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Nro 1 § 54
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 § 55
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saila Salonsaari ja Helena Talus.
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12.6.2018

Nro 3 § 56
Diakoni Satu Pesosen irtisanoutuminen.
Diakoni Satu Pesonen on 11.5.2018 päiväämällään kirjeellä ilmoittanut eroavansa diakonian virasta
1.8.2018 alkaen siirtyäkseen Tuiran seurakunnan palvelukseen.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää diakoni Satu Pesoselle eron diakonian virasta 1.8.2018 alkaen.
Samalla kirkkoneuvosto päättää julistaa diakonian viran haettavaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi diakoni Satu Pesoselle eron diakonian virasta 1.8.2018 alkaen.
Samalla kirkkoneuvosto päätti julistaa diakonian viran haettavaksi 13.7.2018 mennessä.
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Nro 4 § 57
Nuorisotyönohjaaja Ella Kaarron virkavapaa-anomus.
Nuorisotyöohjaaja Ella Kaarto anoo henkilökohtaisista syistä virkavapaata ajalle 21.8.2018 – 12.8.2019.
Raahen seurakunnan nuorisotyön ja varhaisnuorisotyön tiimit ovat keskustelleet Ella Kaarron
virkavapaudesta ja viran hoidosta mahdollisen virkavapauden aikana. Ko. tiimit esittävät seuraavaa:
Raahen seurakunnan nuorisotyön ja varhaisnuorisotyön tiimit esittävät, että jos Ella Kaarrolle myönnetään
virkavapaa hänen hakemalleen ajalle, palkataan vastaavalle ajalle hänelle sijainen. Esitämme, että sijaisuus
täytetään avoimella haulla.
Perusteemme viran täyttämiselle ovat:
Kyseinen virka on ainoa Siikajoen kunnan alueella toimiva varhaisnuoriso- ja nuorisotyön virka, pois lukien
määräaikainen projektityöntekijä. Projekti on kuitenkin kohdennettu pääasiassa aikuisiin seurakuntalaisiin,
kun taas virka, jonka haltijana Ella Kaarto on toiminut, on suunnattu kouluikäisiin ja nuoriin.
Kyseinen virka ole harkinnan alla edellisen kerran vuonna 2016, kun viran edellinen haltija Jussi RintaJouppi irtisanoutui. Silloin kirkkoneuvosto päätti nuorisotyön vastuuryhmän esityksen mukaisesti ja linjassa
tulevaisuustyöryhmän raportin kanssa täyttää viran. Tilanne alueella ei ole muuttunut, vaan edelleen
Siikajoen kunnan alueella tarvitaan kasvatuksen työntekijöitä.
Viran täyttämättä jättäminen heikentäisi kasvatustyön resursseja koko seurakunnan alueella, koska muiden
työntekijöiden täytyisi yhteisvoimin hoitaa Ellan varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyötä Siikajoen kunnan
alueella, jolloin heiltä jäisi vähemmän resursseja nykyisten tehtävien hoitamiseen.
Varhaisnuorisotyöstä jätettiin vuosi sitten virka täyttämättä. Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön tiimit ovat
yhteistyössä viime talven ajan etsineet ratkaisuja, joilla tämä vaje saadaan tyydyttävästi täytettyä. Prosessi
saatiin valmiiksi ja kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen uudesta organisaatiosta toukokuussa. Tämä työ alkaa
kokonaan alusta, jos resurssit yllättäen vähenevät lisää.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Ella Kaarrolle virkavapauden ajalle 21.8.2018 – 12.8.2019.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää julistaa nuorisotyöohjaajan viransijaisuuden haettavaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Ella Kaarrolle virkavapauden ajalle 21.8.2018 – 12.8.2019.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti julistaa nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden haettavaksi 13.7.2018
mennessä.

RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
12.6.2018
Nro 5 § 58
Suositussopimus epäasiallisista kohtelua ja häirintää koskevista toimenpiteistä.
Kirkon pääsopijapuolet suosittavat seurakunnille, että ne ehkäisevät epäasiallista kohtelua ja häirintää
valmistelemalla ja hyväksymällä hyvää käytöstä koskevan sitoumuksen ja toimintaohjeet työpaikan
ristiriitatilanteita varten.
Liitteenä nro 1. kirkon sopijapuolten laatima malli Hyvään käytökseen sitoutuminen ja
liitteenä nro 2. Toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten.
Seurakuntaa sitoviksi suosituksen sisältämät mallit tulevat seurakunnan toimivaltaisen viranomaisen
(kirkkoneuvosto) päätöksellä.
Seurakuntatyöantajia kaikkien muiden työnantajien lailla lakisääteinen vastuu työpaikan terveellisyydestä ja
turvallisuudesta. Niiden on myös ryhdyttävä toimenpiteisiin häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tapauksien
selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi.
Seurakunnan yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa 23.5.2018 kuten työpaikan yhteistoiminallinen menettely
vaatii. Yhteistyötoimikunta on hyväksynyt tuolloin suositussopimuksen epäasiallisesta kohtelusta ja häirintää
koskevista toimenpiteistä ja esittää sitä kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy suositussopimuksen epäasiallista kohtelua ja häirintää koskevista toimenpiteistä
liitteen nro 2. mukaisesti sekä sitoutuu hyvään käytökseen Raahen seurakunnassa liitteen nro 1.
mukaisesti.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi suositussopimuksen epäasiallista kohtelua ja häirintää koskevista toimenpiteistä
liitteen nro 2. mukaisesti sekä sitoutuu hyvään käytökseen Raahen seurakunnassa liitteen nro 1.
mukaisesti.
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Nro 6 § 59
Metsäpalstan ostotarjous.
Kullervo ja Eila Kanniainen ovat tehneet ostotarjouksen Raahe seurakunnan Nikkarin tilan (Rno 31:3)
määräalasta, noin 30,2 ha, joka sijaitsee Siikajoen kunnan Revonlahden kylässä.
Ostotarjous liitteenä nro 3.
Seurakunnan kiinteän omaisuuden kaupoissa tulee ulkopuolisen arvioida kiinteistön arvo.
Siikalakeuden Metsähoitoyhdistys on arvioinut ko. tilan arvon ja arvioinut ko. kiinteistökaupan
kokonaisuudessaan.
Liitteenä nro 4.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää Nikkarin tilan määräalan myynnistä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti olla myymättä Nikkarin tilan (Rno 31:3) määräalaa esitetyllä hinnalla.
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Nro 7 § 60
Hautamuistomerkki suunnitelma Pattijoen hautausmaalle.
Pattijoen hautausmaalle on esitetty asetettavaksi hautamuistomerkki, joka poikkeaa oleellisesti
seurakunnan ohjeistuksesta. Ko. muistomerkki on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja
pulverimaalattu säänkestävällä maalipinnalla. Muistomerkin sisään on asennettu lämmintä valoa tuottavat
pienet led-valot, jotka valaisevat muistomerkkiä etulevyyn leikatuista kohdista (mm. vainajan nimi- ja
aikatiedot). Valaistus on suunniteltu hautausmaan tunnelmaan sopivaksi ja on siksi lämmin (ei kirkas).
Ledit saavat virran sisään asennetuita ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetuista akuista, joita puolestaan
ladataan muistomerkin taakse siististi asennetulla aurinkokennolla.
Muistomerkin kiinnitys maahan tapahtuu ruuvikiinnityksenä. Vaihtoehtoisena tapana on myös perinteinen
aluskiven päälle kiinnettävä muistomerkki.
Haudalle saa asentaa seurakunnan hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin
(hautaustoimen ohjesääntö 14 §). Päätöksen muistomerkin hyväksymisestä tekee talousjohtaja silloin kun
hautamuistomerkki on ohjeiden mukainen. Silloin kun muistomerkki poikkeaa hyväksytystä ohjeistuksesta
asiasta päättää kirkkoneuvosto. Tämä nyt esitetty muistomerkki poikkeaa huomattavasti aikaisemmin
hyväksytyistä malleista.
Seurakunnan ohjeissa hautamuistomerkin asentamisesta todetaan seuraavaa:
- muistomerkki on asetettava haudan rajojen sisäpuolelle.
- muistomerkki ei saa poiketa liikaa alueen muista muistomerkistä
- sovittava ympäristöönsä
- muistomerkeissä ei saa olla keinovaloja
- muistomerkki pitää pystyä siirtämään pois edestä haudan kaivuun vuoksi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että ko. hautamuistomerkki voidaan asentaa paikoilleen, jos asennus suoritetaan
perinteisen aluskiven päälle eikä muistomerkin valaistus häiritse ympäristöä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti, ettei Raahen seurakunnan hautausmailla sallita keinovaloja muistomerkeissä sekä
että muistomerkit pitää kiinnittää perinteisellä pohjakivellä, mutta muutoin ko. muistomerkkisuunnitelma
voidaan hyväksyä.
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Nro 8 § 61
Nuorisotyöohjaaja Jere Hakkaraisen irtisanoutuminen.
Nuorisotyönohjaaja Jere Hakkarainen on 4.6.2018 päivätyllä kirjeellä ilmoittautunut eroavansa
Raahen seurakunnan määräaikaisesta (1.1.2018-31.12.2020) nuorisotyönohjaajan virasta 12.8.2018
alkaen, joka on perustettu Mitä sinulle kuuluu –hankkeen toteuttamiseksi Siikajoen kunnan alueella
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamista varten.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää nuorisotyönohjaaja Jere Hakkaraiselle eron Raahen seurakunnan
määräaikaisesta nuorisotyönohjaajan virasta 12.8.2018 alkaen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi nuorisotyönohjaaja Jere Hakkaraiselle eron Raahe seurakunnan määräaikaisesta
nuorisotyönohjaajan virasta 12.8.2018 alkaen.
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Nro 9 § 62
Mirjam ja Mauno Monton testamenttirahaston ja Siikajoen seurakunnan kirkon lasimaalaus- ja seurakunnan jäsenten
yhteisrahastojen sijoitussuunnitelmat.
Siikasalon seurakunta on vuonna 2010 päättänyt Mirjam ja Mauno Monton testamenttirahaston ja
Siikajoen seurakunnan kirkon lasimaalaus- ja seurakunnan jäsenten yhteisrahastojen antaa sijoitukset
ulkoisen sijoitusyhtiön hoidettavaksi. Tällöin on määritelty mm., että
- Mirjam ja Mauno Monton testamenttirahaston osake- / korkosijoitusten allokaatio on alussa määritelty
seuraavasti: 30 % osakkeet ja 70 % korkosijoitukset.
- Siikajoen seurakunnan kirkon lasimaalaus- ja seurakunnan jäsenten yhteisrahastojen korkoallokaatio
alussa 80 % pitkiä korkorahastoja ja 20 % lyhytaikaisia korkorahastoja.
Nämä kaksi rahastoa voidaan sijoittaa myös yhdessä, mutta korko pitää pystyä vuosittain nostamaan
jaettuna eri rahastojen kesken seurakunnan tilille.
Ko. rahastoissa on tällä hetkellä varoja seuraavasti:
- Mirjam ja Mauno Monton testamenttirahasto 1.137.500,02 € (31.12.2017)
- Siikajoen seurakunnan kirkon lasimaalaus- ja seurakunnan jäsenten yhteisrahasto 115.427,03 €
(31.12.2017).
Monton testamenttirahaston tämän hetkinen painoarvo on noussut osakkeiden osalta liian korkeaksi.
Vaihtoehtoina on, että osakkeiden painoarvoa nostettaisiin tai osakkeita myytäisiin ja muutettaisiin
korkorahastoihin.
Tällä hetkellä korkosijoitukset eivät tuota juuri ollenkaan. Ainoat tuotot ko. testamenttirahastoille on tullut
osakesijoituksista.
Monton testamenttirahaston alkuperästä ja pitkästä sijoitusajasta johtuen olisi tarpeellista pohtia
voidaanko suorien osakesijoitusten ja korkorahastojen suhdetta muuttaa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että
- Mirjam ja Mauno Monton testamenttirahaston osake- / korkosijoitusten allokaatiota muutetaan siten, että
osakkeiden määrä voi olla 50 % ja korkosijoitusten määrä voi olla 50 %.
- Siikajoen seurakunnan kirkon lasimaalaus- ja seurakunnan jäsenten yhteisrahastojen osake- /
korkosijoitusten allokaatio muutetaan siten, että siinäkin rahastossa voi olla osakesijoituksia 50 % ja
korkosijoituksia 50 %.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen sijoitusallokaatioiden muuttamisesta.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti valita lasimaalauksen toteuttamiseen toimikunnan suunnitelmaan hankkeen
toteuttamista. Toimikuntaan valittiin Toivo Partanen, Lauri Lepistö ja Maija-Liisa Heikkilä.
Samalla kirkkoneuvosto päätti, että ko. testamenttirahaston sijoitustoiminnan hoitaminen kilpailutetaan.
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Nro 10 § 63
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto myönsi lastenohjaaja Heini Longalle eron 1.8.2018 alkaen Vihannin alueen
lastenohjaajan toimesta.
2) Kirkkoneuvosto myönsi lastenohjaaja Susanna Laulajaiselle opintovapaata ajalle
20.8.2018 – 30.11.2019 aikaisemman opintovapaan jatkoksi.
3) Kirkkoneuvosto päätti perustaa väliaikaisen urkutoimikunnan, joka huolehtii Pattijoen kirkon urkujen
huollosta. Toimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt: asiantuntijajäsen Christian Ahlskog, Toivo
Partanen, Heikki Ilkko, Jouni Pietiläinen ja Lauri Lepistö.
4) Kirkkoneuvosto keskusteli kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan osallistumisesta kokousten
valmisteluun.
5) Kirkkoneuvosto muistuttu, että luottamushenkilöiden tulee huomioida jääviysasiat.

Nro 11 § 64
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Seurakuntapastori Teemu Kakkurille on myönnetty 1.4.2018 alkaen osatyökyvyttömyyseläke.
2) Teija Pitkänen on määrätty Raahen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan ajalle
1.8. – 31.1.2019.

Nro 12 § 65
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- valitusosoituksen.

Nro 13 § 66
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

