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Aika:

ke 17.2.2016 klo 17.00-22.05

Paikka:

Virastotalo, sali

Läsnä:

Hietanen Heimo, vt. kirkkoherra, puheenjohtaja
Vuoristo Mirja, varapuheenjohtaja
Ahorinta Keijo
Hurme Kauko
Jalava Aarto
Mannila Teppo
Nummi Annaliisa
Palviainen Veikko
Peräntie Anneli
Ujula Tarja
Vilo Pentti
Teerialho Sari, sihteeri

Muut läsnäolijat:

Sulo Lasse, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Siivonen Reijo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poissa kokouksesta
klo18.20-19.20
Haapasaari Marko, talousjohtaja, § 22-30, § 32-36, poistui kokouksesta
klo 19.40
Vainiomäki Soilikki, tiedottaja, § 22-36, poistui kokouksesta klo 19.40

Poissa:

Saurio Olavi, kappeliseurakunnan kappalainen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

22 §
KOKOUKSEN AVAUS
Vt. kirkkoherra luki Jes:1, 16–20. Laulettiin virsi 54. Puheenjohtaja avasi
kokouksen.

23 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
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Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Vt. khra:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

24 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Vt. khra:

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin työjärjestys. Pentti Vilo, Aarto Jalava ja Sari Teerialho ilmoittivat heillä olevan muissa asioissa käsiteltävä asioita. Päätettiin, että §§ 31 ja 32 tarkistetaan heti kokouksessa. Koska talousjohtaja ilmoitti poistuvansa §:n 36 jälkeen, Aarto Jalava tiedusteli häneltä Rauman
kaupungin päiväkoti Sateenkaaren tilojen irtisanomisesta. Talousjohtaja
kertoi, että virallista irtisanomisilmoitusta ei ole tehty.

25 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Vt. khra:

Vuorossa ovat Kauko Hurme ja Aarto Jalava.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Hurme ja Aarto Jalava.

26 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Vt. khra:

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirja on pidettävä
yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.
Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 23.2.–8.3.2016 virallisina viraston aukioloaikoina. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 18.2.–8.3.2016.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa 23.2.–8.3.2016 virallisina viraston aukioloaikoina.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 18.2.–8.3.2016.
Reijo Siivonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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27 §
SEURAKUNNAN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.–30.11.2015
Esittelijä talousjohtaja
Liitteenä käyttötalouden toteumaraportti ajalta 1.1.–30.11.2015 kirkkoneuvoston käyttöön. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.11.2011,
että jatkossa raportiksi riittää pääluokkatasoinen kooste raportin tiedoista.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 26.8.2015 § 217, että seuraaviin
kuukausiraportteihin lisätään talousjohtajan arvio, miten talousarvio on
siihen asti toteutunut ja miten tulevaa toteutumaa on ennakoitavissa.
Tj:

Kirkkoneuvosto merkitsee seurakunnan käyttötalousraportin tiedoksi
saaduksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa talousjohtaja Marko Haapasaari p. 044 769 1202.

28 §
RAUMAN SANKARIHAUTAUSMAIDEN KUNNOSTAMISPROJEKTIN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN
Esittelijä talousjohtaja
KN 23.9.2015/§ 278:
RAUMAN PATRIA-KILTA RY:N ALOITE SANKARIHAUTAUSMAIDEN
KUNNOSTAMISESTA
Rauman Patria-kilta ry on lähettänyt Rauman seurakunnalle aloitteen
Lapin, Kodisjoen ja Rauman vanhan hautausmaan sankarihautojen
kunnostamiseksi vuoteen 2017 mennessä. Suomi täyttää tällöin 100
vuotta ja Rauma 575 vuotta. Sankarihautausmaiden kunnostus olisi yhdistyksen mielestään juhlavuoden kärkihanke Raumalla. Kustannuksia
aloitteen mukaan kertyisi n. 50 000 € ja aloitteen mukaan kunnostustyön kustannukset jaettaisiin siten, että Rauman kaupungin osuus olisi
puolet, Rauman seurakunnan neljäsosa ja Vakka-Suomen Nuorisosäätiön sekä järjestöjen neljäsosa. Hankkeen vetovastuu olisi seurakunnalla. Aloite liitteenä.
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Mikäli seurakunta päättää osallistua hankkeeseen, se tulee sisällyttää
talousarvioon vuodelle 2016 ja sille määritellään oma investointikustannuspaikka johon määritellään hanketta varten määräraha. Seurakunnan
antama määräraha on maksimissaan 12 500 € ja lisäksi investointikustannuspaikkaan määritellään investointituloiksi kaupungin ja yhdistysten
myöntämät avustukset. Aloitteessa seurakunnalle esitetään hankkeen
toteutuksen vetovastuuta, joka on perusteltua koska käytännössä tehtävä kunnostustyö tapahtuu seurakunnan hautausmaakiinteistöillä.
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto päättää, että Rauman seurakunta osallistuu aloitteen toteuttamiseen siten, että aloitteen mukainen seurakunnan maksuosuus
liitetään osaksi seurakunnan talousarviota 2016. Kirkkoneuvosto edellyttää kuitenkin, että seurakunta osallistuu hankkeeseen vain, mikäli se
toteutuu aloitteessa esitetyllä tavalla siten, että sen rahoitukseen osallistuvat Rauman kaupunki ja yhdistykset aloitteessa esitetyin perustein ja
summin. Hankkeelle määritellään talousarvioon määräraha 12 500 €,
joka on sitova. Kirkkoneuvosto päättää lisäksi aloitteen mukaan niin, että seurakunta ottaa vetovastuun hankkeen toteuttamisesta.

Päätös:

Aarto Jalava esitti Veikko Palviaisen kannattamana, että asian käsittely
siirretään 25.11.2015 talousarviokokouksessa.
Lisätietoja antaa talousjohtaja Marko Haapasaari p. 044 769 1202.

KN 17.2.2016/§ 28:
Rauman seurakunnan budjettiin vuodelle 2016 on varattu 12 500 euron
määräraha sankarihautausmaa-alueiden kunnostamiseen. Kunnostamisprojektin tarkoituksena on kunnostaa sankarihauta-alueet vuoden
2017 mennessä, jolloin Suomi täyttää 100 vuotta ja Rauma 575 vuotta.
Aloite kunnostustyöhön on tullut Rauman Patria-kilta ry:ltä. Sankarihautausmaiden kunnostus on yhdistyksen mielestä juhlavuoden kärkihanke
Raumalla. Kustannuksia aloitteen mukaan kertyisi n. 40–50 000 € ja
aloitteen mukaan kunnostustyön kustannukset jaettaisiin siten, että
Rauman kaupungin osuus olisi puolet, Rauman seurakunnan neljäsosa
ja Vakka-Suomen Nuorisosäätiön sekä järjestöjen neljäsosa. Hankkeen
vetovastuu olisi seurakunnalla. Aloite liitteenä.
Jotta hanketta voidaan viedä eteenpäin joustavasti ja niin että tiedonkulku ja raportointi tulee hoidettua, tulee hankkeelle nimetä työryhmä.
Tj:
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Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto ei nähnyt tarpeellisena nimetä työryhmään keskuudestaan jäseniä.
Lisätietoja antaa talousjohtaja Marko Haapasaari p. 044 769 1202.

29 §
LAPSITYÖNOHJAAJAN OPINTOVAPAAHAKEMUS
Esittelijä vs. hallintojohtaja
KN 26.8.2015/§ 230:
Lapsityönohjaaja Katri Laakkonen anoo opintovapaalain mukaista opintovapaata ajalle 1.10.2015–30.4.2016.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 12 §:n 3 kohdan mukaan hallintojohtaja myöntää viranhaltijapäätöksenä sellaiset lakiin tai virka- tai
työehtosopimukseen perustuvat virkavapaudet, joiden osalta seurakunnalla ei ole harkintavaltaa. Opintovapaalain määrittelemä opintovapaa
on lain antama työntekijän oikeus, kun laissa mainitut ehdot täyttyvät.
Eräissä tapauksissa (8 §, 9 §, 9a §) on kuitenkin mainittu tilanteista,
joissa työnantajalla on jonkinlaista harkintavaltaa. Näin lienee selkeintä,
että opintovapaahakemus tuodaan suoraan kirkkoneuvoston päätettäväksi, kuten on myös toimittu aiemmin Rauman seurakunnassa vastaavissa tapauksissa.
Kirkkoherra Seppo Sattilainen puoltaa lapsityönohjaaja Katri Laakkosen
opintovapaahakemusta.
Lapsityönohjaaja Katri Laakkonen on edelleen pyytänyt kirkkoneuvostolle lähettämässään kirjeessä ja sen mukana olevassa hakuilmoitusmallissa, että lapsityönohjaajan sijaisuus julistettaisiin haettavaksi. Katri
Laakkonen on kirjeessään arvioinut asian lapsiasiavaikutuksia. On perusteltua, että sijaisuus julistetaan mahdollsiimman pian haettavaksi, kuten lapsityönohjaaja Katri Laakkonen on todennut välttämättömäksi
Ovo hj:

Kirkkoneuvosto myöntää hakemuksen mukaisesti Katri Laakkoselle
opintovapaata 1.10.2015–30.4.2016 väliseksi ajaksi. Samalla kirkkoneuvosto julistaa lapsityönohjaajan viransijaisuuden haettavaksi
9.9.2015 päättyvällä hakuajalla laaditun hakuilmoituksen mukaisesti. Viransijaisuuden palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen (alaraja lisättynä 60 %:lla vaativuusryhmien 601 ja 503 välisestä erotuksesta).

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa ovo hallintojohtaja Olavi Saurio p. 044 769 1294.
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KN 17.2.2016/§ 29:
Lapsityönohjaaja Katri Laakkonen anoo opintovapaalain mukaista opin
tovapaata ajalle 1.9.2016-30.4.2017.
Vt. kirkkoherra Heimo Hietanen puoltaa lapsityönohjaaja Katri Laakkosen opintovapaahakemusta.
Lapsityönohjaaja Katri Laakkonen on edelleen pyytänyt kirkkoneuvostolle lähettämässään kirjeessä ja sen mukana olevassa hakuilmoitusmallissa, että lapsityönohjaajan sijaisuus julistettaisiin haettavaksi. Katri
Laakkonen on kirjeessään arvioinut asian lapsiasiavaikutuksia. On perusteltua, että sijaisuus julistetaan mahdollisimman pian haettavaksi, kuten lapsityönohjaaja Katri Laakkonen on todennut välttämättömäksi.
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto myöntää hakemuksen mukaisesti Katri Laakkoselle
opintovapaata 1.9.2016–30.4.2017 väliseksi ajaksi. Samalla kirkkoneuvosto julistaa lapsityönohjaajan viransijaisuuden haettavaksi 20.5.2016
päättyvällä hakuajalla laaditun hakuilmoituksen mukaisesti. Viransijaisuuden palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen (alaraja lisättynä
60 %:lla vaativuusryhmien 601 ja 503 välisestä erotuksesta).

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

30 §
TYÖTERVEYSHUOLTO 1.6.2016 ALKAEN
Esittelijä vs. hallintojohtaja
KN 12.3.2014/§ 63:
TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2014–2016
Työterveyshuollon tehtävänä on tarjota työpaikoille työterveyteen, työturvallisuuteen ja työympäristöön liittyviä asiantuntijapalveluja. Tavoitteena on yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden kanssa ehkäistä
työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia, tukea työntekijöiden työkykyä
sekä parantaa työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Työterveyslain mukaan työnantajan on kustannettava työntekijöilleen vähintään lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut. Hankittavat palvelut sovitaan työpaikan tarpeiden perusteella ja toteutetaan siinä laajuudessa
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kuin työstä, työpaikan oloista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää.
Rauman kaupungin ja Rauman seurakunnan välinen sopimus työterveyshuollon järjestämisestä on voimassa toistaiseksi. Hallintojohtaja on
kartoittanut Raumalla työterveyshuollon palveluita tarjoavat toimijat ja
neuvotellut palvelusta. Neuvotteluissa ovat olleet osin mukana myös
työsuojeluvaltuutettu Jukka Purhonen ja kirkkoherra Seppo Sattilainen.
Kaikki neuvotteluissa mukana ollutta kolme palveluntuottajaa olisivat
kykeneviä tuottamaan tarvittavat palvelut. Palveluntuottajat eivät tehneet tarjousta vaan alalla toimitaan hinnastojen mukaan. Palveluntuottajien hinnastojen ja kahden vuoden toteuman perusteella arvioidun kustannuksen perusteella Rauman kaupungin tarjoama työterveyshuolto on
edullisin.
Rauman kaupungin kanssa solmitun työterveyshuollon toimintasuunnitelman voimassaolo päättyi vuoden 2013 lopussa. Uudesta työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta on neuvoteltu Rauman kaupungin ja
seurakunnan välillä 8.1.2014. Neuvottelun pohjalta syntynyt ehdotus
työterveyshuollon toimintasuunnitelmaksi kolmivuotiskaudelle 2014–
2016 on liitteenä.
Ehdotus kattaa, kuten edellinenkin suunnitelma, lakisääteisen työterveyshuollon vaatimukset. Tämän lisäksi kuntayhtymä ja seurakunta ovat
solmineet 1.1.1998 voimaan tulleen työterveyshuollon sairaanhoitosopimuksen, jolla työterveyshuolto on laajennettu koskemaan myös sairaanhoitoa.
Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016
käsitellään yhteistyötoimikunnassa 11.3.2014, josta laadittava yhteistyötoimikunnan pöytäkirja saatetaan kirkkoneuvoston tiedoksi.
Hj:

Kirkkoneuvosto päättää, että työterveyshuollon järjestäjänä jatkaa voimassa olevan sopimuksen mukaisesti Rauman kaupunki sekä hyväksyy
liitteenä olevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille 20142016.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Anitta Hietaniemi p. 044 769 1212.

KN 17.2.2016/ § 30:
Rauman kaupunki on irtisanonut sairaanhoitopalvelujen myyntiä koskevan työterveyshuoltosopimuksen siten, että sairaanhoitopalvelujen
myynti päättyy 31.5.2016.
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Kuntalain muutoksessa 1.9.2013 on edellytetty työterveyshuollon sairaanhoidon yhtiöittämistä 1.1.2015 mennessä, mikäli työterveyshuolto
toimii kilpaillulla markkinoilla, työterveyshuollon sairaanhoito tulee yhtiöittää viimeistään 1.1.2015 mennessä. Toukokuun alussa voimaan tulleessa kuntalaissa (410/2015) on yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150 §, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä.
Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan
16.6.2015, että sosiaali- ja terveysvirastossa käynnistetään prosessi,
jossa työterveyshuolto irtisanoo sairaanhoitosopimukset nykyisiin yrityksiin. Prosessin aikana on selvitelty muutoksen vaikutuksia ja aikataulua.
Lopputuloksena oli, että kuntalain edellyttämät muutokset toteutetaan
31.5.2016 mennessä. Rauman kaupunki jatkaa kuitenkin edelleen lakisääteisten työterveyshuollon palvelujen myyntiä yksityisille yrityksille.
Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 16.11.2015 valinnut talousjohtaja Marko Haapasaaren, vt. hallintojohtaja Sari Teerialhon sekä työntekijöiden edustajaksi seurakuntapastori Lotta Hatakan käymään neuvotteluja palveluntarjoajien kanssa.
Vs. hallintojohtaja on ollut yhteydessä viiteen palveluntarjoajaan. Näistä
kahden kanssa on käyty alustavasti neuvotteluja sekä yhdeltä palveluntarjoajalta saatu kirjallista materiaalia.
Ennen kilpailutuksen aloittamista kirkkoneuvoston tulisikin ottaa kantaa,
missä laajuudessa työterveyshuollon palveluja halutaan henkilöstölle
antaa.
Liitteenä nykyinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle
1.1.2014–31.12.2016.
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto keskustelee mitä palveluja sisällytetään työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Päätös:

Kirkkoneuvoston mukaan työterveyshuollon palvelut tulisi säilyttää nykyisellään. Korostettiin, että työterveyshuollon laatuun tulee kiinnittää
huomiota.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

31 §
ILMOITUS EPÄASIALLISESTA KOHTELUSTA TYÖPAIKALLA, KIRKKONEUVOSTON VASTAUS
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ALUEHALLINTOVIRASTOLLE
Esittelijä vs. hallintojohtaja
Marko Haapasaari on tehnyt Lounais-Suomen aluehallintovirastolle työsuojeluilmoituksen, jossa hän pyytää selvittämään mahdollista työsuojelurikosta.
Asian selvittämiseksi työnantajalta pyydetään kirjallista selvitystä
17.2.2016 mennessä.
Rauman seurakunnan vastaukset selvityspyynnössä esitettyihin kysymyksiin ovat liitteenä.
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto antaa liitteenä olevan selvityksen vastauksenaan
aluehallintovirastolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tämä pykälä luettiin ja tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Talousjohtaja Marko Haapasaari ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205

32 §
ILMOITUS EPÄASIALLISESTA KOHTELUSTA TYÖPAIKALLA, KIRKKONEUVOSTON VASTAUS
ALUEHALLINTOVIRASTOLLE
Esittelijä vs. hallintojohtaja
Anitta Hietaniemi on tehnyt Lounais-Suomen aluehallintovirastolle työsuojeluilmoituksen, jossa hän pyytää selvittämään mahdollista työsuojelurikosta.
Asian selvittämiseksi työnantajalta pyydetään kirjallista selvitystä
17.2.2016 mennessä.
Rauman seurakunnan vastaukset selvityspyynnössä esitettyihin kysymyksiin ovat liitteenä.
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto antaa liitteenä olevan selvityksen vastauksenaan
aluehallintovirastolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tämä pykälä luettiin ja tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205
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33 §
VS. HALLINTOJOHTAJAN VIRKAVAPAA
Esittelijä vt. kirkkoherra
Vs. hallintojohtaja Sari Teerialho anoo virkavapautta ajalle 25.1.–
29.1.2016. Liite on salainen henkilötietolain mukaan.
Vt. khra:

Kirkkoneuvosto myöntää vs. hallintojohtaja Sari Teerialholle virkavapaan ajalle 25.1.–29.1.2016.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 769 1290.

34 §
KIRKKOTURVAOHJEISTUS RAUMAN SEURAKUNNASSA
Esittelijä vt. kirkkoherra
Seurakunnat ovat olleet mukana vastuunkannossa viime syksystä alkaneessa turvapaikanhakijoiden saapumisessa maahamme. Rauman
seurakunta on rakentanut alusta saakka yhteyksiä kaupunkimme vastaanottokeskuksiin ja järjestänyt toimintaa turvapaikanhakijoille. Kirkon
yhteinen ohjeistus opastaa seurakuntia valmistautumaan uuteen tilanteeseen, kun turvapaikanhakijat alkavat saada kielteisiä turvapaikkapäätöksiä. Tällöin on mahdollista, että avun saamiseksi käännytään
seurakunnan puoleen.
Kirkon kotisivujen mukaan kirkot ovat vuosisatojen ajan tarjonneet turvaa eri tavoin vainotuille ja hädässä oleville ihmisille. Nykyisin kirkko
turvapaikkana –käytännöllä tarkoitetaan tilanteita, joissa yksittäinen
henkilö tai perhe kääntyy seurakunnan puoleen hakeakseen turvaa,
neuvoa ja tukea kielteisen turvapaikka- tai oleskeluluvan saatuaan.
Kirkkoturva tarkoittaa ihmisen hädän vakavasti ottamista ja hänen auttamistaan.
Rauman seurakunnan toimintamalliehdotuksen mahdolliseen seurakunnan tukea hakevan kohtaamiseen on laatinut työryhmä, jonka jäseninä ovat aikuistyön pappi Kirsi Virtanen, diakoniatyön pappi Olli Kaukonen, monikulttuurisuustyön diakoniatyöntekijä Kirsi Haaponiemi ja vt.
kirkkoherra Heimo Hietanen.
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Kirkkoturva ohje-ehdotus on liitteenä.
Vt. khra:

Kirkkoneuvosto hyväksyy ohjeellisena esitetyn kirkkoturvaohjeistuksen
otettavaksi käyttöön Rauman seurakunnassa.

Päätös:

Esityksen mukaan. Päätettiin, että ohjeistukseen lisätään:
Päätöksenteko: Kirkkoturvaohjeistuksen täytäntöönpanoon liittyvät
päätökset tekee kirkkoherra.
Reijo Siivonen palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana,
klo 19.20.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 769 1290.

35 §
RAUMAN SEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRKA
Esittelijä vt. kirkkoherra
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on 2.2.2016 merkinnyt tiedoksi
pastori Olli Kaukosen irtisanoutumisen Rauman seurakunnan kappalaisen (I) virasta 1.12.2016 lukien ja todennut, että hänen palvelussuhteensa Rauman seurakuntaan päättyy 1.12.2016 lukien. Tuomiokapituli
on toimittanut irtisanoutumisen tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Kun virka vapautuu, on se viivytyksettä julistettava haettavaksi. Vaihtoehtoisesti tuomiokapituli voi päättää, ettei virkaa julisteta haettavaksi.
Tämä päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.
Viran täyttäminen on seurakunnalle merkittävä ja pitkäaikainen henkilöstöinvestointi. Siksi ennen viran avoimeksi julistamista on tarkoin harkittava työvoiman tarve, viran sisällölliset erityistarpeet ja valittavalta
edellytetty erityinen taito ja kyky.
Vt. khra:

Pöytäkirjantarkastajat

Kirkkoneuvosto
1) Käy lähetekeskustelun Rauman seurakunnan kappalaisen (I) viran
avaamisesta haettavaksi.
2) Lähettää viran erityisperusteiden määrittämisen valmisteltavaksi vt.
kirkkoherran johdolla.
3) Palaa virantäyttöön kokouksessaan 23.3.2016.
4) Lähettää suunnitelman tiedoksi arkkihiippakunnan tuomiokapitulille
ja anoo tuomiokapitulia odottamaan kirkkoneuvoston päätöstä viran
erityisistä edellytyksistä ennen viran auki julistamista.
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Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 769 1290.

36 §
RAUMAN SEURAKUNNAN JOHTAVAN KANTTORIN VIRANSIJAISUUS
Esittelijä vt. kirkkoherra
Rauman seurakunnan johtava kanttori on virkavapaalla 1.3.2016 –
10.1.2017. Koska seurakunnan omilla kanttoreilla kullakin on vakiintuneen tehtävänjaon mukaiset tehtävät, haettiin tehtävien sisällöllisen jatkuvuuden perusteella ulkopuolista viransijaista lehti-ilmoituksella. Hakuaika päättyi 31.1.2016. Koska haku ei tuottanut toivottua tulosta, siirryttiin sijaisjärjestelyissä sisäisiin järjestelyihin.
Oman työn järjestelyjen ja johtavan kanttorin sijaisuuteen soveltuvuuden kriteereillä johtava kanttori Saara Kukko yhdessä vt. kirkkoherra
Heimo Hietasen kanssa päätyi esittämään johtavan kanttorin sijaiseksi
seurakunnan kanttoreista Joni Poutasta.
Joni Poutanen on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan vastaan johtavan kanttorin sijaisuuden.
Sijaisuusjärjestely on käsitelty Rauman seurakunnan kanttoreiden kokouksessa 10.2.2016. Kokouksessa olivat läsnä Saara Kukko, Joni
Poutanen ja Kati Yrjölä sekä Heimo Hietanen. Poissa oli Jouni Maunula.
Vt. khra:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää kanttori Joni Poutaselle virkavapaata
ajalle 1.3.2016 – 10.1.2017 ja ottaa hänet Rauman seurakunnan johtavan kanttorin viransijaiseksi ajalle 1.3.2016 – 10.1.2017 virkaan kuuluvin palkkaeduin.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 769 1290.
Talousjohtaja Marko Haapasaari ja tiedottaja Soilikki Vainiomäki poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen, klo 19.40.

37 §
RAUMAN SEURAKUNNAN HANKINTA- JA TALOUSTOIMEN SELVITYKSESTÄ
Esittelijä vt. kirkkoherra
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Rauman seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti varatuomari Leevi Häikiö ja seurakuntaneuvos Mikko Laukkonen ovat laatineet
selvitystä seurakunnan hankinnoista ja taloustoimen käytännöistä. Häikiö ja Laukkonen kävivät 9.2.2016 selostamassa työnsä tuloksia.
Vt. kirkkoherra antaa yhteenvedon keskustelusta.
Vt. khra:

Kirkkoneuvosto käy keskustelun saadun selvityksen pohjalta.

Päätös:

Käytiin keskustelua saadun selvityksen pohjalta.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 769 1290.

38 §
SALAINEN (JulkL 621/1999 24 § 3 kohta)

39 §
MUUT ASIAT
Vt. kirkkoherra saattoi tiedoksi Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhtistykseltä saapuneen kirjeen. Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys tiedustelee seurakunnalta mahdollisuutta järjestää yhdessä Eurajoen kristillisen opiston ja Suomen rukoilevaisen kansan yhdistys ry:n
kanssa herännäisjuhlat 4.-6.8.2017.
Seurakunnan toivotaan varaavan vuoden 2017 talousarvioon n. 5000 e
juhlien järjestelyihin.
Keskusteltiin Franciscus-talon anomuksesta sekä pastori Kirsi Virtasen
kirkkoneuvostolle laatimasta kirjeestä Franciscus-talon säilyttämiseksi.Kirkkoneuvosto oli yksimielinen, että se pysyy aiemmassa päätöksessään.
Keijo Ahorinta kertoi, että Realia Oy:ltä on mahdollista saada väliaikaisesti kiinteistöpäällikkö hoitamaan seurakunnan kiinteistöpuolen asioita.
Vs. hallintojohtaja kertoi, että aluehallintovirastolta pyydettyä Seppo
Sattilaisen materiaalia ei ole vielä mahdollista saada asian ollessa työsuojelun vastuualueella vielä kesken.
Vs. hallintojohtaja kertoi kirkkoneuvoston jäsenille viime viikolla Oulussa
järjestetystä Kipa-koulutuksesta.
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40 §
ILMOITUSASIAT
Esittelijä vt. kirkkoherra
SAAPUNEET KIRJEET
Rauman kaupunki, Tekninen virasto
1.2.2016
Pyynpään lähiliikuntapaikan yleissuunnitelmaehdotuksen
hyväksyminen
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli N:o 35
2.2.2016
Rovastikuntajaon uudistaminen
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli N:o 43
4.2.2016
Irtisanoutuminen, pastori Olli Kaukonen
Franciscus-talon päivystäjät
8.2.2016
Anomus Franciscus-talon toiminnan jatkumisesta torin laidalla olevassa talossa
Ruskamo Hannu
10.2.2016
Oikaisu: Kirkkoneuvosto 20.1.2016 § 7

SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT/ MUISTIOT
Opta
Strategiatoimikunta
Hengellisen työn tekijöiden kokous
Nuorisotyön kokous

13.1.2016
13.1.2016
20.1.2016
20.1.2016

VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Vs. hallintojohtaja
Talousjohtaja
Vt. khra:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

9-35/2016
6/2016

Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 769 1290.

41 §
MUUTOKSENHAKU
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuosoituksen.
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42 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.05.

KIRKKONEUVOSTON PUOLESTA

Heimo Hietanen
puheenjohtaja

Sari Teerialho
sihteeri

Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Raumalla helmikuun 19. päivänä 2016.

Kauko Hurme
pöytäkirjantarkastaja
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Aarto Jalava
pöytäkirjantarkastaja

