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Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 24.11.2015 – 31.12.2015.
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Nro 1 § 114
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 avasi kokouksen ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Nro 2 § 115
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saila Salonsaari ja Aino Baas.

Nro 3 § 116
Kolehtisuunnitelma
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa
suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko
vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien
kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle.
Kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman ajalle 1.1. -31.3.2016 (Liite nro 1. ).
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa esityksen päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista
ajalle 1.1. -31.3.2016 liitteen nro 1. mukaisena.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto vahvisti kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-31.32016 liitteen nro 1. mukaisena
muutoksella, että 31.1.2016 kolehti kerätään Pattijoen kirkossa Raamattuopistolle.

RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
1.12.2015

Nro 4 § 117
Koulutussuunnitelma vuodelle 2016.
Kirkon henkilöstökoulutuksen tavoitteena on kehittää seurakuntien toimintaa ja parantaa työntekijöiden
työskentelyvalmiuksia. Seurakunnan koulutussuunnittelussa on pyrittävä pitkäjänteisyyteen.
Henkilöstökoulutuksen painopisteet tulee asettaa useammalle vuodelle ja suunnittelussa on
otettava huomioon koko henkilöstö. Kirkkoneuvosto vahvistaa toteutussuunnitelmat talousarvioon liittyen
vuodeksi kerrallaan.
Liitteessä nro 2. on esitetty vuoden 2016 koulutussuunnitelma koko seurakunnan osalta.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä koulutussuunnitelman vuodelle 2016 liitteen nro 2. mukaisena.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi koulutussuunnitelman vuodelle 2016 liitteen nro 2.mukaisesti muutoksella, että
koulutusmäärärahoja on enintään 500 euroa/ henkilö.

Nro 5 § 118
Raahen seurakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018.
Seurakunnan talousarvio koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosasta.
Seurakunnan tulosta mitataan uuden järjestelmän mukaan vuosikatteesta ja poistojen jälkeen
tulevasta tilikauden tuloksesta. Talousarvioehdotuksessa vuoden 2016 vuosikate on 187.051 euroa
positiivinen ja tilikauden tulos on 265.987 euroa alijäämäinen poistojen jälkeen.
Poistoja on merkitty talousarvioon 477.051 euroa.
Toimintakulut vähenevät 4,1 % ja toimintatuotot kasvavat 6,3 %. Verotuloiksi on talousarvioon määritelty
6.300.000 euroa. Veroprosentti on 1,9 %. Lisäksi seurakunnalle yhteisöveron poistumisen seurauksena
600.000 euroa valtion talousarviorahoina yhteiskunnallisten toimintojen hoitamiseen.
Taloussuunnitelmassa on esitetty toiminnan tarvitsemat varat vuosina 2017-2018 yleisellä tasolla sekä
vuosille 2016-2018 harkitut investoinnit. Investointeja on vuodelle 2016 merkitty 304.500 euroa.
Investointeja on selvitetty tarkemmin investointiosan alussa.
Lisäksi ko. ehdotuksessa on esitetty talousarvion sitovuustasoksi tehtäväalaa eli kustannuspaikkatasoa
lukuun ottamatta palkkoja, henkilöstömenoja, osuuksia ja korvauksia, sekä avustuksia kirkollisiin
tarkoituksiin, jotka ovat sitovia tiliryhmätasolla.
Talousarviokirjaan on liitetty seurakunnan hautainhoitorahastojen talousarviot eli Raahe, Vihannin,
Ruukin, Siikajoen ja Pattijoen hautainhoitorahastot. Hautainhoitorahastojen varoilla hoidetaan seurakunnan
hoidettavaksi sovittuja hautoja. Rahastojen tuottojen tulisi kattaa kokonaisuudessaan hautojen hoidoista
aiheutuvat kustannukset.
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Lisäksi talousarvioon on lisätty sisäisissä kustannuksissa laskettavat testamenttivarojen, keräysvarojen sekä
yhteisvastuukeräysvarojen talousarvioluvut eli ko. varojen saaduilla tuotoilla vastaavasti katetaan
niiden menoja.
Nämä kulut eivät vaikuta seurakunnan tulokseen.
Liitteenä no 3. vuoden 2016 talousarvioehdotus ja talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2017-2018.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 sekä talous- ja toimintasuunnitelman
vuosille 2017 - 2018 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
Samalla kirkkoneuvosto perusti toimikunnan, joka laatii talouden tasapainottamissuunnitelman
vuoden 2016 alussa. Toimikuntaan valittiin Hanna-Leena Mattila, Lauri Lepistö, Kari Malkamäki, Tuomo
Matala ja Heikki Ilkko.
Nro 6 § 119
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto päätti, että ryhdytään valmistelemaan maanvaihtoa Raahen kaupungin kanssa
Vihannin Kirkkojärven ja Velkaperän alueelta.
2) Kirkkoneuvosto päätti, että Raahen seurakunta osallistuu Lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäiviin
16.-18.7.2017 tarjoamalla seurakunnan tiloja ko. tapahtumaan sekä tarjoamalla talkooapua
tapahtumaan.
3) Keskusteltiin seurakunnan mahdollisuudesta järjestää iltapäiväkerhotoimintaan. Todettiin, että tällä
hetkellä sen aloittamiseen ei ole mahdollisuuksia.
4) Keskusteltiin MMM-rahaston käytöstä.
5) Todettiin, että Saloisten seurakuntakodin remontti alkaa vuoden 2016 alussa.
6) Todettiin, että koko seurakunnan alueella voidaan ryhtyä tekemään kastesukkia kaikille kastettaville
lapsille.
Nro 7 § 120
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkovaltuuston kokous 10.12.2015 klo 19.00 Saloisten seurakuntakodissa.
Nro 8 § 121
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen valitusosoituksen.
Nro 9 § 122
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.

