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JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Tuomo Matala

Heikki Ilkko

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

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

15.8.2018
Allekirjoitukset

Risto Havia
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa:

Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Aika ja paikka
16.8.2018
Virka
Allekirjoitus

Maija-Liisa Heikkilä
Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherra Tuomo Matala
Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 7.8.2018 – 7.9.2018.
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Nro 1 § 67
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 § 68
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Havia ja Maija-Liisa Heikkilä.
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Nro 3 § 69
Nuorisotyöohjaajan viransijaisuuden täyttäminen.
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.
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Nro 4 § 70
Diakonian viran täyttäminen.
Raahen seurakunnan diakonian virka on ollut haettavana ajalla 13.6.-13.7.2018.
Viran pätevyysehtoina on piispankokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto (AMK) ja lisäksi virkaan
valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Ko. virkaa ovat määräaikaan hakeneet seuraavat henkilöt:
Alex Anttila, Veera Baas, Virpi Jauhiainen, Heini Karhumaa, Monica Kurten-Ylikulju, Pekka Nevalainen,
Riitta Nurmimäki ja Rea Skog.
Liitteenä nro 2. kooste hakijoista.
Hakijoiden haastattelu pidetään kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää haastatteluun kutsuttavat henkilöt.
Kirkkoneuvosto:
Merikanto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvosto päätti kutsua haastatteluun Veera Baasin, Heini Karhumaan, Monica Kurten-Ylikuljun ja
Rea Skogin.
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Nro 5 § 71
Sairaalapastorin viran täyttäminen
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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EI JULKINEN !
14.8.2018

Nro 6 § 72
EI JULKINEN
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Nro 7 § 73
Ostotarjous Siikajoen kunnassa Siikajoen kylässä sijaitsevasta Pappila-nimisen kiinteistön palstasta nro 3.
(kt 748-403-26-25/3)
Matti ja Lea Hannila ovat tehneet ostotarjouksen Siikajoen kunnassa Siikajoen kylässä sijaitsevasta
Pappila-nimisen kiinteistön palstasta nro 3. Ko. palsta on 53,83 hehtaaria.
Heidän tarjouksensa on 60.000 euroa.
Ostotarjous ja kartta liitteenä nro 4.
Ko. palsta on yhtenäinen alue, joka on hyvin hoidettua kasvatusmetsää.
Ko. palsta aluetta esitellään tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, ettei se myy ko. palstaa esitetyllä tarjoushinnalla.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti, ettei se myy ko. palstaa esitetyllä tarjoushinnalla.
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Nro 8 § 74
”Mitä sinulle kuuluu” –projekti.
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.
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Nro 9 § 76
Lastenohjaajan toimen täyttäminen.
Vihannin alueen lastenohjaaja on irtisanoutunut seurakunnan palveluksesta 1.8.2018 alkaen.
Vihannin alueelle tarvitaan oma yksi alueesta vastaava lastenohjaaja hoitamaan kerhotoimintaa.
Tämän toimintamallin on todettu olevan hyvä, koska Vihannin alueella kerhotoimintaa on hoidettu
itsenäisesti ja se on toiminut hyvin.
Viime vuosina Vihannissa on ollut kaksi lastenohjaajaa, joista toinen on ollut 50 % työajalla ja toisen
työaika on kokoaikainen. Kokoaikaisen työajasta osaa on käytetty tarvittaessa hyödyksi mm. Pattijoen
kerhoissa.
Lastenohjaaja Sirpa Määttä on toiminut Vihannin alueen lastenohjaajan sijaisena kaksi vuotta.
Määttä on hoitanut tehtävänsä hyvin.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee Sirpa Määtän Vihannin alueen lastenohjaajan toimeen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto valitsi Sirpa Määtän Vihannin alueen lastenohjaajan toimeen.
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Nro 10 § 77
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto päätti uusia Saloisten kirkon äänentoistolaitteet, koska ukkonen on hajottanut nykyiset
laitteet.
2) Talousjohtaja esitteli talousarvion toteutumisen kesäkuun lopun tilanteen mukaan.
3) Lauri Lepistö kertoi urkutoimikunnan Pattijoen urkuhankkeen tilanteesta.

Nro 11 § 78
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Siikajoen osuuspankissa oleva lahjoitusrahasto on siirretty seurakunnan hoidettavaksi.
2) Saloisten pappilan ilkivallan sovittelu pidetty 13.8.2018. Seurakunnalle korvauksia 750 euroa.
3) Siiri Nissilän perinnönjakokirja on laadittu 25.7.2018 pesäjakajan toimesta uudestaan. Tässä jaossa
seurakunnalle ei tullut mitään perintöä.
4) Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 9.8.2018: Raahen rovastikunnan lääninrovastiksi on
nimetty Limingan kirkkoherra Ilkka Tornberg ajalle 1.10.-31.12.2018.
5) Kirkkoneuvoston kokous 28.8.2018 klo 18.00.

Nro 12 § 79
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen.

Nro 13 § 80
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

