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Nro 1 § 81
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 § 82
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Hyväri ja Päivi Kippola.
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Nro 3 § 83
Diakonian viran täyttäminen.
Kirkkonsto 14.8.2018 § 70
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.
--------------------------------------Ehdotus:
Kirkkoneuvosto haastattelee haastatteluun kutsutut ja päättää valinnasta.
Kirkkoneuvosto:
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi tulleen useita ehdotuksia, joten täytyy suorittaa suljettu
lippuäänestys. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat Maria Hyväri ja Päivi Kippola.
Suoritetussa vaalissa ääniä annettiin seuraavasti Baas 7 ääntä ja Karhumaa 4 ääntä.
Näin ollen puheenjohtaja totesi Veera Baasin tulleen valituksi Raahen seurakunnan diakonian virkaan.
Hanna-Leena Mattila poistui kokouksesta klo 19.55 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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Nro 4 § 84
Sairaalapastorin viran täyttäminen
Kirkkonsto 14.8.2018 § 71
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.
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Nro 5 § 85
Nuorisotyöohjaajan viransijaisuuden täyttäminen.
Kirkkonsto 14.8.2018 § 69
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.
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Nro 6 § 86
Seurakunnan leiritoiminnan järjestäminen vuonna 2019.
Kultalan leirikeskuksessa on ilmennyt tänä kesänä ongelmia sisäilmassa. Tämän vuoksi rippikoulu ja
varhaisnuorten esittävät ensi kesälle ratkaisuksi leirien järjestämistä muualla kuin Kultalassa.
Rippikoulu ja varhaisnuorten työmuodot esittävät kesä 2019 leirien järjestämisestä seuraavaa:
Raahen seurakunnan rippikoulujen pitopaikat 2019:
Rippikoululeirien pitopaikkoja kartoittaessa on pyritty ottamaan huomioon leirikeskuksen toimivuus ja koko
rippikoulunpidon kannalta ja pitämään etäisyys Raahesta kohtuullisen pienenä. Kaikista paikoista ei ole
tietoa siitä, milloin leirejä voisi pitää, koska kyseisessä paikassa ei ole vielä tiedossa omien leirien ajankohta.
Tästä syystä emme ole voineet tehdä vielä tarkkaa rajausta missä ja milloin leirit pidettäisiin.
Suunnitelmassa on päästä mahdollisimman lähelle 25 henkilöä/rippikouluryhmä. Tämän mukaan hintaarvioita pyydettäessä ryhmäkokona on käytetty max. 35 henkilöä, mikä sisältää siis rippikoululaiset, isoset ja
kolme työntekijää. Rippikouluryhmiä on suunnitelmassa 10. Yksi ryhmä on suunniteltu pidettäväksi
edellisvuosien mukaan Kuusamossa eräpainotteisena vaellusryhmänä. Yhtä ryhmää tarjotaan
päiväkoulumallisena oman seurakunnan alueella. Yhden ryhmän on suunniteltu painottuvan
lähetystyö/ystävyysseurakunta pohjalle ja se pidettäisiin seurakunnan Viron ystävyysseurakuntien alueella.
Loput ryhmät toteutettaisiin leirimuotoisina. Ainakin yksi näistä ryhmistä pidettäisiin viikolla 10, muut kesällä.
Joissakin leirikeskuksissa ei ole mahdollista käyttää omaa ruokahuoltoa, vaan hintaan kuuluu aina täysihoito.
Toisissa leirikeskuksissa se ei ole pakollista, mutta Raahesta pitkän etäisyyden vuoksi, se voi olla hankalaa.
Hintatiedustelujen perusteella ja edellä kuvattujen kriteerien valossa (leirikeskuksen koko ja toimivuus,
etäisyys ja hinta) suuntaa-antavana arviona voisi olla, että rippileirien kustannukset (ruoka+tilavuokrat)
voisivat olla esim. noin 65000 e + matkat (Viron matkasta saatu alusta matkatarjoukset bussimatkalle 3950
e + laivamatkat) + ruokakustannukset (mikäli tarvitaan).
Ylläoleva hinta koostuu: Toholampi (3 leiriä), Utajärvi (1), Kiuruvesi (1), Ruukki (1), Alajärvi (1), Viro (1),
Kuusamo, erärippikoulu (1), Raahe, päivärippikoulu (1)
Hinnoissa ovat muuten täysihoitohintoja, paitsi Ruukin, erärippikoulun ja päivärippikoulun osalta. Vain
Luurinmutkan hinnassa puolitettu lähtö- ja tulopäivän hinta (Hinnat on kirjattu saatujen tarjousten perusteella.
Voi siis olla, että muissakin paikoissa tuo puolitus on mahdollinen). Leiripaikkojen sijaintiin voi tulla
muutoksia, koska osalle leirikeskuksille hintatietoja ei ole saatu vielä selville. (Tällaisia ovat esim. Sotkamo,
Vuokatinranta, Vieremä, Haapajärvi…)
Hinnat laskettu 35 hlön/7 vrk mukaan

RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
28.8.2018

TÄYSHOITO
Raudaskylä /Vko 30 (ja 26?)/ 13485€
Roinila (Suomussalmi)/ (?)/ 12005€ + sauna 25€/kerta
Ruukin maaseutuopisto/kesäkuu (heinäkuu)/ 11025€
Loma-Vietonen (Ylitornio) / 10.-17.6. (3.-10.6.) / 10535€
Ohtakari (Lohtaja)/ vapaana 10.7. -> 3vkoa) 10290€ (mökkimajoitus)
Hyvönniemi (Kiuruvesi) / 29.7. – 5.8. / arviohinta 10250€
Rönnynranta (Kuusamo)/ kesäkuu, heinäkuu/ 9397 1vko, 9375€ 2 vko, 9125 € 3-> vko
Hongisto (Toholampi)/ (?) / 8516€ (omatoimi iltapala)
Joutenlampi (Kajaani)/ (?)/ 8000€ (8 hlö vaatimaton mökkimajoitus)
Luurinmutka (Utajärvi)/ 22.-28.7./ 5750€ (omatoimi iltapala)
Viro / Kesäkuu/ n. 4200€?
OMA RUOKAHUOLTO
Ruukin maaseutuopisto /kesäkuu (heinäkuu) / 5390 € + ruoka
Roinila (Suomussalmi) / (?) / 3920 € + ruoka
Hongisto (Toholampi) / (?) / 2391€ + saunamaja 62€/vrk + ruoka
Selkälä/ (?) / 2000 € (8 vrk) + ruoka
TALVI
Vasikkasaari (Kokkola) / 2.3 klo 18 - 8.3. klo 12/ 13230 € (6 yötä)
Suviranta (Alajärvi)/vapaana 2.-10.3./ 8575 €
Joutenlampi (Kajaani) / vapaana? vko 10 / n. 8000€
Varhaisnuorisotyön tiimi esittää, että varhaisnuorten kesäleirit pidetään Kultalan sijaan Ruukin
maaseutuoppilaitoksella. Yksi kolmesta leiristä voidaan myös korvata tekemällä matka Partaharjulla
(Pieksämäellä) järjestettävälle Pisara –suurleirille. Tämä sillä edellytyksellä, että sinne on riittävästä
halukkaita lähtijöitä seurakuntamme alueelta. Leiriläisiltä perittävä leirimaksu tulee olemaan suurleirin osalta
n. 100€/lapsi. Ruukissa pidettävien leirien leirimaksu voisi olla sama kuin Kultalan leireillä eli 10€.
Molemmissa tapauksissa lisäkustannus seurakunnalle on n. 50€ leirille osallistuvaa henkilöä kohden. Jos
leirien suosio säilyy aiempien vuosien tasolla lisäkustannus näistä järjestelyistä olisi yhteensä n. 6500€.
Rippikoululeirit ovat olleet kustannuksiltaan Kultalan leirikeskuksessa noin 54.400 euroa eli noin 280 € /
rippikoululainen.
Summa sisältää kaikki Kultalan leirikeskuksen menot.
Varhaisnuorisotyön osuus Kultalan käytöstä on ollut huomattavasti pienempi eli noin 6.000 euroa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää leirien pitämisestä kesällä 2019 ja samalla päättää tutkia tarkasti Kultalan
leirikeskuksen kunnon ennekuin leirejä siirretään muualle, mutta talousarviossa varaudutaan siihen, että
leirit pidetään muualla.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti, että Kultalan leirikeskuksen kunto tarkastetaan syksyn aikana, jonka jälkeen
katsotaan voiko siellä järjestää leirejä tai muita tapahtumia. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että vuoden
2019 talousarvioon varataan talousarviovarat sitä varten, että leirit joudutaan pitämään muualla.
Samalla kirkkoneuvosto päätti perustaa toimikunnan, joka tarkastelee seurakunnan kiinteistöjen
kuntotilannetta. Toimikuntana toimii aiemmin perustettu rakennustoimikunta lisättynä työterveyden
edustajalla ja paikallinen terveysviranomainen. Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen saapui kokoukseen
tämän pykälän käsittelyn alussa klo 21.00.
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Nro 7 § 87
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto valitsi Janne Jauhiaisen vastuuryhmän jäseneksi Jani Pirisen tilalle lähetystyön
vastuuryhmän esityksen mukaisesti.
2) Kirkkoneuvosto päätti, että urkutoimikunta saa valtuudet neuvotella urkujen ostamisesta Hollannista.
Urkutoimikunta tuo esityksen hankinnasta vielä päätettäväksi kirkkoneuvostoon.
3) Kirkkoneuvosto päätti laatia seurakunnan standardin jakosäännöt.

Nro 8 § 88
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Siikajoen alueen diakoni Hannele Repola toimii alueellaan myös lähetystyön toiminnassa mukana.
2) Kirkkoneuvoston kokous 11.9.2018 klo 18.00.

Nro 9 § 89
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 10 § 90
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.05.

