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Nro 1 § 50
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 § 51
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Hyväri ja Aimo Karppinen.

Nro 3 §
52
Lastenohjaaja Katriina Länsikallion irtisanoutuminen.
Katriina Länsikallio on 4.7.2017 päivätyllä kirjeelle ilmoittaa irtisanoutuvansa Raahen seurakunnan
lastenohjaajan toimesta 10.7.2017 alkaen.
Länsikallio on työvapaalla 1.8.2016 – 31.7.2017 välisen ajan.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Katriina Länsikalliolle eron Raahen seurakunnan lastenohjaajan toimesta
1.8.2017 alkaen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Katriina Länsikalliolle eron Raahen seurakunnan lastenohjaajan toimesta
1.8.2017 alkaen.
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Nro 4 § 53
Emäntä Anne Ketosen irtisanoutuminen.
Anne Ketonen on 15.6.2017 päivätyllä kirjeelle ilmoittaa irtisanoutuvansa Raahen seurakunnan
emännän toimesta 31.7.2017 alkaen.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Anne Ketoselle eron Raahen seurakunnan emännän toimesta 1.8.2017
alkaen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Anne Ketoselle eron Raahen seurakunnan emännän toimesta 1.8.2017
alkaen.

Nro 5 § 54
Seurakuntamestari Oili Nygårdin vuorotteluvapaahakemus.
Seurakuntamestari Oili Nygård anoo vuorotteluvapaata ajalle 1.9.2017-9.12.2017.
Vuorotteluvapaan kesto on 100-180 pv ja se on pidettävä yhtäjaksoisesti.
Vuorotteluvapaan edellytykset ovat seuraavat:
- Vuorotteluvapaalle jäävän pitää olla kokoaikainen (yli 75 %) työntekijä, jonka työsuhde samaan
työnantajaan on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan
alkamista.
- Vuorotteluvapaan edellytyksenä on 20 vuoden työhistoria ennen vuorotteluvapaan alkamista.
- Työnantajan on palkattava vuorotteluvapaan ajaksi TE-keskuksessa työttömänä työnhakijana
oleva henkilö.
- Sijaiseksi palkattavan tulee olla:
- työttömänä vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaata edeltäneenä 14 kuukauden
aikana,
- alle 30 –vuotias henkilö, jonka tutkinnosta on kulunut enintään vuosi sekä
- henkilö, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25 –vuotias tai yli 55- vuotias.
- oltava työttömänä työnhakijana TE-toimistossa välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää seurakuntamestari Oili Nygårdille vuorotteluvapautta ajalle 1.9.20179.12.2017.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi seurakuntamestari Oili Nygårdille vuorotteluvapautta ajalle 1.9.2017-9.12.2017.
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Nro 6 § 55
Diakoni Pirkko Alamännistön irtisanoutuminen diakonin virasta.
Diakoni Pirkko Alamännistö on 16.6.2017 päivätyllä kirjeelle ilmoittaa irtisanoutuvansa Raahen
seurakunnan diakonin virasta 31.12.2017 alkaen jäädäkseen eläkkeelle.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Pirkko Alamännistölle eron Raahen seurakunnan diakonin virasta. 31.12.2017
alkaen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Pirkko Alamännistölle eron Raahen seurakunnan diakonin virasta 31.12.2017
alkaen.
Nro 7 § 56
Raahen vankileirillä kuolleiden muistomerkin suunnitelmat.
Raahen Haaralan hautausmaalle on haudattu vuonna 1918 joukkohautaan 142 vankia.
Haaralan hautausmaalla on vuonna 1951 pystytetty muistomerkki kansalaissodan uhreille. Muistomerkin
on silloin hankkineet Raahen Työväenjärjestöt, Raahen kaupunki ja Raahen seurakunta. Nyt on tarkoitus
pystyttää muistomerkki näille 142 henkilölle, jotka kuolivat Raahen vankileirillä.
Tätä varten on syksyllä 2016 perustettu toimikunta keräämään varoja Raahen Haaralan hautausmaan
joukkohautaan haudattujen uutta muistomerkkiä varten.
Hautamuistomerkkien suunnitelmat tulee seurakunnan hyväksyä. Kirkkoneuvosto hyväksyy
hautamuistomerkkisuunnitelmat kun ne koskevat tällaisia yleisiä muistomerkkejä.
Liitteenä nro 1. hautamuistomerkkisuunnitelmat.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää ko. suunnitelmista.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto totesi suunnitelmista seuraavia:
- Muistokiven anturan alle tiivistetään vähintään puoli metriä vahva homogeeninen murskekerros,
joka ulottuu alla olevaan kiviaineskerrokseen.
- Kivituhkakentän alta poistetaan humuskerros ja korvataan se hyvin tiivistyvällä soralla/murskeella.
- Tämän kerroksen päälle, alustan karkeudesta riippuen, levitetään kivituhkakerros joko suoraan tai
suodatinkangasta välissä käyttäen.
- Puiden alustat jättäisin nurmelle oksiston laajuuden verran. Takapäädystä voisi rajata puualueen
nurmelle kokonaan.
- Mitotetetut pohja/ perustuskuvat laaditaan, jotka seurakunnan taholta hyväksytään.
- Muistomerkin muotoja pohditaan vielä.
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Kirkkoneuvosto jätti asian käsittelyn seuraaavaan kokoukseen, jotta saisi ko. toimikunnalta tarkempia
suunnitelmia ja muistomerkin ulkomuodosta eri vaihtoehtoja, koska nyt esitetty vaihtoehto ei välttämättä
sovellu hautausmaan maisemaan.
Risto Havia saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.40.
Nro 8 § 57
Lausunto kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan mietintöön 1/2017.
Kirkkohallitus pyytää seurakunnilta lausuntoa 8.9.2017 mennessä kirkolliskokouksen 4.5.2017
hyväksymään tulevaisuusvaliokunnan mietintöön 1/2017. Päätös sisältää 17 kirkkohallitukselle
kohdistettua toimenpidepyyntöä. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan kirkkohallituksen tulee kuulla
seurakuntia ja hiippakuntia uudistuskokokonaisuuden keskeisistä sisällöistä ennen tarkemman
etenemissuunnitelman laadintaa.
Lausunnon antajana toimii seurakunnan osalta kirkkoneuvosto.
Liitteenä nro 2. Tulevaisuusvaliokunnan mietintö 1/2017.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto antaa lausunnon ko. mietinnöstä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto antoi liitteessä nro 2. olevan lausunnon tulevaisuusvaliokunnan mietintöön.
Nro 9 § 58
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto keskusteli Paavolan hautausmaan kunnossapidosta.
Kirkkoneuvosto päätti, että Paavolan hautausmaan verkkoaita kunnostetaan tänä syksynä.
2) Kirkkoneuvosto keskusteli tulevista pappien työjärjestelyistä tulevien eläköitymisten vuoksi.
3) Talousjohtaja esitteli puolivuotistalouskatsauksen.
Toivo Partanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.25.
Nro 10 § 59
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
Ei ollut.
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Nro 11 § 60
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL: mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 12 § 61
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55.

