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

13.9.2018
Allekirjoitukset

Tuula Lehto
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa:

Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Aika ja paikka
14.9.2018
Virka
Allekirjoitus

Terttu Nivala
Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherra Tuomo Matala
Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 2.9.2018 – 2.10.2018.
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Nro 1 § 91
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 totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Nro 2 § 92
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Lehto ja Terttu Nivala.
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Nro 3 § 93
Nuorisotyöohjaajan viransijaisuuden täyttäminen.
Kirkkonsto 14.8.2018 § 69/ 28.8.2018 § 85
Raahen seurakunnan nuorisotyönohjaajan viransijaisuus on ollut haettavana
ajalla 20.6.-13.7.2018. Viran pätevyysehtoina on yhteisöpedagogin koulutus tai muu soveltuva
vastaavan tasoinen kirkollinen tutkinto. Viransijaisuus on ajalle 21.8.2018-12.8.2019.
Ko. virkaa ovat määräaikaan hakeneet seuraavat henkilöt:
Jere Hakkarainen, Taina Jaakola, Kaisa Janger, Miia Kallio, Tatu Karvonen, Esa Laitinen, Niko Maarala,
Sonja Paaso, Kati Pahkasalo, Tuula Peura-Salmela ja Anni Pohjola.
Viransijaisuutta hakeneiden tiedot lähetetään myöhemmin kun nuorisotyövastuuryhmä on asiaa käsitellyt
ja antaa hakijoista lausunnon.
Vastuuryhmä esittää haastatteluun seuraavia henkilöitä:
Taina Jaakolan, Miia Kallion, Kati Pahkasalon ja Tuula Peura-Salmelan.
Liitteenä nro 1. kooste hakijoista.
Hakijoiden haastattelu pidetään kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää haastatteluun kutsuttavat henkilöt.
Kirkkoneuvosto:
Tuula Peura-Salmela ja Taina Jaakola ovat ilmoittaneet peruvansa hakemukset ko. virkaan.
Kirkkoneuvosto valitsi Miia Kallion nuorisotyönohjaajan viransijaisuuteen ajalle 21.8.2018 – 12.8.2019.
--------------------------------------Nuorisotyönohjaajan viransijaisuuteen valittu Miia Kallion on 15.8.2018 ilmoittanut, ettei ota viransijaisuutta
vastaan.
Ko. viransijaisuutta ovat vielä hakemassa Jere Hakkarainen, Tatu Karvonen, Esa Laitinen, Niko Maarala, Sonja
Paaso ja Kati Pahkasalo. Muut ovat ilmoittaneet, että ovat saaneet muualta töitä tai eivät ole muutoin enää
käytettävissä viranhaussa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden täyttämisestä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti kutsua haastatteluun seuraavaan kokoukseen Karvosen, Laitisen, Paason ja
Pahkasalon.
---------------------------------------Ehdotus:
Kirkkoneuvosto haastattelee haastatteluun kutsutut ja päättää nuorisotyönohjaajan sijaisen valinnasta.
Kirkkoneuvosto:
Nuorisotyönohjaaja Sakari Salo osallistui hakijoiden haastatteluun.
Kirkkoneuvosto valitsi nuorisotyönohjaajan viransijaisuuteen Tatu Karvosen ja varalla Sonja Paason.
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Nro 4 § 94
Sairaalapastorin viran täyttäminen.
Kirkkonsto 14.8.2018 § 71/ 28.8.2018 § 84
Raahen seurakunnan kirkkoneuvosto on pyytänyt kokouksessaan
8.5.2018 § 46 tuomiokapitulia aloittamaan rekrytoinnin Raahen seurakunnan
sairaalapastorin viran täyttämiseksi.
Oulun tuomiokapituli on osoittanut kirjeen (Diaarinro DOUL/201/01.01.01/2018) 30.7.2018
Raahen seurakunnan kirkkoneuvostolle, jossa ilmoitetaan aukiolleesta sairaalapastorin virasta.
1. Kiinnostuksensa sairaalapastorin virkaan ilmaisseet
Raahen seurakunnassa on avoinna sairaalapastorin virka. Virkaan ovat 25.6.2018 klo 15 mennessä
ilmoittaneet kiinnostuksensa seuraavat henkilöt aakkosjärjestyksessä:
Keil Kaija
Koskela Miika
Parviainen Pirjo
Pitkänen Teija
Räihä Risto
KL 6:11
--Tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin
virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus
antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan
ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista.
---

2. Toimenpidepyynnöt

Tuomiokapituli pyytää Raahen seurakunnan kirkkoneuvostoa antamaan perustellun lausunnon KL 6:11
perusteella kiinnostuksensa Raahen seurakunnan sairaalapastorin virkaan ilmaisseista. Seurakuntaa
pyydetään asettamaan lausunnossa 2-3 henkilöä siihen järjestykseen, jossa seurakunta toivoo heitä
tehtävään.
Lausunnossa annetaan vertailevat tiedot, millä tavoin ja millä sisällöllisillä perusteilla kirkkoneuvosto on
päätynyt lausuntoonsa. Julkinen ilmoitus asettaa vaatimuksen noudattaa tarkasti yleisiä hyvän hallinnon
periaatteita (hyvä hallintomenettely, yleiset virkaylennysperiaatteet, tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki).
Kunnioittavasti
Outi Uusimäki
Hiippakuntapastori
Liitteenä nro 3. Hakijayhteenveto
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto kutsuu hakijoista haastatteluun 2-3 henkilöä ja antaa sen jälkeen perustellun lausunnon Oulun
tuomiokapitulille Raahen seurakunnan sairaalapastorin virkaan hakeneista.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti kutsua haastatteluun Teija Pitkäsen ja Pirjo Parviaisen.
---------------------------------------
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Ehdotus:
Kirkkoneuvosto haastattelee haastatteluun kutsutut ja antaa Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille
lausunnon hakijoista ja esittää järjestyksen, jossa neuvosto haluaa heidän tulevan valituksi.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää lähettää Pitkäsen ja Parviaisen soveltuvuustestiin.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto haastatteli Parviaisen ja Pitkäsen.
Kirkkoneuvosto päätti lähettää Pitkäsen soveltuvuustestiin ja odottaa soveltuvuustestin
tuloksia, jonka jälkeen kirkkoneuvosto antaa lausunnon hakijoista. Parviaisella on olemassa
soveltuvuustesti, jonka seurakunta hyväksyy.
Soveltuvuustestin jälkeen kirkkoneuvosto antaa lausunnon hakijoista.
Aino Merikanto saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa klo 20.00.
------------------------Kokouksessa esitellään soveltuvuustestien tulokset.
Lausunto esitellään kokouksessa.
Ehdotus:
Kirkkoherra esitteli lausunnon kokouksessa (llite nro 1.).
Raahen kirkkoneuvosto pyytää perusteltuun lausuntoon (liite nro 1.) kirjatuin perusteluin pastori Teija
Pitkäselle viranhoitomääräystä Raahen seurakunnan sairaalapastorin virkaan 1.1.2019 alkaen.
Järjestyksessä toiseksi kirkkoneuvosto valitsi lausuntoon (liite nro 1.) kirjatuin perusteluin pastori Pirjo
Parviaisen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
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Nro 5 95
Toimistosihteeri Merja Honkakosken vuorotteluvapaa-anomus.
Taloustoimiston toimistosihteeri Merja Honkakoski anoo vuorotteluvapaata ajalle 18.3.2019 – 13.9.2019.
Vuorotteluvapaasta sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken kirjallisella vuorottelusopimuksella.
Sopimuksessa työnantaja sitoutuu palkkaamaan vuorottelijalle työttömän työnhakijan edellytykset
täyttävän sijaisen.
Vuorotteluvapaan ehdot ovat 1.1.2016 alkaen seuraavat:
- vapaalle lähtijällä pitää olla työhistoriaa vähintään 20 vuotta,
- vapaan pitää kestää vähintään 100 päivää ja vapaalla voi olla enintään 180 päivää,
- vapaata ei voi jaksottaa, ainoastaan pidentää enimmäisaikaan asti,
- vuorotteluvapaa on aloitettava vähintään kolme vuotta ennen työtekijän eläkelain mukaisen
vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttymistä.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Merja Honkakoskelle vuorotteluvapaata ajalle 18.3. – 13.9.2019.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Merja Honkakoskelle vuorotteluvapaata ajalle 18.3. – 13.9.2019.
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Nro 6 § 96
”Mitä sinulle kuuluu” –projekti.
Kirkkonsto 14.8.2018 § 74
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (Oulu) ja Centria- ammattikorkeakoulu Oy (Ylivieska) ovat lähettäneet
Raahen seurakunnalle kirjeen koskien ”Mitä sinulle kuuluu” – projektin tiimoilta.
Kirjeessä em. osatoteuttajat ilmaisevat huolensa ko. hankkeen käynnistymiseen liittyvistä haasteista
päätoteuttajalle (Raahen seurakunta) useaan kertaan talven ja alkukevään aikana, mutta
hanketoteuttajien välille ei ole ollut muodostunut tarvittavaa vuorovaikutusta hankkeen eteenpäin
viemiseksi, eikä päätoteuttaja ole kyennyt ottamaan sille kuuluvaa roolia hankkeen koordinoinnissa.
Kirje liitteenä nro 5. Kirjeessä osatoteuttajat esittävät miten ko. hanketta jatkettaisiin, jotta se saataisiin
toimimaan rahoituksen mukaisen suunnitelman mukaisesti.
Hankkeeseen seurakunnalle määräaikaiseen nuorisotyöohjaajan virkaan palkattu Jere Hakkarainen
on irtisanoutunut tehtävästään 12.8.2018 alkaen.
Hankkeesta annetaan lisäselvityksiä kokouksessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää:
1) Hyväksyykö se osatoteuttajien liitteen nro 5. mukaiset muutokset hankkeeseen, vai
2) jatketaanko hanketta siten, että Raahen seurakunta toimii edelleen päätoteuttajana ja
3) kuinka se silloin järjestetään.
4) Määräaikaisen (1.1.2018-31.12.2020) nuorisotyönohjaajan viran auki julistamisesta.
5) Raahen seurakunnan vastuuhenkilön nimeämisestä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto ei hyväksy liitteen nro 5. mukaista Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n ja Centriaammattikorkeakoulu Oy:n esittämää päätoteuttajan vaihtamista.
Kirkkoneuvosto päätti lisäksi, että ”Mitä sinulle kuuluu” –projektin osalta neuvotellaan ko.
projektin lakkauttamisesta.
------------------------------------Vs.kirkkoherra Petri Tervo ja talousjohtaja Heikki Ilkko ovat keskustelleet Siikajoen kunnan
sivistystoimenjohtaja Maarit Leskelän kanssa ko. asiasta 24.8.2018 sekä 28.8.2018 Diakin
edustajien Ulla Timlin, Pirjo Hakala ja Centrian edustajien Paula Santapakka ja Johanna Jansson kanssa.
Kaikkien tahtotila on, että ko. hanketta jatkettaisiin.
Seuraava palaveri on 5.9.2018 kaikkien hankkeen toteuttajien kesken Siikajoen kunnanvirastossa.
Lisäksi 12.9.2018 pidetään kaikkien osapuolten kesken palaveri ELY-keskuksessa rahoittajan kanssa.
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Ehdotus:
Tarkempi ehdotus asiassa esitetään kokouksessa.
Kirkkoneuvosto päättää ko. hankkeesta seuraavaa:
1) Päättää jatkaa ”Mitä sinulle kuuluu”- projektia
2) Jatkaa hankkeen päätoteuttajana siten, että joitakin osioita voidaan siirtää osatoteuttajille
esim. raportoinnista ja hallinnollista tehtävistä
3) Hanketyöntekijän virka päätetään julistaa haettavaksi ajalle 21.9. – 28.9.2018.
4) Kirkkoneuvosto valitsee ohjausryhmään seurakunnan edustajan.
Kirkkoneuvosto:
Todettiin, että Petri Tervo, Sakari Salo ja Heikki Ilkko ovat 5.9.2018 neuvotelleet Siikajoen kunnan, Diakin
ja Centrian edustajien kanssa ko. hankkeesta. Neuvottelun tuloksena päätettiin esittää, että ko. hanketta
jatkettaisiin pienin muutoksin ja jos hanketta jatketaan, niin neuvoteltaisiin rahoittajan (ELY-keskus)
kanssa hankkeen etenemisestä, tarpeesta muokata hankesuunnitelmaa ja sen jatkamisesta vuodelle
2021. Lisäksi tulee pohtia projektipäällikön tehtäviä sekä ohjausryhmän kokoonpanoa.
Kirkkoneuvosto päätti ko. hankkeesta seuraavaa:
1) Jatkaa ”Mitä sinulle kuuluu” – projektia hankkeen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti,
2) Jatkaa ko. hankkeen päätoteuttajana siten, että joitakin osioita voidaan siirtää osatoteuttajille.
3) Hanketyöntekijän virka päätetään julistaa haettavaksi heti kun viran tehtävän kuvaa on tarkistettu,
4) Hankkeen ohjausryhmässä seurakunnan edustajana jatkaa Tuula Lehto.
Kappalainen Petri Tervo oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.
Lauri Utunen poistui kokouksesta klo 21.10 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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Nro 7 § 97
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kanttori Jouni Pietiläinen esitteli urkutoimikunnan ehdotuksen urkujen hankinnasta Pattijoen kirkkoon
sekä Pattijoen urkujen siirtämisestä Revonlahden kirkkoon.
Urkutoimikunta esittää,
- että Pattijoen kirkkoon hankintaan Hollannista Orgelmakerij Steenmanin välityksellä
Oetmoenigskerkista urkutoimikunnan neuvottelun tuloksen mukaisesti 77.000 eurolla siten, että
urkujen osuus 50.000 euroa ja siirtämisen osuus 27.000 euroa,
- Ko. ostopäätös tehdään ehdollisena siten, että asiassa odotetaan vielä urkuasianneuvottelukunnan
ja museoviraston lausunnot,
- Revonlahden kirkkoon siirretään Pattijoen vanhat urut ja siirron hoitaa Jämsän kristillisen
kansanopiston urkujen rakennuskurssilaiset ja he saavat Revonlahden kirkon urut itselleen,
- Pattijoelta siirtyvien urkujen sijoittamisesta Revonlahden kirkkoon päätetään myöhemmin kun asiasta
saadaan kirkon urkuasianneuvottelukunnan sekä museoviraston lausunnot urkujen sijoittamisesta
Revonlahden kirkkoon. Liitteenä nro 2. urkutoimikunnan pöytäkirja.
Kirkkoneuvosto hyväksyi urkutoimikunnan esityksen.
2) Kirkkoneuvosto hyväksyi, että Raahen joulutervehdys hyväntekeväisyys joulukonsertin (Raahen
kirkossa 29.11.2018 klo 19.00) tuotto kokonaisuudessaan menee Raahen seurakunnan diakoniatyön
kautta vähävaraisten lapsiperheiden jouluavustuksiin ja Raahen ensi- ja turvakodin hyväksi.
Nro 8 § 98
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Alex Anttila kiitti kirkkoneuvostoa, että sai olla osallisena diakonin viranhaussa.
Nro 9 § 99
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.
Nro 10 § 100
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.00

