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Nro 1 § 31
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 § 32
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Talus ja Yrjö Paakkonen.
Nro 3 § 33
Raahen seurakunnan tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen.
Kirkkonsto 14.3.2017 § 26
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 (6.643.246 euroa) toteutuivat 100,2 %:sti sekä
toimintatuotot (722.341 €) 97,6 %:sti. Verotuloja oli 6.949.094 euroa eli ne toteutuivat 102,6 %:sti.
Investoinnit olivat 205.057 euroa.
Hautainhoitorahastojen ja testamenttirahastojen tilinpäätökset on liitetty osaksi seurakunnan tilinpäätöstä.
Samoin kirkkoneuvoston antama toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, jonka kirkkovaltuusto vahvistaa
tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
11.4.2017
Liitteenä nro 1. Raahen seurakunnan tilinpäätös.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto:
1) Hyväksyy seurakunnan vuoden 2016 toimintakertomuksen ja liittää sen tilinpäätökseen.
2) Esittää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2016 toimintakertomuksen ja liitti sen tilinpäätökseen.
Samalla kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkistettavaksi.
Hanna-Leena Mattila poistui kokouksesta klo 19.35.
---------------------------Seurakunnan tilintarkastus on pidetty 27.3.2017.
Liitteenä nro 1. tilintarkastuskertomus.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto:
1) Liittää tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen tilinpäätökseen ja sekä
2) esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamista ja vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
Nro 4 § 34
Lastenohjaajan toimen täyttäminen.
Kirkkonsto 7.2.2017 § 6
Lastenohjaaja Leena Jussilalle on myönnetty ero lastenohjaajan toimesta 1.1.2017 alkaen.
Lapsi- ja perhetyönvastuuryhmä esittää 16.12.2016 pitämässään kokouksessa, että lastenohjaajan toimi
täytetään 1.2.2017 alkaen toistaiseksi. Lisäksi vastuuryhmä on arvioinut ko. asian lapsivaikutusta.
Seurakunnan toiminnan- ja talouden tasapainottamisohjelman mukaan lapsityössä seuraavan eläkkeelle
jäävän työntekijän kohdalla tulee tarkoin harkita toimen täyttämistä vakituisesti. Tällä hetkellä lasten ja
kerhojen määrät sekä kerhopisteet ovat sellaisen muutoksessa, että olisi hyvä katsoa
tarvitaanko minkä verran lastenohjaajia ensi syksynä ja tehdä päätökset sitten kun tiedetään tilanne.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että lastenohjaajan tointa ei täytetä vielä, vaan asiaa katsotaan uudelleen ensi
syksynä kun tiedetään kerhojen ja kerholaisten määrä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi lapsivaikutusten arviointi, jonka lapsityönvastuuryhmä on esittänyt.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja totesi jäsen Karppisen esittäneen jäsen Havian kannattamana, että
lastenohjaajan tointa ei täytetä ollenkaan.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi tulleen esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun
esityksen, joten täytyy suorittaa äänestys.
Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat
esittelijän ehdotusta sanovat JAA ja ne, jotka kannattavat Karppisen ehdotusta sanovat EI.
Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
JAA: Heikkilä, Hyväri, Kippola, Lehto, Merikanto, Nivala, Paakkonen, Salonsaari ja Matala.
EI: Havia, Karppinen, Nygård ja Utunen.
Puheenjohtaja totesi äänestystulokseksi tulleen 9 JAA- ääntä ja 4 EI- ääntä.
Täten puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen esittelijän esityksen, että lastenohjaajan tointa ei täytetä
vielä, vaan asiaa katsotaan uudelleen ensi syksynä kun tiedetään kerhojen ja kerholaisten määrä.
-----------------------------------Raahen seurakunnan talouskehitys vaikuttaa siltä, että seurakunnan toiminnan- ja talouden
tasapainottamisohjelman mukaan lapsityössä seuraavan eläkkeelle jäävän työntekijän kohdalla tulee
tarkoin harkita toimen täyttämistä vakituisesti. Verotulojen kehitys viime vuonna ja tämän vuoden alussa
osoittavat, että seurakunnan tulot tulevat pienemään tulevina vuosina. Tästä johtuen seurakunnan
menoja on pystyttävä vähentämään.
Lisäksi seurakunnan ikärakenteen kehitys on ollut lasten ja nuorten osalta laskeva: vuonna 2013
kastettiin 360 lasta ja vuonna 2016 enää 262 lasta eli vähennystä on ollut noin 28 %:a. Tämä kehitys
yhdistettynä seurakunnan jäsenmäärän kehitykseen osoittaa, että lapsityön kohderyhmät tulevat
pienenemään huomattavasti jo lähivuosina. Samoin osoittaa Raahen kaupungin väestöennuste vuoteen
2030 eli 0-4 – vuotiaiden määrä vähenee ennusteen mukaan noin 200 henkilöllä.
Tällä hetkellä Raahen seurakunnassa resurssit ovat riittävät lapsityön osalta ja kerhoja järjestetään
tasaisesti koko seurakunnan alueella. Lastenohjaajia oli 31.12.2016 toimessa 18 kpl:tta.
Tällä lastenohjaaja määrällä pärjätään, jos ohjaajien kerhojenpitoaikoja tarkennetaan ja heidän
työaikansa käytetään lapsityöhön.
Lastenohjaajista eläkkeelle jää neljä henkilöä vuoteen 2025 mennessä. Toiminnan -ja talouden
tasapainottamisohjelmassa on maininta, että näistä voitaisiin jättää täyttämättä kolme tointa.
Lisäksi ko. ohjelmassa todetaan seuraavaa:
- Lapsityöstä tultaneen vähentämään henkilöstöresursseja eläköitymisten yhteydessä.
- Säästöjä haettaessa toimintaa ja kerhoja joudutaan vähentämään, jos ei kerhotoimintaa pystytä
nykyisillä resursseilla organisoimaan uudelleen tehokkaammin.
- Tällaisia toimia voisi olla lastenohjaajien töiden järjestelyillä siten, että pienempiä kerhoja
yhdistellään sekä kerhojen määriä muuttamalla.
- Yhtenä konkreettisina muutoksina olisi yhden valmistelu päivän muuttaminen kerhopäiväksi.
- Tulevaisuudessa tulee pohtia erilaisia kerhomuotoja, jotka tavoittavat paremmin laajemman
osan seurakunnan lapsiväestöstä, esim. iltatapahtumat, viikonloppuleirit, isä/ äiti ja lapsitapahtumat.
Seurakunnan taloustilanteen vuoksi nyt olisi paikallaan jättää täyttämättä lastenohjaajan toimi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että avoimeksi jäänyttä lastenohjaajan tointa ei toistaiseksi täytetä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti olla täyttämättä toistaisesti lastenohjaajan tointa.
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Nro 5 § 35
Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen.
Raahen seurakunnan varhaisnuorisotyön vastuuryhmä esittää 2.11.2016 pitämässään kokouksessa,
että 1.5.2017 eläkkeelle jäävän nuorisotyönohjaajan virka täytetään jo keväällä. Perusteluina
vastuuryhmä esittää seuraavaa:
- Koska virka ei ole uusi sen täyttäminen ei tuo lisäkustannuksia ja se voidaan kustantaa nykyisillä
määrärahoilla.
- Koululaisten parissa tehtävään työhön tarvitaan jatkossakin kaksi miespuoleista työntekijää.
- Riittävillä resursseilla voidaan taata työntekijöiden läsnäolo mm. kerhoissa. Kerhojen kautta työntekijä
tarjoaa pitkän pysyvän aikuissuhteen lapsille.
- Viimeisen kahden vuoden aikana nykyinen viranhaltija on toiminut tarvittaessa myös Siikajoen alueen
työntekijän työparina esim. leirikouluissa. Jos tämä tuki jäisi pois, vaarantuisi hyvin uudelleen käyntiin
lähtenyt kouluyhteistyö Siikajoen alueella.
- Varhaisnuorten leireille on tulijoita enemmän, kuin leireille voidaan lapsia ottaa. Jos työntekijä resursseja
vähennetään, leirityötä joudutaan vähentämään entisestään.
- Rippikoulutyössä pyritään pienentämään ryhmäkokoja. Virkaan valittava henkilö osallistuisi myös
rippikoulutyöhön, jolloin kausityöntekijöiden tarve rippikoulutyössä vähenisi ainakin yhden leirin osalta.
- Vastuuryhmä edellyttää, että viran täyttämispäätöksen tueksi tehdään lapsivaikutusten arviointi.
- Lisäksi varhaisnuorisotyön tiimiä pyydetään toimittamaan omia perustelujaan sekä tilasto ja taloustietoja
kyseisen viran osalta kirkkoneuvostolle.
Lisäksi varhaisnuorisotyön vastuuryhmä on antanut lapsivaikutusarvioinnin (liite nro 2.) sekä tilastotietoja
varhaisnuorisotyöstä (liite nro 3.).
Toiminnan – ja talouden tasapainottamisohjelmassa todetaan, että vuonna 2017 työntekijän jäädessä
eläkkeelle tulee tarkoin harkita täytetäänkö kyseistä virkaa, vaan voidaanko työtehtäviä järjestellä
muutoin.
Seurakunnan taloustilanteen vuoksi nyt olisi paikallaan jättää täyttämättä nuorisotyönohjaajan virka.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että avoimeksi jäänyttä nuorisotyöohjaajan virkaa ei täytetä toistaisesti.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti olla täyttämättä toistaisesti nuorisotyöohjaajan virkaa.
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Nro 6 § 36
Pattijoen Kalastajaseuran ostotarjous Kuusisaaresta.
Pattijoen Kalastajaseura ry on tehnyt ostotarjouksen (Liite 3) Kirkkoherran Virkatalo nimisen kiinteistön
palstasta numero 6. Kyseinen palsta on 1,9 hehtaarin suuruinen saari Mikonkarinrivin edustalla noin 220
metrin päässä mantereesta (Liite 4).
Saari on karu, lähes paljas (Liite 5). Rannat ovat kivikkoiset ja paikka on haasteellinen lähestyä veneellä.
Saarella on kaksi kalastajaseuran ylläpitämää pientä mökkiä. Paikka on linnustojen suosima. Ympäristö on
lähistön asukkaiden virkistysaluetta: kalastus, metsästys.
Saarella ei ole rahallista arvoa. Sen myymisellä ei rikastu myyjä eikä köyhdy ostaja. Seurakunnan
omistuksessa saaren käyttäminen on kaikille vapaata. Sen arvo perustuu juuri alueen ihmisten vapaaseen
käyttöön.
Ostajatahon kriteeri paikan omistamiselle on päästä omistamaan paikan osuuksia yhteisiin alueisiin ja
erityisiin etuuksiin joita ovat yhteinen Pattijoen jakokunnan vesialue ja yhteinen Pattijoen jakokunnan maaalue. Seurakunta ei ole luovuttanut maakauppojen yhteydessä mitään osuuksia muihin omistuksiin kuin vain
kaupan kohteena olevaan maakohtaan.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että se ei näe tarpeelliseksi seurakunnan luopua kohteena olevasta Kuusisaari
nimisestä saaresta, joka on Kirkkoherran Virkatalo (678 – 415 – 13 – 523) nimisen kiinteistön palsta numero
6.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti olla myymättä Kuusisaari nimistä saarta, joka on Kirkkoherran Virkatalo
(678 – 415 -13 -523) nimisen kiinteistön palstalla numero 6.
Nro 7 § 37
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto päätti tukea Raahen vankileirin joukkohaudan muistomerkin kunnostamista 500 euroa.
2) Todettiin, että sankarihaudat kunnostetaan keväällä.
3) Keskusteltiin Siikajoen sankarivainajien taulun siirtämisestä Siikajoen seurakuntatalosta Siikajoen
kunnan Gummeruksen koulun seinälle. Päätettiin, että seurakunta luovuttaa Siikajoen kunnalle
sankarivainajien taulun, sillä ehdolla, että Siikajoen kunta ottaa sen vastaan.
Hanna-Leena Mattila poistui kokouksesta klo 19.00 tämän pykälän aikana.
Nro 8 § 38
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkovaltuuston kokous 19.4.2017 klo 19.00 Raahessa.
2) Kirkkoneuvoston kokous 16.5.2017 klo 18.00.
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Nro 9 § 39
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 10 § 40
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

