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Nro 1 § 21
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 viisi 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 § 22
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija-Liisa Heikkilä ja Maria Hyväri.

Nro 3 § 23
Rakennustoimikunnan valinta.
Raahen seurakunnalla on ollut kirkkoneuvoston apuna suuremmissa rakennushankkeissa
rakennustoimikunta, johon on valittu lähinnä alan asiantuntijoita jäseniksi. Kirkkoherra, kiinteistöpäällikkö
ja talousjohtaja ovat
olleet toimikunnan jäseniä virkansa puolesta. Toimikunta on valittu valtuustokaudeksi, jos kirkkoneuvosto
on nähnyt sen tarpeelliseksi.
Seurakunnassa on tulevina vuosina rakennushankkeita eri kirkkojen osalta mm. Pattijoen ja Revonlahden
kirkot.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää rakennustoimikunnan nimeämisestä ja mahdollisesti valitsee siihen jäsenet.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto valitsi rakennustoimikuntaan seuraavat henkilöt:
Kari Malkamäki, Reino Nygård, Tuomo Matala, Heikki Ilkko ja Toivo Partanen.
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Nro 4 § 24
Raahen seurakunnan pankkitilien lopettaminen.
Seurakunta liitosten vuoksi osa Raahen seurakunnan pankkitileistä on tullut tarpeettomiksi.
Lisäksi osasta lopetettavista pankkitileistä otetaan kuukausittain palvelumaksuja.
Tämän vuoksi on hyvä keskittää pankkitilit seurakunnan talousarvion päätileille.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää lopettaa seuraavat Raahen seurakunnan pankkitilit:
- Pattijoen kolehtitili FI09 5381 3440 0020 06
- Pattijoen virastotulot FI34 5381 3420 0046 18
- Raahen kirkkoherranvirasto FI32 8000 1000 8941 06
- Saloisten kirkkoherranvirasto FI58 8000 1600 8675 44
- Saloisten lähetysrengas FI27 8000 1879 1499 47
- Saloisten kolehtitili FI 37 2007 1800 0148 77.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

Nro 5 § 25
Puhuri Oy:n ostotarjous Herttasten palstan –tilasta.
Kirkkonsto 30.9.2014 § 76/ Kirkkovaltuusto 13.11.2014 § 20/ Kirkkonsto 2.12.2014 § 117
Puhuri Oy on esittänyt Raahen seurakunnalle ostotarjouksen 19.8.2014. Tarjouksessa Puhuri Oy esittää,
että se olisi valmis ostamaan seurakunnan Herttasten palstat- tilan numero 2:sta, jonka kiinteistötunnus on
678-411-15-92/2. Palstan pinta-ala on 2,39 ha. Kauppahinnaksi Puhuri Oy esittää 5.600 euroa.
Puhuri Oy:n tarjous liitteenä nro 3.
Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus ry on tehnyt arvion ko. tilan arvosta.
Arvio liitteenä nro 4.
KL:n 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan muun kiinteistön luovuttamisesta päättää kirkkovaltuusto
määräenemmistöllä. Ko. päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Puhuri Oy:n ostotarjouksen ja lähettää
päätöksen kirkkohallitukseen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Puhuri Oy:n ostotarjouksen ja lähettää
päätöksen kirkkohallitukseen vahvistettavaksi.
Lisäksi kirkkoneuvosto toteaa, että seurakunnalle tulee säilyttää kulkuyhteys ko. alueen läpi seurakunnan
maille sekä ko. tilaan mahdollisesti kuuluvia yhteisiä oikeuksia ei myydä kaupan yhteydessä.
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--------------------------------Liitteenä nro 1. Puhuri Oy:n tarjous.
Liitteenä nro 2. Metsähoitoyhdistyksen arvio tilasta.
Ehdotus:
Kirkkoneuvoston päätös.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti jättää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.
Kirkkovaltuusto haluaa selvityksiä onko mahdollista vuokrata ko. aluetta myynnin sijaan.
--------------------------Ehdotus:
Ehdotus annetaan kokouksessa.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.
----------------------

Puhuri Oy:ltä on tullut 3.12.2014 tarjous vaihtaa maita seurakunnan kanssa. Lisäksi Puhuri Oy on
ilmoittanut, että heidän aiemmin esittämänsä ostotarjous on voimassa. Samalla he toteavat, etteivät ole
kiinnostuneita vuokraamaan ko. aluetta.
Puhuri Oy:n tarjoama maa-alue liitteenä nro 1. Se sijoittuu seurakunnan Jaakolanperä –tilan (Rno 11:15)
läheisyyteen Viitajärven palstalla. Ko. maa-alueella on noin 300 m3 puuta ja muutoin se on ojitettua
korpea.
Liitteenä nro 2. Puhuri Oy:n ostotarjous
Liitteenä nro 3. Metsänhoitoyhdistyksen arvio ko. tilasta.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää Herttasten-palstat tilan myynnistä tai vaihdosta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti, ettei seurakunta ei myy ko. Herttasten-palstat tilan määräalaa esitetyllä hinnalla.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että vielä neuvotellaan mahdollisesta vuokrauksesta käyvän hinnan
mukaisesti.
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Nro 6 § 26
Lupa Suomen Hyötytuuli Oy:lle rakentaa tie Raahen seurakunnan omistaman kiinteistön läpi.
Suomen Hyötytuuli Oy on pyytänyt lupaa rakentaa tie Annankankaan alueella Kirkkoherran virkatalonimisen kiinteistön 678-415-13-523 palstan numero 8 läpi.
(sopimuksen liitteet nro 1. ja nro2.)
Sopimusehdotus liitteenä nro 4.
Suomen Hyötytuuli Oy on kaavoittanut alueen liitteen nro 5. mukaisesti. Katkoviivalla rajatun alueen
(yläosan) omistaa valtio. Kiinteällä viivalla osoitetun alueen omistavat neljä yksityistä ja Raahen
seurakunta viidentenä.
Suomen Hyötytuuli Oy maksaa seurakunnalle tiestä kertakorvauksena 3000 € (alv 0 %).
Käyttökorvauksena Suomen Hyötytuuli Oy maksaa Raahen seurakunnalle vuosittaista
käyttökorvausta 1800 € (alv 0 %) / kalenterivuosi.
Suomen Hyötytuuli Oy jättämässä rakennuslupa anomukset Raahen kaupungin rakennusvalvonnan
käsiteltäväksi tämän vuoden tammi- helmikuun vaihteessa. Lupa-asiakirjoissa tarvittanee valtakirjaa
tien rakentamiseksi Raahen seurakunnan omistaman mainitun kiinteistön läpi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää:
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy sopimuksen liitteissä 1. ja 2. esitetyn tien
rakentamisen 1800 euron (alv 0 %) vuosikorvauksella liitteenä nro 4. olevan sopimuksen
mukaisesti ja että tien rakentamisesta aiheutuvan haitan kertakorvauksena Suomen Hyötytuuli Oy
maksaa Raahen seurakunnalle 3000 € (alv 0 %) sopimuksen mukaisesti.
2. esittää että kirkkovaltuusto alistaa päätöksensä kohdan 1. osalta tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
3. antaa valtakirjan Suomen Hyötytuuli Oy:lle hakea rakennuslupaa Kirkkoherran virkatalo- nimisen
kiinteistön 678-415-13-523 palstan numero 8 läpi rakennettavalle tielle.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
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Nro 7 § 27
Tilintarkastajien valinta.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien
hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan
tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai
HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.
Marraskuussa 2014 on annettu esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja –talouden
tilintarkastuksesta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. Kirkkolakia ja kirkkojärjestystä
ollaan muuttamassa siten, että 1.1.2016 alkaen seurakunnissa noudatetaan lakia julkishallinnon ja
talouden tilintarkastuksesta.
Ko. laissa on useita viittauksia tilintarkastuslakiin. Mm. tilintarkastajan määritelmä ja tilintarkastajien
hyväksymistä ja valvontaa koskeva sääntely on tilintarkastuslaissa. Lain voimaan tullessa kumotun lain
nojalla hyväksytty JHTT-tarkastaja ja JHTT-yhteisö voi jatkaa toimintaansa edellyttäen, että JHTTtilintarkastaja ja JHTT-yhteisö rekisteröityy määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle
Tilintarkastusvalvonnalle.
Ehdotetut säädösmuutokset tarkoittaisivat, että seurakuntataloudessa tulisi 1.1.2016 lukien olla
tilintarkastuslaissa tarkoitettu JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana voisi toimia
edellä mainituilla perusteella myös JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. Voimassa olevien säännösten
mukaiset HTM-ja KHT-tilintarkastajat eivät voisi jatkaa 1.1.2016 jälkeen seurakunnan tilintarkastajina.
Seurakuntatalouksissa tuleva muutos voidaan ennakoida valitsemalla valtuustokauden 2015-2018
tilintarkastajiksi JHTT- tilintarkastaja tai –yhteisö.
Tilintarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain mukaan. Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan
valtuustokauden aikana yhteensä alle 30.000 euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakunnalla ei ole
velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan. Seurakunnan on kuitenkin noudattaa
hankintalaissa määriteltyjä hyviä käytäntöjä sekä seurakunnan omia päätöksiä hankinta-asiassa.
Raahen seurakunnan tilintarkastukset vuosilta 2012 ja 2013 ovat olleet 5.100 euroa ja 4.400 euroa ilman
arvonlisäveroa. Tämä tekee valtuustokaudessa vähän alle 20.000 euroa. Näin ollen seurakunnan
tilintarkastusmenot eivät ylitä hankintalain raja-arvoa, jotta seurakunnan täytyisi kilpailuttaa
tilintarkastuspalvelut hankintalain mukaan.
Seurakunnan tulee silti pyytää tarjoukset tilintarkastuspalveluista tilikausiksi 2015-2018. Hankinnan
valintaperusteeksi valitaan kokonaistaloudellinen edullisuus. Tilintarkastajien lopullisen valinnan tekee
kirkkovaltuusto.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto pyytää tilintarkastuspalveluista tarjoukset tilikausiksi 2015-2018 seuraavilta
tilintarkastusyhteisöiltä: BDO Audiator Oy, Julkispalvelut EY Oy, Oulun HTM&JHTT –tarkastus Oy,
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy sekä Kuntatarkastajien Oy Clavis.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
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Nro 8 § 28
Seurakunnan edustajat osakaskuntien ja As Oy Virastokartanon yhtiökokoukseen.
Kirkkovaltuuston toimikaudeksi valitaan vuosille 2015-18 seurakunnan
edustajiksi osakaskuntien vuosikokouksiin henkilöt.
Osakaskuntia ovat Pehkolan osakaskunta, Revonlahden osakaskunta sekä Siikajoen osakaskunta.
As Oy Virastokartanon yhtiökokouksen Raahen seurakunnan edustaja tulee myös valita.
Siikasalon seurakunnan liityttyä Raahen seurakuntaan 1.1.2013 alkaen em. osakuntien edustajien valinta on
Raahen seurakunnan kirkkoneuvoston tehtävänä.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää valita Raahen seurakunnan edustajat em. osakaskuntiin sekä As Oy
Virastokartanon yhtiökokoukseen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajiksi osakaskuntien kokouksiin Reino Nygårdin sekä
Maija-Liisa Heikkilän As Oy Virastokartanon yhtiökokousedustajaksi.

Nro 9 § 29
Seurakunnan edustaja Vanhusten koti Siimes ry:n kokouksiin.
Pattijoen Vanhustenkotiyhdistys Siimes ry on vuonna 1976 perustettu yleishyödyllinen voittoa
tuottamaton yhdistys, joka yli kolmen vuosikymmenen aikana on tehnyt arvokasta työtä toimialueensa
vanhusväestön asumisolojen parantamiseksi rakentamalla heille laadukkaita pienasuntoja Pattijoen
keskustaan.
Yhteistoiminnassa Pattijoen kunnan ja nykyisen Raahen kaupungin kanssa yhdistys on kehittänyt
kotipalvelutoimintaa ja Palvelukeskus Kotiranta mahdollistaa tarpeelliset ja riittävät tukipalvelut
arkipäivän asumiseen.
Kahdeksassa erillisessä rakennusvaiheessa on yhdistykselle valmistunut 26 erillistä asuinrakennusta,
joissa on yhteensä 108 nykyaikaista pienasuntoa.
Asunnot on vuokrattu ensisijaisesti ikäihmisten käyttöön.
Kolme erillistä rakennusta käsittävä asuntoryhmätyyppinen 17 palveluasunnon kokonaisuus on
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tehostettujen tukipalveluiden piirissä.
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Vuonna 2003 tapahtuneen kuntajakomuutoksen seurauksena yhdistyksen nykyiset jäsenet ovat
Raahen kaupunki, Raahen seurakunta, SPR:n Raahen yhdistys, Pattijoen Veteraanimajan
kannatusyhdistys ry sekä Lion´s Club Pattijoki.
Raahen seurakunnalta on valtuustokaudeksi valittu seurakunnan edustaja yhdistyksen
vuosikokouksiin.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan Vanhusten koti Siimes ry:n vuosikokouksiin.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajaksi Vanhusten koti Siimes ry:n vuosikokouksiin
Aino Baasin.

Nro 10 § 30
Kirkkoneuvoston kassantarkastajat.
Raahen seurakunnan taloussäännön mukaan( 8 §) kirkkoneuvosto päättää käteiskassan ja varojen
tarkastamista. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen tarkastamisen järjestämisestä ja sn toimivuudesta.
Osana sisäistä tarkastamista kirkkoneuvosto on keskuudestaan toimikaudekseen valinnut rahavarojen
tarkastajat, jotka tarkastavat seurakunnan käteiskassan ja rahavarat vähintään kerran vuodessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee kassantarkastajat toimikaudekseen vuosille 2015-2016.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto valitsi kassantarkastajiksi vuosille 2105 – 2016 Risto Havian ja Saila Salonsaaren.
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Nro 11 § 31
Saloisten seurakuntamestarin virkajärjestelyt.
Saloisten alueen seurakuntamestari Jouni Myllymäki on 21.1.2015 päivätyllä kirjeellä ilmoittautunut
eroavansa seurakuntamestarin virasta ja samalla halustaan siirtyä työsopimussuhteiseksi
seurakuntamestareiden sijaiseksi (Raahe- Pattijoki-Saloinen) alueella toistaiseksi voimassaolevaan
työsuhteeseen.
Raahen seurakunnalla on tällä hetkellä Carita Polus työsopimussuhteinen seurakuntamestari, joka toimii
Raahen, Saloisten ja Pattijoen alueilla ko. alueiden seurakuntamestareiden sijaisena.
Kirkkolain 6 luvun 10 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei
11 §:ssä toisin määrätä. Ko. pykälässä todetaan, että viran täyttämiseen ilman hakumenettelyä täytyy olla
erityisen painava syy. Tässä tapauksessa viran täyttäminen ilman hakumenettelyä on perusteltua, koska
- töiden järjestämisen kannalta paras: ei tarvitse perehdyttää ketään uusiin tehtäviin vaan vaihto tapahtuu
suoraan ilman viivästyksiä,
- Myllymäki on halukas vaihtamaan tehtävät
- Polukselle menettely sopii myös
- molemmat henkilöt hallitsevat uudet työtehtävät ilman perehdyttämistä
- työnantajalle tulee jonkin verran säästöä em. järjestelyistä
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää:
1) Myöntää seurakuntamestari Jouni Myllymäelle eron Saloisten alueen seurakuntamestarin virasta
1.3.2015 alkaen.
2) Siirtää Carita Poluksen Saloisten alueen seurakuntamestarin virkaan ilman hakumenettelyä
1.3.2015 alkaen.
3) Siirtää Jouni Myllymäen työsopimussuhteiseksi seurakuntamestareiden sijaiseksi Raahen,
Saloisten ja Pattijoen alueilla 1.3.2015 alkaen sekä muuttaa hänen palkkauksen työsopimussuhteisen
kuukausipalkkaisen palkaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
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Nro 12 § 32
Raahen seurakunnan strategia ’Kohtaamisen kirkko 2020’
Kirkko ja seurakunnat elävät keskellä nopeasti muuttuvaa maailmaa. Sen vuoksi seurakuntien tulee
sekä tuntea toimintaympäristön muutokset että pysyä uskollisena pysyvälle tehtävälleen.
Tulevaisuuden suuntaviivoja on hahmoteltu Kirkkohallituksen laatimassa asiakirjassa Kohtaamisen
kirkko – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnallinen suunta vuoteen 2020. Kirkko on
kohtaamisen yhteisö. Yhteydessä kirkkoon ihminen kohtaa sekä Jumalan että lähimmäisensä ja oman
elämänsä todellisuuden. Kohtaamisen kirkko kannustaa seurakuntia keskittymään tähän ytimeen ja
elämään siitä käsin. Kohtaamisen kirkko toimii suunnannäyttäjänä koko Suomen evankelis-luterilaisen
kirkolle vuoteen 2020 saakka. Se korvaa vuoteen 2015 tähdänneen Meidän kirkko -strategian.
Seurakuntien hallinto- ja toimintarakenteisiin kohdistuu tavallista suurempia muutospaineita. Ne
nousevat osittain seurakuntien omista tarpeista ja osittain kunta- ja palvelurakenne- uudistuksesta.
Toimintaympäristömme on muutostilassa. Seurakuntien rakennemuutos on etenemässä. Rakenne- ja
toimintauudistuksilla luodaan nyt puitteet seurakuntalaisten palvelemiselle ja kirkon perustehtävän
toteuttamiselle vuosikymmeniksi eteenpäin. Kirkko elää rakennemuutoksen ja suurten taloutta
koskevien kysymysten aikaa. Kirkon rooli ja asema ovat muutoksessa. Jäsenistö on pienentynyt ja
entistä heikommin sitoutunut. Yhteiskunta luo muutospaineita kirkon ja uskonnon aseman suhteen.
Kristillisen perinteen rooli yhteiskunnassa pienenee. Kirkon tulee kyetä sovittamaan yhteen
muuttumaton sanomansa ja muuttuva toimintaympäristö. Keskeinen haaste on yksilökeskeisyyden ja
yhteisöllisyyden välisen jännitteen kanssa eläminen. Ihmisen yksilöllisyys ja kirkon olemukseen
lähtökohtaisesti kuuluva yhteisöllisyys on osattava ottaa huomioon.
Kohtaamisen kirkko nostaa esille asioita, jotka tulee pitää keskeisinä muutosten ja valintojen keskellä.
Se on toiminnallinen suunta, ei kirkollinen kokonaisstrategia. Varsinaiset strategiat luodaan
paikallistasolla. Kirkkohallitus painottaa, että seurakunnissa tarvitaan dynaamista ja visioivaa
työskentelyä toiminnan, hallinnon ja talouden rakenteiden kehittämiseksi. Seurakunnissa on syytä
rakentaa tulevaisuuden suunnitelma riittävän pitkällä aikavälillä. Jokaista seurakuntaa kehotetaan
vuoden 2015 aikana laatimaan oma visio ja strategia ’Kohtaamisen kirkko 2020’. Alla on tiivistetysti
kuvattu millä tavalla ”Kohtaamisen kirkko” pyrkii vastaamaan ajan haasteisiin:
Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020
Kirkon tehtävä:
Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.
Kirkon arvot:
Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.
Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.
Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
10.2.2015
Kohtaamisen kirkko vuonna 2020:
Seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon
merkittävänä.
Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen, ja kirkon sanoma kuuluu ja
vaikuttaa kaikkialla.
Painopistealueet (sanoma, kohtaaminen, lähimmäisenrakkaus, jäsenyys)
Nostamme sanoman esiin
Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla.
Hellinen elämä seurakunnissa on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin.
Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaiken ikäisille. Seurakuntalaiset
osallistuvat niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Tavoittaaksemme jokaisen välitämme sanomaa ennakkoluulottomasti ja vuorovaikutteisesti myös
uusilla viestimillä.
Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan.
Kohtaaminen koskettaa
Yhteydessä seurakuntaan ihminen kohtaa Jumalan ja lähimmäisen sekä oman elämänsä
todellisuuden.
Vuorovaikutukselle luodaan tilaa. Kirkko toimii siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat.
Kuljemme toistemme rinnalla ja jaamme tarinamme.
Viestintä puhuttelee sekä tunteita että älyä ja haastaa toimimaan.
Rakastamme lähimmäistä
 Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi Suomessa ja ulkomailla.
 Seurakunta yhdistää avuntarvitsijat ja -tarjoajat.
 Kirkko viestii arvoistaan ja tekemästään hyvästä uskottavasti.
 Rakennamme tuleville sukupolville parempaa maailmaa.
Arvostamme jäsenyyttä
 Ihmisten elämä, odotukset ja palautteet auttavat linjaamaan seurakunnan toimintaa.
 Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavat kykynsä
käyttöön.
 Tiedostamme henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden. Jokainen jäsen tulee vuosittain
tavoitetuksi laadukkaasti.
 Luottamus kirkkoon säilyy. Kirkkoon liittyvien määrä nousee.
Kirkkoneuvostolla on keskeinen rooli Raahen seurakunnan tulevaisuusstrategian luomisessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää aloittaa ”Kohtaamisen kirkko – Raahen seurakunnan strategia 2020”
laatimisen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto valitsi kirkkoneuvosto edustajiksi seurakunnan strategian laatimiseen Aino Baasin,
Lauri Lepistön, Maria Hyvärin, Päivi Kippolan. Lisäksi seurakunnan johtoryhmä osallistuu strategian
laatimiseen. Seurakuntapastori Teemu Kakkuri valittiin strategiasuunnitelman kirjoittajaksi.
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Nro 13 § 33
Tilapäisen lainan ottaminen Peltoniemen testamenttirahastosta ja Raahen haudanhoitorahastosta.
Raahen seurakunnan käteisvarat ovat vuoden 2015 alussa vähentyneet siten, että kaikkia laskuja ei
pystytä maksamaan ajallaan, vaan joudutaan odottamaan seuraavan kuukauden verotulojen tulemista
seurakunnan pankkitilille. Tilanne on pahentunut nyt siihen pisteeseen, että tämäkään ei riitä, vaan
maksuja jää pitemmällekin ajalle.
Veroprosenttia nostettiin vuoden 2015 alusta. Ensimmäinen korotettu verotulo tulee pankkitilille
helmikuun lopussa. Silloin nähdään mihin suuntaan verotulot alkavat kehittyä veroprosentin jälkeen.
Vuoden 2014 joulukuun verotulo oli noin 200.000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena.
Vuoden 2015 tammikuun verotulo oli noin 40.000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Tällaiset tilanteet ovat muuttaneet kassatilannetta selvästi. Lisäksi näyttää siltä, että verotulojen lasku
jatkuu myös vuonna 2015.
Kirkkolain 9 luvun 1 §:n mukaan lainan ottamisesta päättää kirkkovaltuusto ellei kyseessä ole
tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina. Tässä tilanteessa on kysymys juuri tilapäisen lainan
ottamisesta, joka on tarkoitus maksaa takaisin mahdollisimman pian.
Tilapäiseen rahan tarpeeseen soveltuu tällä hetkellä Peltoniemen testamenttirahaston määräaikainen
talletus 74.164,20 euroa ja Raahen hautainhoitorahaston määräaikainen talletus 53.804,80 euroa eli
yhteensä 127.969 euroa. Molemmat talletukset ovat erääntyneet 31.1.2015 ja ne ovat heti
käytettävissä.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää seuraavaa:
- ottaa Peltoniemen testamenttirahastosta ja Raahen haudanhoitorahastosta tilapäisen lainan
yhteensä 127.969 euroa.
- lainan koroksi määritellään 2 % vuodessa.
- laina pyritään maksaan takaisin vuoden 2015 aikana.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
Nro 14 § 34
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto päätti aloittaa talouden tervehdyttämissuunnitelman laatimisen.
Nro 15 § 35
Ilmoitusasioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto kokous 26.2. 2015 klo 18.00 tai 10.3.2015 klo 18.00.
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Nro 16 § 36
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 17 § 37
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

