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RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
7.2.2017

Nro 1 § 1
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 § 2
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Havia ja Maija-Liisa Heikkilä.

Nro 3 § 3
Tavoittavan perhe- ja nuorisotyön ESR-hankkeen rahoituksen hakeminen.
MMM-testamentti työryhmä on kokouksessaan 18.1.2017 käsitellyt Tavoittavan perhe- ja nuorisotyön
ESR-hanketta.
Liitteenä nro 2. esitys ko. hankkeesta.
Liitteenä nro 3. testamenttityöryhmän pöytäkirja ko. asiasta.
EURA

Testamenttiryhmä päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy hankehakemuksen jätettäväksi
2014 järjestelmän kautta. Haku päättyy 17.2.2017.
Niin ikään työryhmä päätti, että mikäli ELY-keskus myöntää hankerahoituksen pidetään silloin
mahdollisuuksien mukaan lähtökohtana sitä, että hanketyöntekijä aloittaa työssään 1.8.2017.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy hankehakemuksen.
Kirkkoneuvosto:
Kappalainen Lauri Haapala esitteli ESR-hankkeen.
Kirkkoneuvosto hyväksyi hankehakemuksen siten, että omarahoitusosuus kustannetaan MMMtestamentin tuotosta.
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Nro 4 § 4
Diakonian viran täyttäminen.
Kirkkonsto 13.12.2016 § 91
Diakonissa Arja Sassali on jäänyt eläkkeelle 1.12.2106. Hän on hoitanut Saloisten alueen diakonian
virkaa. Diakoniatyön vastuuryhmän on kokouksessaan 9.12.2016 käsitellyt diakonian viran täyttämisestä.
Diakoniatyön vastuuryhmän esitys asiasta esitellään kokouksessa.
Raahen seurakunnan kirkkovaltuuston 2.6.2016 hyväksymän seurakunnan toiminnan ja talouden
tasapainottamissuunnitelman mukaan seurakunnan diakonia työssä on tällä hetkellä riittävä määrä
henkilöstöä. Lisäksi suunnitelmassa todetaan, että eläkkeelle jäävien viranhaltijoiden tilalle tultaneen
palkkaamaan uudet viranhaltijat, mutta heidän toimenkuviaan ja vastuualueitaan tulee harkita tarkoin,
jotta saadaan järjestettyä työtehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja seurakuntalaisten tarpeet
huomioiden.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää diakonian viran täyttämisestä.
Kirkkoneuvosto:
Diakoniatyö vastuuryhmä esittää, että Raahen seurakunnassa julistetaan haettavaksi diakonian virka.
Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi diakonian viran 27.1.2017 mennessä.
-----------------------Diakonian virka on ollut haettavana sanomalehti Raahen Seudussa, TE-keskuksen sähköisessä ja Kirkon
sähköisessä hakujärjestelmässä. Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet:
Ulla Anttonen, Veera Baas, Aila Helander, Marjo Karppinen, Leila Kiuru, Marja Kyösti, Anniina Lahtinen,
Sinikka Martikkala, Jenni Ranta, Vilja Remes, Hannele Repola, Marja Vedenoja ja Jaana Ylitalo.
Liitteenä nro 1. luettelo hakijoista.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää viran täyttämisestä.
Kirkkoneuvosto:
Aino Merikanto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvosto päätti kutsua haastatteluun 14.2.2017 seuraavat henkilöt:
Aila Helander, Jenni Ranta ja Hannele Repola.

RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
4.2.2017
Nro 5 § 5
Lyhytaikainen laina talousarvioon.
Seurakunnan verotulot vuoden 2016 marraskuussa olivat noin 220.000 euroa negatiiviset vuoden 2015
verotulojen oikaisujen jälkeen. Tästä johtuen joulukuun verotuloista, joka oli myös odotettua huonompi ei
tullut seurakunnan rahatilille kuin vain noin 80.000 euroa. Täten seurakunnan kassatilanne tammikuussa
2017 huononi varsinkin kun Kirkon palvelukeskukseen siirtymisen vuoksi kaikki vuodelle 2016 kohdistuvat
laskut tuli maksaa ennen eräpäiviään vuoden 2016 puolella.
Seurakunnalla on ollut Raahe-Pattijoki hautainhoitorahastosta lainaa 150.000 euroa, joka on maksettu
kokonaan pois viime vuonna. Kassatilanteen hallitsemiseksi tämä raha on palautettu seurakunnan
talousarviotilille, jotta tammikuun virkapalkat on saatu maksetuksi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää ottaa Raahe-Pattijoki hautainhoitorahastosta lyhytaikaista lainaa 150.000 euroa
kassatilanteen korjaamiseksi. Lainan vuosikoroksi määritellään 1,0 %.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti ottaa Raahe-Pattijoki hautainhoitorahastosta lyhytaikaista lainaa 150.000 euroa
kassatilanteen korjaamiseksi. Lainan vuosikoroksi määritellään 1,0 %.
Nro 6 § 6
Lastenohjaajan toimen täyttäminen.
Lastenohjaaja Leena Jussilalle on myönnetty ero lastenohjaajan toimesta 1.1.2017 alkaen.
Lapsi- ja perhetyönvastuuryhmä esittää 16.12.2016 pitämässään kokouksessa, että lastenohjaajan toimi
täytetään 1.2.2017 alkaen toistaiseksi. Lisäksi vastuuryhmä on arvioinut ko. asian lapsivaikutusta.
Seurakunnan toiminnan- ja talouden tasapainottamisohjelman mukaan lapsityössä seuraavan eläkkeelle
jäävän työntekijän kohdalla tulee tarkoin harkita toimen täyttämistä vakituisesti. Tällä hetkellä lasten ja
kerhojen määrät sekä kerhopisteet ovat sellaisen muutoksessa, että olisi hyvä katsoa
tarvitaanko minkä verran lastenohjaajia ensi syksynä ja tehdä päätökset sitten kun tiedetään tilanne.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että lastenohjaajan tointa ei täytetä vielä, vaan asiaa katsotaan uudelleen ensi
syksynä kun tiedetään kerhojen ja kerholaisten määrä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi lapsivaikutusten arviointi, jonka lapsityönvastuuryhmä on esittänyt.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja totesi jäsen Karppisen esittäneen jäsen Havian kannattamana, että
lastenohjaajan tointa ei täytetä ollenkaan.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi tulleen esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun
esityksen, joten täytyy suorittaa äänestys.
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Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat
esittelijän ehdotusta sanovat JAA ja ne, jotka kannattavat Karppisen ehdotusta sanovat EI.
Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
JAA: Heikkilä, Hyväri, Kippola, Lehto, Merikanto, Nivala, Paakkonen, Salonsaari ja Matala.
EI: Havia, Karppinen, Nygård ja Utunen.
Puheenjohtaja totesi äänestystulokseksi tulleen 9 JAA- ääntä ja 4 EI- ääntä.
Täten puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen esittelijän esityksen, että lastenohjaajan tointa ei täytetä
vielä, vaan asiaa katsotaan uudelleen ensi syksynä kun tiedetään kerhojen ja kerholaisten määrä.

Nro 7 § 7
Nuorisotyönohjaaja Paavo Räsäsen irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Nuorisotyönohjaaja Paavo Räsänen irtisanoutuu nuorisotyönohjaajan virasta 1.5.2017 alkaen eläkkeelle
siirtymisen johdosta 9.1.2017 päivätyllä kirjeellä.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Paavo Räsäselle eron nuorisotyönohjaajan virasta 1.5.2017 alkaen eläkkeelle
siirtymisen johdosta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Paavo Räsäselle eron nuorisotyönohjaajan virasta 1.5.2017 alkaen eläkkeelle
siirtymisen johdosta.
Nro 8 § 8
Mirja ja Mauno Monton testamenttivaroilla toteutettava Tupa-toiminta.
Ruukin seurakunta on aikanaan saanut käyttöönsä Mirja ja Mauno Monton testamentin, jonka tarkoituksena
on seurakuntatyön tukeminen entisen Ruukin seurakunnan alueella. Edellisvuosien toiminnan tuloksena
alueella on toteutunut ns. Tupa-toiminta. Siikasalon seurakunnan aikana testamenttivaroilla oli palkattu
määräaikainen diakoniatyöntekijä ja työalasta vastasi diakoniatyö.
Raahen seurakunnan kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 29.3.2016 testamenttivaroin tapahtuva
toimintaa koordinoimaan testamenttityöryhmän. Työryhmän jäseniksi nimettiin entisen Ruukin seurakunnan
alueen luottamushenkilöt, alueen kappalainen sekä alueen eri työmuotojen edustajat.
Testamenttityöryhmä on kokouksessaan 18.1.2017 päättänyt esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto:
1. päättää siirtää Tuvan ja sen toimintayhteydessä tapahtuvan muun vapaaehtoistyön diakoniatyön
alaisuuteen. Tupa ja sen toimintayhteydessä tapahtuva vapaaehtoistyö on luonteeltaan selkeästi
diakonista, lähinnä ikääntyvien parissa ja jo työelämästä pois siirtyneiden toimesta tapahtuvaa ja
lähimmäisen palveluun keskittyvää toimintaa.
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2. päättää nimetä Tuvan ja sen toimintayhteydessä tapahtuvan muun vapaaehtoistyön vastuuhenkilöksi
kulloisenkin Ruukki – Paavola alueen diakoniaviranhaltijan. Toiminnan suunnittelu- ja ohjaustyössä
hänen työparinaan toimii alueen kulloinenkin aluekappalainen.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että ko. tupa-toiminta rahoitetaan MMM-testamenttirahastosta.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää siirtää Tupa-toiminnan seurakunnan diakoniatyön alaisuuteen ja vastuuhenkilöt
esitetyllä tavalla sekä, että ko. toiminta rahoitetaan MMM-testamenttirahastosta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti siirtää Tupa-toiminnan seurakunnan diakoniatyön alaisuuteen ja nimesi
vastuuhenkilöksi Ruukki-Paavola alueen diakoniaviranhaltijan sekä päätti, että ko. toiminnan suunnitteluja ohjaustyössä diakonin työparina toimii alueen kulloinenkin kappalainen.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että Tupa-toiminta rahoitetaan MMM-testamenttirahastosta.

Nro 9 § 9
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Todettiin, että Rovaniemen hovioikeuden päätöksestä testamenttiasiassa ei ole haettu valitusoikeutta
Korkeimpaan oikeuteen.

Nro 10 § 10
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoherran ja talousjohtajan päätös: Työajan pidentäminen Raahen seurakunnassa 1.2.2017 alkaen
toteutetaan seuraavasti:
1. Kokoaikaisilla työajallisilla lisätään puoli tuntia työaikaa viikossa siten, että työaika on yleisessä
työajassa olevilla 38 tuntia ja 45 minuuttia sekä toimistotyöajassa olevilla 36 tuntia ja 45 minuuttia
viikossa.
2. Hengellisen työn viranhaltijoilla, joilla ei ole työaikaa, työajan pidennys toteutetaan työskentelyllä,
joka edistää työntekijöiden ammattitaidon ylläpitämistä ja työn kehittämistä ammattikirjallisuutta
lukemalla. Työajan pidentämisen toteutumista seurataan esimiehen kanssa käydyssä keskustelussa
luetusta kirjallisuudesta.
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Nro 11 § 11
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 12 § 12
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

