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Nro 1 § 54
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 § 55
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saila Salonsaari ja Risto Havia.

Nro 3 § 56
Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen.
Siikajoen alueen nuorisotyönohjaajan virka on vapautunut 1.9.2016 alkaen kun kirkkoneuvosto on
myöntänyt edelliselle ko. viran haltijalle eron nuorisotyönohjaajan virasta.
Nuorisotyön vastuuryhmä esittää, että Siikajoen alueen nuorisotyönohjaajan virka täytetään ja että virka
julistetaan avoimeksi seurakunnan ilmoitustaululla.
Vastuuryhmä esittää perusteluina seuraavaa:
- Kyseessä on ainoa nuorisotyönohjaajan virka Siikajoen alueella ja viran tehtäviin kuuluu vastata
sekä varhaisnuoriso- että nuorisotyöstä.
- Toiminnan turvaamiseksi koko seurakunnan alueella nykyinen nuorisotyöntekijöiden määrä on
riittävä. Jos yhdeltä alueelta vähennetään työntekijä, se vaikuttaa heikentävästi nuoriso- ja
varhaisnuorisotyön toimintaan koko seurakunnassa
- Virka ei ole uusi vaan on ollut olemassa jo aikoinaan Ruukin seurakunnan ja Siikasalon
seurakuntien aikaan. Näin ollen viran täyttäminen ei toisi uusia kustannuksia, vaan virka mahtuu
seurakunnan talousraameihin ja sen täyttäminen on henkilöstöstrategian mukaista
- Lasten ja nuorten toiminnan kysyntä alueella on vahvaa. Toimintaa on tarjolla laajasti ja siitä
huolimatta kaikkeen kysyntään ei näilläkään henkilöstöresursseilla pystytä vastaamaan, saati
resurssien vähentyessä.
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Jos virka jätettäisiin täyttämättä, rippikoulun toteutuksessa tarvittaisiin huomattavasti nykyistä
enemmän ulkopuolista työvoimaa virkojen vähentyessä ja laatu heikentyisi. Rippikoulujen
toteutuksessa ei kuitenkaan voida säästää, koska kirkkolaki edellyttää seurakuntia järjestämään
rippikoulun.
- Paikallinen läsnäolo Siikajoen alueella heikentyisi oleellisesti, jos virka jätettäisiin täyttämättä ja
alueen varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä alettaisiin hoitamaan yhteisvastuullisesti muiden
työntekijöiden kesken.
- Isoskoulutus, joka on yhteinen Siikajoen ja Vihannin alueilla, jäisi kokonaan Vihannin alueen
työntekijän vastuulle.
- Viran täyttäminen olisi vahva positiivinen viesti alueen asukkaille ja seurakunnan jäsenille sekä
tukisi toiminnan jatkuvuutta Siikajoen kunnan alueella.
Raahen seurakunnan kirkkovaltuuston 2.6.2016 hyväksymän seurakunnan toiminnan ja talouden
tasapainottamissuunnitelman mukaan seurakunnan nuorisotyöhön ei ole esitetty vähennyksiä virkoihin.
Suunnitelman mukaan varhaisnuorisotyössä jää eläkkeelle vuonna 2017 yksi henkilö, jolloin tulee harkita
tarkoin viran täyttö. Tällöin tulee harkita millä tasolla vahaisnuorisotyötä seurakunnassa tehdään.
-

Ehdotus:
Kirkkoneuvosto julistaa Siikajoen alueen nuorisotyöohjaajan viran haettavaksi 26.10.2016 mennessä.
Kirkkoneuvosto:
Nuorisotyönohjaaja Janne Kippola esitteli seurakunnan nuorisotyötä ja Siikajoen alueen
nuorisotyöohjaajan toimenkuvaa sekä ko. viran täyttämisen tarvetta.
Kirkkoneuvosto päätti julistaa Siikajoen alueen nuorisotyöohjaajan viran haettavaksi 26.10.2016
mennessä.

Nro 4 § 57
Diakonian viran täyttäminen.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.3.2016 myöntänyt diakoni Raija Kankaalalle eron diakonian virasta
1.10.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Diakonityön vastuuryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että Raahen seurakunnassa julistetaan haettavaksi
diakonian virka. Liitteenä nro 1. Vihannin alueen diakonian viranhaltijan selvitys toimenkuvastaan.
Lisäksi tilastoista on esitetty seuraavaa ajalle 1.1.-13.9.2016:
- kotikäynnit
247 kpl
- käynnit muualla 58 kpl
- vastaanottoja
67 kpl.
Raahen seurakunnan kirkkovaltuuston 2.6.2016 hyväksymän seurakunnan toiminnan ja talouden
tasapainottamissuunnitelman mukaan seurakunnan diakonia työssä on tällä hetkellä riittävä määrä
henkilöstöä. Lisäksi suunnitelmassa todetaan, että eläkkeelle jäävien viranhaltijoiden tilalle tultaneen
palkkaamaan uudet viranhaltijat, mutta heidän toimenkuviaan ja vastuualueitaan tulee harkita tarkoin,
jotta saadaan järjestettyä työtehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja seurakuntalaisten tarpeet
huomioiden.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto julistaa diakonian viran haettavaksi 26.10.216 mennessä.
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Kirkkoneuvosto:
Diakoni Heli Luoma esitteli seurakunnan diakoniatyötä ja Vihannin alueen diakonin toimenkuvaa sekä
ko. viran täyttämisen tarvetta.
Kirkkoneuvosto päätti julistaa diakonian viran haettavaksi 26.10.2016 mennessä.

Nro 5 § 58
Anomus metallinetsitään Raahen seurakunnan maa-alueilla.
Kirkkonsto 16.8.2016 § 54
Jouni Mathlin anoo lupaa metallinetsintään Raahen seurakunnan maa-alueilla.
Liitteenä nro 1. Anomus ja perusteet.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää luvan metallinetsintätoimintaan Raahen seurakunnan maa-alueilla seuraavilla
ehdoilla:
- Etsijöiden tulee kunnioittaa julkista ja yksityistä maata ja omaisuutta.
- Omaisuudelle ja rakennuksille ei saa aiheuttaa vahinkoa.
- Roskat on toimitettava asianmukaiseen paikkaan ja kaikki kaivannot on peitettävä.
- Löytöjen mukaan on toimittava kuten Suomen muinaismuistolaki ja laki löytötavaroista määräävät sekä
huomioitava muut viranomaisten suositukset ja määräykset.
- Museoviraston rauhoittamilla alueilla ei saa kaivaa.
- Kaivamisella ei saa aiheuttaa vahinkoa ympäristölle.
- Isompien ryhmien toimintaan on hankittava erillinen lupa seurakunnalta etukäteen.
- Lupa toimintaan on pyydettävä myös seurakunnan peltojen vuokraviljelijöiltä.
- Ehdottomasti kiellettyjä alueita ovat seurakunnan hautausmaat ja kalmistot sekä kaikki kirkkomaaksi
luokitellut maa-alueet.
- Ajoneuvot on aina sijoitettava siten, että maiden omistajilla ja vuokraajilla on esteetön pääsy mailleen.
- Seurakunnan paikoitusalueita voidaan käyttää silloin kun ne ovat seurakunnallisten toimintojen osalta
vapaana.
- Seurakunnan paikoitusalueita ei saa tukkia.
- Ko. toiminnasta ei saa aiheutua meluhaittoja seurakunnan tilaisuuksien aikana eli esim. hautajaisten tai
muistotilaisuuksien aikana ei saa harjoittaa ko. toimintaa seurakunnan hautausmaiden ja
seurakuntatalojen lähistöllä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.
_______________________
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää luvan metallinetsintätoimintaan Raahen seurakunnan maa-alueilla edellä
esitetyillä ehdoilla sekä ehdolla, että ko. luvalla ei saa yksinoikeutta maan käyttöön, vaan ko. alueet ovat
kaikkien käytössä vastaavaan toimintaan.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi luvan metallinetsintätoimintaan edellä luetelluilla ehdoilla.
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Nro 6 § 59
Anomus kuolinpesän hautauslaskusta vapauttamisesta.
Raimo Juhani Sipilän kuolinpesä anoo vapautusta hautauslaskusta.
Laskun kokonaissumma on 135,01 euroa.
Esitetyn perukirjan mukaan kuolinpesä on varaton ja sen osakkaana on yksi alaikäinen lapsi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää vapautuksen Raimo Juhani Sipilän kuolinpesälle 135,01 euron hautauslaskusta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi vapautuksen Raimo Juhani Sipilän kuolinpesälle 135,01 euron hautauslaskusta.

Nro 7 § 60
Anomus kuolinpesän hautauslaskusta vapauttamisesta.
Juha Erik Vanharannan kuolinpesä anoo vapautusta hautauslaskusta.
Laskun kokonaissumma on 115,00,00 euroa.
Esitetyn perukirjan mukaan kuolinpesä on varaton.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää vapautuksen Juha Erik Vanharannan kuolinpesälle 115,00 euron
hautauslaskusta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi vapautuksen Juha Erik Vanharannan kuolinpesälle115,00 euron hautauslaskusta.
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Nro 8 § 61
Metsästysseurojen maanvuokrasopimukset.
Tauvon Riista Ry haluaa edelleen vuokrata Raahen seurakunnalta metsästysoikeuden määräalan
Pappilantilasta Siikajoen kylästä. Kyseessä on 1.006 ha:n alue, jonka Tauvon Riista Ry haluaa
vastikkeellisesti vuokrata.
Raahen seurakunnan kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 12.5.2015, jolloin se on
päättänyt pitää voimassa Siikasalon seurakunnan aiemman päätöksen (15.4.2009 § 37), jossa
todettiin, että
- seurakunta uusii kaikki nykyiset voimassa olevat sopimukset, kunkin metsästysseuran
kanssa toistaiseksi voimassa olevaksi,
- seurakunta ei lähde muuttamaan, eikä kilpailuttamaan nykyisin voimassa olevia
metsästysvuokrasopimuksia,
- seurakunta ei peri vuokraa tulevaisuudessa metsästysseuroilta.
Tauvon Riista Ry ei ole ollut tähän päätökseen tyytyväinen, vaan he toivovat, että seurakunta voisi vuokrata
heillekin maa-alueen metsästystarkoitukseen taikka kilpailuttaa vuokra-alueet.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää maa-alueiden vuokraamisesta metsästystarkoitukseen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto katsoo, että riittävän laajat yhtenäiset metsäalueet takaavat parhaiten metsätalouden kannalta
tärkeän hirvieläinten kannan säätelyn ja pysymisen hallinnassa. Lisäksi kirkkoneuvosto toteaa, että
vuokrauksen perusteena on tarkoituksenmukaisuusperiaate: vain riittävän laajat ja yhtenäiset alueet ovat
metsästyskelpoisia.
Vuokrauksen pääperiaatteina ovat metsänhoidon taloudellisuus ja maa-alojen yhtenäisyys sekä
se, että metsästysoikeus vuokrataan aina sille metsästysseuralle, jonka toimialueen sisällä vuokrattavat palstat
ovat.
Näillä perusteilla kirkkoneuvosto pitää aikaisemmat päätöksensä voimassa eikä ryhdy tässä vaiheessa muihin
toimiin.
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Nro 9 § 62
Raahen seurakunnan investointisuunnitelma vuosille 2017-2019.
Raahen seurakunnassa investointisuunnitelma tuleville vuosille on hyvin haastava, koska seurakunnalla
on vielä muutamia suuria investointihankkeita toteuttamatta. Seurakunnalla on paljon vanhoja ja
arvokkaita kirkkoja, joiden kunnossapito on vaativaa ja pakollista.
Seurakunnan taloudellinen tilanne on selvästi kiristynyt, joten olisi hyvin tärkeää, että seuraavina vuosina
investointeja tehtäisiin mahdollisimman vähän. Tällöin saataisiin seurakunnan rahavaroja riittämään
paremmin. Seurakunnan kiinteistöjen yleinen kunto on silti niin hyvä, ettei niillä ole suurta kiirettä
kunnostamiseen.
Vuoden 2017 investoinnit ovat kokonaisuudessaan 249.500 euroa. Tulevina vuosinakin investoinnit on
pyrittävä pitämään vuosittain alle 300.000 euron, jotta saadaan maksetuksi seurakunnan velkoja
vähemmäksi.
Tärkeimpänä investointina vuodelle 2017 on Kultalan leirikeskuksen kunnallistekniikka ja Ruukin
seurakuntatalon vesikatto sekä Raahen seurakuntakodin peruskorjauksen aloittaminen.
Lisäksi tulee joka vuodelle erinäisiä pienempiä korjaus- ja kunnostusinvestointeja, joita on mahdoton
kovin pitkälle ennakkoon arvioida.
Liitteenä nro 2. investointisuunnitelma.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy investointisuunnitelman ja liittää suunnitelman osaksi vuoden 2017
talousarviota ja vuosien 2018 – 2019 toimintasuunnitelmaa sekä esittää sen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi investointisuunnitelman seuraavilla lisäyksillä vuodelle 2017:
- seurakunnan kaikki sankarihautausmaat kunnostetaan
- Paavolan hautausmaan sadevesijärjestelmä rakennetaan
- Vihannin seurakuntatalon korjaus aloitetaan.
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Nro 10 § 63
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Keskusteltiin MMM-projektin talousarviosta ja toimintasuunnitelmista.
2) Kirkkoneuvosto päätti, että Siikajoen seurakuntatalo laitetaan myyntiin yleisellä ilmoituksella lehdessä
ja seurakunnan kotisivuilla.

Nro 11 § 64
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkohallituksen päätös 29.9.2016 § 454: Kirkkohallitus vahvisti seurakunnan ja Erkki Ylikorkalan
määräalan kaupan.
2) Kirkkoneuvoston kokous 1.11.2016.
3) Kirkkovaltuuston kokous 10.11.2016.
4) Kirkkoneuvoston kokous 15.11.2016.
5) Kirkkovaltuuston kokous 24.11.2016. Revonlahti.

Nro 12 § 65
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 13 § 66
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.11.

