkinalaitos on
määritellyt kirkkoherran palkan ja tuomikapituli on päättänyt kohtuullisesta korvauksesta papille, joka on
oman viran ohella hoitanut tilapäisesti kirkkoherran tehtäviä. Uuden virkaehtosopimuksen mukaan
seurakunta voi päättää palkkauksesta.
Yleisesti pitkissä virkavapauksissa sijainen voidaan määrätä hoitamaan virkaa sijaisena, ei oman viran
ohella. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on Harri Joensuun hoitamaan kirkkoherran viransijaisuutta
26.6. - 23.9.2014. Sijaisuus voi jatkua pitempäänkin.
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Uuden virkaehtosopimuksen mukaan määräaikaiselle kirkkoherran viran hoitajalle määritetään peruspalkka, joka on
vähintään kyseisen seurakunnan kirkkoherralle määritelty K-hinnoitteluryhmän alarajan suuruinen eli käytännössä
seurakunnan vakituisen kirkkoherran viran hoidosta maksettava palkka. Kirkon työmarkkinalaitos on määritellyt Raahen
seurakunnan kirkkoherran K-hinnoitteluryhmäksi K 40 (KirVesTes Liite 6 ja 6 a) ja määritellyt ko. viran peruspalkan.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää maksaa Harri Joensuulle kirkkoherran viransijaisuuden hoidosta Raahen
seurakunnan vakinaiselle kirkkoherralle määriteltyä palkkaa, joka tulee K-hinnoitteluryhmästä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoherra Harri Joensuu poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Tämän pykälän käsittelyn aikana puheenjohtajana toimi Reino Nygård.
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen ja totesi samalla, että viransijaisuus jatkuu 16.10.2014 saakka sekä
mahdollisesti senkin jälkeen.

Nro 6 § 76
Puhuri Oy:n ostotarjous Herttasten palstat – tilasta.
Puhuri Oy on esittänyt Raahen seurakunnalle ostotarjouksen 19.8.2014. Tarjouksessa Puhuri Oy esittää, että
se olisi valmis ostamaan seurakunnan Herttasten palstat- tilan numero 2:sta, jonka kiinteistötunnus on 678-41115-92/2. Palstan pinta-ala on 2,39 ha. Kauppahinnaksi Puhuri Oy esittää 5.600 euroa.
Puhuri Oy:n tarjous liitteenä nro 3.
Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus ry on tehnyt arvion ko. tilan arvosta.
Arvio liitteenä nro 4.
KL:n 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan muun kiinteistön luovuttamisesta päättää kirkkovaltuusto
määräenemmistöllä. Ko. päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Puhuri Oy:n ostotarjouksen ja lähettää
päätöksen kirkkohallitukseen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Puhuri Oy:n ostotarjouksen ja lähettää
päätöksen kirkkohallitukseen vahvistettavaksi.
Lisäksi kirkkoneuvosto toteaa, että seurakunnalle tulee säilyttää kulkuyhteys ko. alueen läpi seurakunnan
maille sekä ko. tilaan mahdollisesti kuuluvia yhteisiä oikeuksia ei myydä kaupan yhteydessä.
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Nro 7 § 77
Yhteenveto tilikauden aikaisesta valvontatarkastuksesta tilikaudella 2014.
Raahen seurakunnan tilintarkastajat ovat suorittaneet tilikauden aikaisen valvontatarkastuksen
17.9.2014 Tilintarkastajien lausunto liitteenä nro 5.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tilintarkastajien lausunnon.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi tilintarkastajien lausunnon.
Nro 8 § 78
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto myönsi lastenohjaaja Anni Hiedalle eron lastenohjaajan toimesta 1.12.2014 alkaen
eläkkeelle siirtymisen johdosta.
2) Kirkkoneuvosto myönsi nuorisotyönohjaaja Liisa Järvelälle eron nuorisotyönohjaajan virasta
31.12.2014 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.
3) Kirkkoneuvosto myönsi toimistonhoitaja Anna-Liisa Korkiakoskelle eron 30.4.2015 alkaen eläkkeelle
siirtymisen johdosta.
4) Keskusteltiin kyyditysmahdollisuudesta ehtoolliskirkkoihin sivukyliltä. Todettiin, että diakoniatyön
vastuuryhmä valmistelee asiaa.
5) Kirkkoneuvosto valitsi rahavarojen tarkastajiksi vuodelle 2014 Raija Kauppilan ja Erkki Luttisen.
Nro 9 § 79
Ilmoitusasiat.
Kirkkoneuvosto:
1) Ella Kaarto palkattu määräaikaisesti nuorisotyönohjaajan virkaan ajalle 1.10.2014 – 31.3.2015
2) Ilmari Oikarinen palkattu kanttorin sijaiseksi 1.10.2014 - 31.3.2014.
3) Kirkkoherra toi esiin suunnitelman jumalanpalvelusten järjestämisen muodostamisesta kolmeksi
toiminnalliseksi alueeksi.
4) Talousarvion käsittely suoritetaan siten, että työalojen edustajat esittelivät talousarvion toiminnalliselta
osalta kahdessa seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa ja lopullinen talousarvio käsitellään
joulukuun alussa.
Nro 10 § 80
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen.
Nro 11 § 81
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

