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taloustoimisto
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PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Petri Tervo

Heikki Ilkko

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

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

17.10.2018
Allekirjoitukset

Kaarina Pehkonen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa:

Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Aika ja paikka
18.10.2018
Virka
Allekirjoitus

Tiina Torvinen
Kirkkoherranvirasto

Vt. Kirkkoherra Petri Tervo
Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 9.10.2018 – 9.11.2018.
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Nro 1 § 101
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 § 102
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaarina Pehkonen ja Tiina Torvinen.
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Nro 3 § 103
”Mitä sinulle kuuluu”- projektin työntekijän valinta.
Raahen seurakunnan on ollut haettavana määräaikainen projektipäällikön virka.
ajalla 19.9.-8.10.2018. Viran määräaika on 1.11.2018-31.12.2020.
Viran kelpoisuusehtoina on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Kirkollinen koulutus katsotaan
tehtävässä eduksi. Lisäksi odotetaan hanketyöhön ja sen hallintoon liittyvää kokemusta, yhteistyötaitoja sekä
valmiutta uusien toimintamallien kehittämiseen.
Ko. virkaa ovat määräaikaan hakeneet seuraavat henkilöt:
Piia Heikkilä, Virpi Honkanen, Taina Jaakola, Laura Nauha, Tanja Pussila ja Sanna Roukala.
Hakemukset liitteinä nro 1.-6.
Hakijat haastatellaan kokouksessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää projektipäällikön valinnasta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto valitsi määräaikaisen projektipäällikön virkaan Sanna Roukalan ajalle 1.11.2108-31.12.2020.
Varalle kirkkoneuvosto valitsi Taina Jaakolan.
Pirjo Hakala ja Sakari Salo olivat kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana.

RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

16.10.2018

Nro 4 § 104
Lapsityönohjaajan viransijaisuuden täyttäminen.
Raahen seurakunnassa lapsityönohjaajan virka on ollut vuosi täyttämättä, koska viran vakinainen
viranhaltija on ollut virkavapaalla. Tällä hetkellä viranhaltija on virkavapaalla 30.4.2019 saakka.
Virkaa on hoidettu vuosien aikana monenlaisilla järjestelyillä esim. lastenohjaajista valittujen
vastuuhenkilöiden toimesta tai esimiehenä on toiminut kirkkoherra tai työalasta vastaava pappi.
Viransijaisen palkkaamista on vaikeuttanut virkavapauksien pituuksien vaihtelu.
Ko. viransijaisuuden täyttäminen olisi tärkeää, jotta työmuodolle saadaan selkeästi viranhaltija, joka
vastaa työalan toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä toimii lastenohjaajien esimiehenä.
Ehdotus:
Kirkkoneuvoston päättää julistaa lapsityönohjaajan viransijaisuuden auki siten, että viransijaisuus
täytetään 1.1.2019 alkaen ajalle 1.1.-30.6.2019.
Kirkkoneuvosto:
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Tervo esitti jäsen Nivalan kannattamana, että viransijaisuuteen
valitaan Kati Pahkasalo 1.11.2018 alkaen. Täten puheenjohtaja totesi tulleen pohjaesityksestä
poikkeavan esityksen, joten on suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja totesi, että äänestys suoritetaan huutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat
pohjaesitystä sanovat JAA ja ne, jotka kannattavat Tervon esitystä sanovat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
JAA: Havia, Heikkilä, Hyväri, Karppinen, Lehto ja Paakkonen.
EI: Nivala, Pehkonen, Talus, Torvinen ja Tervo.
Puheenjohtaja totesi annetun kuusi JAA-ääntä ja viisi EI-ääntä eli päätökseksi tulee, että
lapsityönohjaajan viransijaisuus julistetaan haettavaksi.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että viransijaisuus julistetaan haettavaksi heti ja hakuaika on 30.10.2018
saakka.
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Nro 5 § 105
Peltoniemen testamenttivarojen käyttöesitys.
Varhais- ja nuorisotyöntiimi esittää, että Saloisten seurakuntakodin alakertaan hankitaan lisää
pelivälineitä nuorisotyöhön lahjoitetuilla testamenttivaroilla.
Saloisten seurakuntakodin nuorten tiloissa kokoontuu tällä hetkellä tyttökerhoja sekä nuorten nk. Kellariiltoja. Tiloissa pyritään käynnistämään mahdollisesti jo tänä syksynä toimintaa Saloisten koulun
7- luokan pojille sekä Honganpalon koulun pojille. Ilmakiekon ja minibiljardin hankkiminen lisäisivät
huomattavasti tilojen houkuttelevuutta niin lasten kuin nuorten parissa sekä tekisivät mahdolliseksi
poikien pelikerhojen aloittamisen. Kyseisten pelivälineiden hinta toimituskuluineen on saadun tarjouksen
mukaan. 824 euroa.
Salme Peltoniemen testamenttirahaston sääntöjen mukaan ko. testamentista voidaan käyttää tuottoja
nuorisotoiminnan hyväksi. Tuottoja ei ole käytetty viime vuosina.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää käyttää Salme Peltoniemen testamenttirahastosta 824 euroa pelivälineiden
hankintaan Saloisten seurakuntakodin nuorisotiloihin.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti, että Salme Peltoniemen testamenttirahastosta käytetään 824 euroa pelivälineiden
hankintaan Saloisten seurakuntakodin nuorisotiloihin.

RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
16.10.2018
Nro 6 § 106
Tietosuojapolitiikka
EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut sovellettavaksi 25.5.2018 lukien. Asetuksella säädetään
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta.
Tietosuojapolitiikka on dokumentti, jossa kuvataan lyhyesti rekisterinpitäjän (eli seurakunnan ja
seurakuntayhtymän) sitoutuminen noudattamaan kaikessa toiminnassaan tietosuoja-asetuksen mukaisia
velvollisuuksia ja rekisteröityjen oikeuksia. Tietosuojapolitiikassa kuvataan organisaation henkilötietojen
käsittelyn perusperiaatteet ja tietosuojan merkitys organisaatiolle. Tietosuojapolitiikka on ylin tietosuojaa
ohjaava dokumentti organisaatiossa.
Tietosuojapolitiikka ei ole EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen pakollinen dokumentti, mutta sen
laatiminen on silti erityisen suositeltavaa. Tietosuojapolitiikan hyväksyy kirkkoneuvosto/yhteinen
kirkkoneuvosto.
Liitteenä nro 7. ehdotus Raahen seurakunnan tietosuojapolitiikka – ohjelma.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Raahen seurakunnan tietosuojapolitiikka-ohjelman liitteen nro 7. mukaisesti.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi Raahen seurakunnan tietosuojapolitiikka-ohjelman liitteen nro 7. mukaisesti.
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Nro 7 § 107
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto päätti, että Revonlahden kirkon urut annetaan Puolangan Rauhanyhdistykselle
työpanoksena kun yhdistys osallistuu Pattijoen kirkon urkujen purkuun ja siirtämiseen sekä
kokoamiseen Revonlahden kirkkoon.
Kiinteistöpäällikkö kertoi Pattijoen kirkon urkujen ja Revonlahden kirkon urkujen muutostöiden
vaiheista.

Nro 8 § 108
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 5.10.2018: Raahen seurakunta liitetään 1.1.2019 Limingan
rovastikuntaan.
2) Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 5.10.2018: Pastori Teija Pitkäselle viranhoitomääräys
Raahen seurakunnan sairaalapastorin virkaan 1.1.2019 alkaen.
3) Kirkkoherran päätös: Alex Anttila valittu diakonin viransijaisuuteen ajalle 23.10.2018 – 23.4.2019.
4) Kirkkoneuvoston kokous 30.10.2018 klo 18.00.
5) Kirkkoneuvoston kokous 4.12.2018 klo 18.00.
6) Kirkkovaltuuston kokous 17.12.2018 klo 18.00.

Nro 9 § 109
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 10 § 110
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.45.

