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Nro 1 § 12
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 § 13
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Lehto ja Erkki Luttinen.
Nro 3 § 14
Ostotarjous Tihkukankaan (Rn:o 30:15) tilan määräalan ostosta.
Kalevi Koistinen on tehnyt ostotarjouksen Tihkukankaan (Rn:o 30:15) tilan määräalan ostosta.
Koistinen haluaa ostaa Ruiskaaran maastossa sijaitsevan määräalan, joka sijoittuu hänen omistavan tilan
väliin kuten karttaliitteestä nro 1. ilmenee. Ko. kartassa alue on merkitty vihreällä. Määräalan koko on noin
2,6 ha, josta metsämaata 1,9 ha ja kitumaata 0,7 ha. Koistinen tarjoaa ko. määräalasta 2.400 euroa.
Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden luovuttamiseen tarvitaan
määräenemmistö kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston
päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista,
on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Liitteenä nro 2. kiinteistörekisterin karttatuloste.
Liitteenä nro 3. Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus ry:n lausunto metsän arvosta.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Tihkukankaan (Rn:o 30:15) tilan määräalan, joka on merkitty
liitteeseen nro 2. keltaisella värillä, myymistä 2.400 eurolla Kalevi Koistiselle. Samalla kirkkoneuvosto
esittää, että päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:
Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, ettei ko. kaupan yhteydessä myydä mitään yhteisiä vesi- tai
koskiosuuksia eikä muutakaan tilaan kuuluvia osuuksia.
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Nro 4 § 15
Valomainos Pattijoen hautausmaan läheisyydessä.
Juhani Pyhtilä ja Tanja Merikanto ovat lähettäneet kirkkoneuvostolle seuraavan kirjeen:
” Raahen ABC:n pihaan Pattijoelle on jokin aika sitten ilmestynyt suuri valomainos- taulu, jossa välkkyy
kirkkaita mainoksia yötä päivää. Taulu on suunnattu niin, että se näkyy suoraan Pattijoen uuden
hautausmaan keskikäytävälle ja jopa portille saakka. Mainokset ovat erittäin kirkkaita, ja häiritsevät
suunnattomasti saattoväkeä hautaustilaisuuksissa. Muutoinkin mainos häiritsee hautausmaan rauhaa.
Omaiset eivät voi käydä hiljentymässä omaistensa haudoilla.
Pyydämme kirkkoneuvostoa perehtymään asiaan ja ryhtymään toimenpiteisiin asian tilan korjaamiseksi.”
ABC:n tontille pystytetty valomainos on aikanaan saanut toimenpideluvan maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisesti. Ko. lain 126 a §:n 8. kohdan mukaan mainostaulun pystyttämiseen tarvitaan toimenpidelupa
kunnalta. Tähän liittyy myös naapureiden kuuleminen ja sekin on suoritettu, mutta Raahen seurakunnalta
ei ole asiaa kysytty, koska se ei ole rajanaapurina ABC:n tontille.
Liitteenä nro 4. kartta alueesta.
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää jatkotoimista.
Kirkkoneuvosto:
Talousjohtaja esitteli asiaa valokuvin, joista ilmeni valomainoksen ja muita hautausmaalle näkyviä
valoja.
Kirkkoneuvosto totesi, ettei seurakunnalla ole mahdollisuutta puuttua asiaan.
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Nro 5 § 16
Raahen seurakunnan tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen.
Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja KJ:n 9:6:ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on
tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto (KJ 15:9).
Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta,
taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi (KJ 9:6).
Seurakunnan toimintakertomuksessa työmuodot ovat esittäneet toimintakertomukset, jotka on liitetty
koko seurakunnan toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen.
Käyttötalouden toimintakulut (6.508.820 euroa) toteutuivat 95,2 %:sti sekä
toimintatuotot (765.608 €) 136,7 %:sti. Verotuloja oli 6.920.837 euroa eli ne toteutuivat 88,7 %:sti.
Investoinnit olivat 292.472 euroa.
Hautainhoitorahastojen ja testamenttirahaston tilinpäätökset on liitetty osaksi seurakunnan tilinpäätöstä.
Samoin kirkkoneuvoston antama toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, jonka kirkkovaltuusto vahvistaa
tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.
Liitteenä nro 5. Raahen seurakunnan tilinpäätös.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto:
1) Hyväksyy seurakunnan vuoden 2013 toimintakertomuksen ja liittää sen tilinpäätökseen.
2) Esittää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan vuoden 2013 toimintakertomuksen ja liitti se tilinpäätökseen
sekä
päätti esittää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkistettavaksi.
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Nro 6 § 17
Pattijoen kirkon katonkorjauksen urakkatarjoukset.
Pattijoen kirkon katonkorjauksesta on julkaistu HILMAssa 16.1.2014 rajoitettu hankintamenettelyilmoitus.
Rajoitetulla hankintamenettelyllä on varmistettu, että hankkeen tarjoajat pystyvät tekemään Pattijoen
kirkon vaativan hankkeen. Osallistumishakemuksen jätti määräaikaan (3.2.2013 klo 14.00) mennessä
neljä tarjoajaehdokasta. Rakennustoimikunta on kokouksessaan 13.2.2014 todennut, että kaikki tarjoajat
täyttävät hankintailmoituksessa esitetyt vaatimukset hakemusten perusteella. Samalla
rakennustoimikunta on valinnut kaikki hyväksytyn osallistumishakemuksen jättäneet tarjoajaehdokkaat
tarjouskilpailuun.
Hyväksytyn hakemuksen ovat jättäneet:
- Raahen Rakennuskolmio Oy, Raahe
- Raahen Rakennuspalvelu Oy, Raahe
- Rakennushollari Oy, Kalajoki
- Rakennus-Koskela Oy, Oulu.
Tarjouspyynnöt on lähetetty tarjoajille 18.2.2014 ja tarjoukset on jätetty 18.3.2014 mennessä.
Rakennustoimikunta on 19.3.2014 pitämässään kokouksessa avannut ko. tarjoukset.
Kaikki ehdokkaat jättivät tarjoukset määräajassa.
Tarjousten avausten ja arvioinnin yhteydessä havaittiin puutteita kahden tarjouksen liiteasiakirjoissa.
Puutteiden johdosta kyseisille tarjoajille lähetetään tarvittaessa pyyntö tarjouksensa täydentämisestä.
Kaksi hinnaltaan edullisinta tarjoukset olivat hyväksyttäviä; tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja niihin
oli liitetty tarjousasiakirjoissa edellytetyt liiteasiakirjat.
Tarjousten avaus- ja arviointitilaisuudessa rakennustoimikunta päätti kutsua hinnaltaan halvimman
hyväksyttävän tarjouksen tehneen tarjoajan tarjouksen selonottoneuvotteluun 24.3.2014.
Selonottoneuvottelussa Raahen Rakennuspalvelu Oy:n kanssa ei ilmennyt seikkoja, jotka vaikuttaisivat
tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseen sisältöön ja tarjottuun hintaan.
Liitteenä nro 6. avauspöytäkirja 19.3.2014.
Täten rakennustoimikunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että Raahen Rakennuspalvelut Oy valitaan
Pattijoen kirkon ulkovaipan korjauksen 2. vaiheen ”Paanukatteiden ja – verhousten uusiminen”
kokonaisurakoitsijaksi arvonlisäverolliseen kokonaishintaan 314.340 euroa (alv 24 %).
Samalla rakennustoimikunta esittää, että kirkkoneuvostolle, että valitun urakoitsijan kanssa allekirjoitetaan
urakkasopimus ja rakentaminen voidaan aloittaa heti pääsiäisen jälkeen 22.4.2014.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy rakennustoimikunnan ehdotuksen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto valitsi Raahen Rakennuspalvelut Oy:n Pattijoen kirkon ulkovaipan
korjauksen 2. vaiheen kokonaisurakoitsijaksi arvonlisäverolliseen kokonaishintaan 314.340 euroa.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että valitun urakoitsijan kanssa allekirjoitetaan urakkasopimus ja
rakentaminen voidaan aloittaa heti pääsiäisen jälkeen 22.4.2014.
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Nro 7 § 18
Raahen seurakunnan kolehtisuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2014.
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. – 31.12.2014 (Liite nro 7.)
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa esityksen päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle
1.1.- 31.12.2014 liitteen nro 7. mukaisena.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto vahvisti kolehtisuunnitelman liitteen nro 7. mukaisena.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että myöhemmistä muutoksista voidaan sopia kirkkoherran kanssa.
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Nro 8 § 19
Kirkkoherranviraston henkilökuntatarpeen päivittäminen
Kirkkoherranvirastossa on eläkkeelle siirtymisen myötä tapahtunut ja tapahtuu muutoksia tämän vuoden aikana.
Viime vuoden lopussa yksi viraston toimistonhoitajista on jäänyt eläkkeelle. Tämän vuoden lopussa on toinen
pitkäaikaisista toimistonhoitajista jäämässä eläkkeelle. Useita vuosia virkavapaalla ollut toimistosihteeri on palannut
työhön, mutta hän on määräaikaisella osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Hänen työaikansa on 3.48 tuntia päivässä
tämän vuoden loppuun saakka. Virkavapaalla olleelle toimistosihteerille on palkattu viransijainen ja hän toimii tällä
hetkellä vt. toimistonhoitajana eläköityneen toistonhoitajan täyttämättä olevassa virassa.
Ruukin ja Vihannin seurakuntatoimistoja hoitaa kokoaikainen toimistosihteeri.
Kirkkoherranviraston perustoimintojen ja seurakuntalaisten tarvitsemien palvelujen turvaaminen on ensiarvoisen
tärkeä. Tämän hetken ensimmäinen tehtävä on toimintojen edellyttämän henkilökunnan rekrytointi. Perustoiminnot
pystytään hoitamaan, kun kirkkoherranvirastossa on kolme työntekijää. Syksyllä tapahtuva toimistonhoitajan
eläköityminen pudottaa henkilökunnan määrän 1,5 henkeen (yksi kokoaikainen ja yksi 3,48 tunnin työajalla oleva).
Aikaisemmin on keskusteltu, että Ruukki/Vihanti seurakuntatoimistonhoitaja siirtyisi kokoaikaisesti
kirkkoherranvirastoon. Näyttää kuitenkin siltä, että seurakuntaliitoksen jälkeen näin radikaali muutos ei ole toivottava
alueen seurakuntalaisten tarvitsemien palvelujen kannalta. Siirtyminen olisi mahdollista toteuttaa asteittain esim.
siten, että palvelut säilyisivät kahtena päivänä Ruukissa ja Vihannissa. Kolme työpäivää viikossa hän työskentelisi
kirkkoherranvirastossa. Toimistonhoitaja Marja-Liisa Kopponen toimii tiedotussihteerin tehtävissä, joten hänen
tehtävänkuvaansa kirkkoherranviraston väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät eivät ole sovitettavissa. Kysymys voi olla
korkeintaan tilapäisestä sijaistamisesta. Lisäksi tiedottajan virkaa ei perustettu, joten hänen työpanoksensa
tiedotuksen puolelle ei vähene.
Kirkkoherranviraston henkilökuntaan on saatava lisävahvistusta, jotta tarvittavan kolmen viranhaltijan määrä saadaan
täyteen. Käytännössä se tarkoittaa yhden vakinaisen toimistonhoitajan viran julistamista haettavaksi. Tämän lisäksi
lisähenkilökuntaa tarvitaan osa-aikaisen työntekijän työajan täydentämiseen. Päätös osa-aikaeläkkeestä tarkistetaan
vuoden lopussa, mutta ei ole tietoa voiko työntekijä ottaa kokoaikaista työtä vastaan. Tässä tilanteessa olisi
mahdollista palkata määräaikainen työntekijä varmistamaan kirkkoherranviraston toiminnan säilyminen tyydyttävällä
tasolla. Lisäksi vahvistusta saadaan Ruukki/Vihanti toimistosihteerin kolmen päivän työpanoksella
kirkkoherranvirastossa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto julistaa kirkkoherranviraston vakinaisen toimistonhoitajan viran haettavaksi 23.4.2014 mennessä.
Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää palkata työntekijän määräaikaisen
toimistosihteerin toimeen vuoden 2015 loppuun.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti julistaa kirkkoherranviraston vakinaisen toimistonhoitajan viran haettavaksi 23.4.2014
mennessä. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.
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Nro 9 § 20
Raahen seurakunnan pappistilanteen päivittäminen
Raahen seurakunnan kappalaisten virkojen täyttöprosessi on saatu tehtyä Vihannin ja Siikajoen aluekappalaisten
osalta. Ruukin aluekappalainen on virkavapaalla 16.8.2014 saakka. Sijaisena toimii vt. kappalainen Riitta Huhtala.
Kantakaupungin (Raahe) alueella pappistilanne on ollut heikompi pitkien virkavapauksien vuoksi. Tämän lisäksi
vuosilomat ja rippikoulut vaativat työvoimaa koko seurakunnan alueella. Tämän seurauksena seurakuntatyössä
(jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja työalavastuut) olevien pappien työpaine on selvästi kasvanut.
Seurauksena on havaittavissa työuupumusta.
Seurakuntaliitos on merkinnyt kirkkoherran tehtävien lisääntymistä. Erityisesti seurakuntahallinnon ja
henkilöstöhallinnon työmäärä on selvästi kasvanut, kun seurakunnan koko henkilöstön määrä on noussut yli sadan.
Lisäksi ”ei -hengelliset” tehtävät esim. kiinteistöt ja rakentaminen lisäävät kirkkoherran tehtävämäärää.
Koko seurakunnan osalta tilannetta on pyritty ratkaisemaan lisäämällä tilapäisesti pappien määrää. Tuomikapituli on
antanut kahdesti määräaikaisen viranhoitomääräyksen seurakuntapastorin virkaan. Tämä ei kuitenkaan voi olla
pysyvä ratkaisu. Jonkin verran helpotusta tuonee se, kun pääsemme työalakohtaiseen tiimiorganisaatioon kuluvan
vuoden syksyllä. Muutos vaatii kuitenkin kirkkovaltuuston hyväksynnän. Tarkoituksena on, että
työalat/ammattiryhmät tiivistävät toimintaansa ja ottavat enemmän vastuuta työalastaan. Samalla siirrytään
lähiesimiesjärjestelmään ja lähiesimies nimetään tiimin sisältä. Tämä vähentää joidenkin pappien lähiesimiestehtäviä
ja he voivat keskittyä oman työalan sisällöllisiin kysymyksiin.
Tiimiorganisaatio ei kuitenkaan oleellisesti muuta vallitsevaa tilannetta papiston osalta. Edelleen ollaan tilanteessa,
että tehtävät saadaan hoidettua jos kaikki ovat työssä ja poissaoloja ei ole. Tämä ei kuitenkaan tule toteutumaan
todellisuuden tasolle vietynä. Parhaimman vaihtoehdon tarjoaa, että seurakunta täyttää kaksi seurakuntapastorin
virkaa. Toinen on kokonaan täyttämättä ja toinen on täytetty määräaikaisesti. Kokonaan on täyttämättä Raahen
alueen seurakuntapastorin virka ja Pattijoen alueen virka on täytetty 16.8.2014 saakka.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia ryhtymään toimenpiteisiin seurakuntapastorin
virkojen täyttämiseksi Raahen ja Pattijoen alueilla.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia ryhtymään toimenpiteisiin seurakuntapastorin
virkojen täyttämiseksi Raahen ja Pattijoen alueilla.
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Nro 10 § 21
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto päätti, että Pattijoen kirkon ulkovaipan korjauksesta tutkitaan mahdollisuudet suorittaa
korjaustyöt seuraavasti jo tänä vuonna:
- tehdään ulkoseinäpinnan ja vesikatteen liitokseen tulevia pellitysten alle jäävät pinnat valmiiksi niin,
että ensi vuonna tehtävän pinnoitustyön aikana valmiiksi tehtyjä pellityksiä ei tarvitse enää irrottaa.
- samoin tehdään syöksytorvien alle jäävät seinän osat valmiiksi niin, että syöksytorvia ei tarvitse
irrottaa ensi vuonna tehtävän pinnoitustyön aikana.
- neuvotellaan urakoitsijan kanssa mahdollisuudesta suorittaa ulkoseinän hiekkapuhallus ja
rappaustyö samoilta telineiltä. Seinät jäisivät kuivumaan ja maalaustyö voitaisiin tehdä ensi kesänä
vaikka kurottajan korista.
2) Kirkkoneuvosto myönsi Merikadun koululle Kultalan leirikeskuksen käytön ja emännän palvelut
tukioppilasleiriä varten ilmaiseksi ajalle 16.-17.4.2014.
3) Kirkkoneuvosto päätti, ettei se ota vastaan tarjottua otteluisännyyttä Pattijoen superpesisottelussa tänä
keväänä.

Nro 11 § 22
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkohallitus (13.3.2014 § 165) on vahvistanut noin 2,6 ha:n määräalan myynnin Pehkolan tilasta
Vihannin Vesi Oy:lle.

Nro 12 § 23
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 13 § 24
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.50.

