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kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä, talousjohtaja
kiinteistöpäällikkö
toimistosihteeri

§1
§:t 1 – 11

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika)

Raahen seurakunta
taloustoimisto
Kirkkokatu 33, Raahe 6.2.2019

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Harri Joensuu
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Heikki Ilkko

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

6.2.2019
Allekirjoitukset

Risto Havia
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa:

Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Aika ja paikka
6.2.2019
Virka
Allekirjoitus

Maija-Liisa Heikkilä
Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherra Harri Joensuu
Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 15.1.2019 – 5.3.2018.
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Nro 1 § 1
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 § 2
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 § 3
Raahen seurakunnan nimenkirjoitusoikeus.
Raahen seurakunnan nimenkirjoitus on ollut yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja
talousjohtajalla. Kirkkoherra Tuomo Matalan jäädessä eläkkeelle 1.12.2018 alkaen, uudeksi kirkkoherraksi
valitun Harri Joensuulle täytyy myöntää Raahen seurakunnan nimenkirjoitusoikeus.
Kirkkolain 7 luvun 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta.
Säännöstä täydentää Kirkkojärjestyksen 7 luvun 7 §, jossa säädetään toimielimen toimituskirjan
allekirjoittamisesta. Sen mukaan toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri,
jollei ohje- tai johtosäännöstä muuta johdu. Tämän ei ole katsottu kuitenkaan riittävän, vaan kirkkoneuvoston
tulee määritellä nimenkirjoitus oikeus erikseen.
Kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan seurakuntaa sitovat sopimukset ja muut oikeustoimet tekee
kirkkoneuvosto. Kelpoisuus tehdä tietynlaisia oikeustoimia voidaan antaa ohje- ja johtosäännössä.
Joskus sopimus tulee seurakuntaa sitovaksi asemavaltuuden perusteella.
Talousjohtajalla on johtosääntönsä mukaan mm. oikeus varmentaa seurakunnan tekemät sopimukset,
sitoumukset ja valtuustoasiakirjat sekä vastaanottaa seurakunnan haasteet, tiedoksiannot ja asiakirjat sekä
esitellä ne kirkkoneuvoston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää Raahen seurakunnan nimenkirjoitusoikeuden kirkkoneuvoston
puheenjohtaja/ kirkkoherra Harri Joensuulle ja seurakunnan talousjohtaja Heikki Ilkolle.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Raahen seurakunnan nimenkirjoitusoikeuden kirkkoneuvoston puheen johtaja/
kirkkoherra Harri Joensuulle ja talousjohtaja Heikki Ilkolle.
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Nro 4 § 4
Sopimus henkilötietojen käsittelystä IT-aluekeskuksessa.
Kokkolan ja Kalajoen rovastikuntien sekä Raahen seurakunnan yhteinen Keski-Pohjanmaan ITaluekeskus aloitti toimintansa 1.2.2010. Keskus vastaa 18 seurakunnan tietotekniikkapalveluista.
Valtakunnallisesti IT-aluekeskuksia on tällä hetkellä 14 kpl:tta. Jokaisen seurakunnan on käytännössä
kuuluttava johonkin aluekeskukseen tietotekniikkapalveluidensa turvaamiseksi. Muutoin seurakunta ei voi
mm. ylläpitää väestörekisteriään.
Hallinnoivana isäntäseurakuntana toimii Ylivieskan seurakunta ja aluekeskuksella on oma johtokunta,
joka tekee esitykset Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvostolle, joka tekee asioissa lopulliset päätökset.
Raahen seurakunnalla on kaksi edustajaa ko. johtokunnassa.
IT-aluekeskuksen työntekijät ovat myös Ylivieskan seurakunnan työntekijöitä. ko. työntekijöitä on ollut
neljä, mutta tällä hetkellä heitä on kolme ja he sijoittuvat Ylivieskaan, Kokkolaan ja Raahen (1.3.2019
alkaen).
Tietoturva-asetuksen vuoksi seurakuntien tulee tehdä uudet päivitetyt sopimukset henkilötietojen
käsittelystä Ylivieskan seurakunnan/ Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskuksen Raahen seurakunnan välillä.
Liitteenä nro 1. ko. sopimus.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen henkilötietojen käsittelystä Ylivieskan
seurakunnan/ Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskuksen ja Raahen seurakunnan välillä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen nro 1. mukaisesti sopimuksen henkilötietojen käsittelystä Ylivieskan
seurakunnan/ Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskuksen ja Raahen seurakunnan välillä.
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Nro 5 § 5
Seurakuntapastori Riitta Valtokarin virkavapaa-anomus.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut Riitta Valtokarille virkamääräyksen Alavieskan seurakunnan
kirkkoherran virkaan ajalle 1.7.2019 – 30.6.2020.
Seurakuntapastori Riitta Valtokari on tällä hetkellä virkavapaalla Raahen seurakunnan seurakuntapastorin
virasta Alavieskan kirkkoherran virkaa hoitamassa. Virkavapaus on myönnetty ajalle 1.8.2018 – 30.6.2019.
Kirkkoneuvoston tulee antaa lausunto virkavapausanomuksesta tuomiokapitulin käsittelyä varten.
”Jos seurakunnan papin viran haltija pyytää virkavapautta kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi muun kuin
sairauden tai perhevapaan vuoksi, hänen on liitettävä hakemukseensa kirkkoneuvoston tai
seurakuntaneuvoston lausunto.” KJ 6:9
Riitta Valtokari hakee uutta virkavapautta ajalle 1.7.2019 – 30.6.2020 Alavieskan kirkkoherran viran hoidon
vuoksi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää seurakuntapastori Riitta Valtokarille virkavapauden Raahen seurakunnan
seurakuntapastorin virasta 1.7.2019 – 30.6.2020 väliseksi ajaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi seurakuntapastori Riitta Valtokarille virkavapauden Raahen seurakunnan
seurakuntapastorin virasta ajalle 1.7.2019 -30.6.2020.
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Nro 6 § 6
Diakonin viransijaisuus.
Kirkkoherran päätöksellä diakonissa Alex Anttila toimii diakoni Anna Vatjuksen viransijaisena ajalla
23.10.2018 – 23.4.2019. Vatjuksen virkavapaus jatkuu 27.9.2019. Tällä hetkellä diakoniatyössä on vajausta
henkilökunnassa muutoinkin. Alex Anttilan tehtäviin on kuulunut vanhusten parissa tehtävä työ,
mielenterveystyö ja Yhteisvastuukeräyksen organisointi Raahen kantakaupungin alueella. Lisäksi hänen
tehtäviin on kuulunut asiakkaiden vastaanotto diakoniatoimistolla sekä hän ohjannut vuorollaan Hyvän
mielen kerhoa ja pitänyt hartauksia palvelukeskuksissa.
Diakoniatyössä on tarve täyttää ko. viransijaisuus Vatjuksen virkavapauden ajaksi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee Alex Anttilan diakonin viransijaisuuteen ajalle 24.4.2019 – 27.9.2019.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto valitsi Alex Anttilan diakonin viransijaisuuteen ajalle 24.4.2019 -27.9.2019.
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Nro 7 § 7
Pappien töiden järjestäminen.
Raahen seurakunnassa on 12 papin virkaa. Yhtä virkaa hoidetaan puolipäiväisenä.
Seurakunnan papiston muodostavat: kirkkoherra, aluekappalaiset Raahen, Pattijoen, Saloisten, Vihannin,
Paavolan – Ruukin, Siikajoki – Revonlahti alueilla, seurakuntapastorit kaksi Raahen sekä yksi Pattijoen ja
Saloisten alueilla. Lisäksi on sairaalapastori.
Papistossa on seuraavia muutoksia:
1. Kappalainen Harri Joensuu on irtisanoutunut Raahen seurakunnan kappalaisen virasta 1.12.2018 alkaen
siirtyessään hoitamaan kirkkoherran virkaa.
2. Tuomikapituli on antanut Raahen seurakuntapastorille Riitta Valtokarille viranhoitomääräyksen Alavieskan
seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.7.2019 – 30.6.2020.
Edellinen viranhoitomääräys on 30.6.2019 saakka.
Kevään 2019 kuluessa kappalaisen viran ( virkojen ) suhteen selvitetään:
-

tarkastellaan pappien määrän tarpeen suhteessa taloudelliseen tilanteeseen, seurakunnan
jäsenmäärään ja työtehtäviin.
käydään läpi seurakunnassa työskentelevien pappien työnkuvat ja mahdolliset sisäiset siirrot.
arvioidaan tämänhetkinen Raahen seurakunnan aluetyön rakenne.
edellisten pohjalta kirkkoneuvosto antaa tuomiokapitulille selvityksen ja tekee päätökset virkojen
aukaisemisesta.

Jotta kevään ja kesän työt ja pappien kesälomat saadaan järjestettyä, on yhden papin rekrytointi välttämätön
nopealla aikataululla.
Ehdotus:
Raahen seurakunta pyytää tuomiokapitulilta seurakuntapastorin viransijaista 30.6. 2020 saakka.
Työalueena olisi yleinen seurakuntatyö. Hän aloittaisi Pattijoen alueella.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti pyytää tuomiokapitulilta seurakuntapastorin viransijaista 30.6. 2020 saakka.
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Nro 8 § 8
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoherra jakoi vastuuryhmien johtosäännön ja esitteli vastuuryhmien toimintaa. Seuraavassa
kokouksessa valitaan vastuuryhmien jäsenet.
2) Kirkkoneuvosto myönsi lastenohjaaja Arja Hemmilälle työvapaata ajalle 6.2.-30.4.2019.

Nro 9 § 9
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoherran päätös: kanttori Outi Krank on valittu kanttorin viransijaiseksi ajalle 1.2.-31.5.2019.
2) Talousjohtajan päätös: Tiia Ilola on palkattu vuorotteluvapaan sijaiseksi taloustoimistoon.
3) Limingan rovastikunta kokous 19.3.2019 Pulkkilassa.
4) Kirkkoneuvosto 26.2.2019 klo 18.00.
5) Kirkkoneuvosto 28.3.2019.

Nro 10 § 10
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 11 § 11
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17.

