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Nro 1 § 61
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 § 62
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terttu Nivala ja Yrjö Paakkonen.

Nro 3 § 63
Puhuri Oy:n ostotarjous Herttasten palstan –tilasta.
Kirkkonsto 30.9.2014 § 76/ Kirkkovaltuusto 13.11.2014 § 20/ Kirkkonsto 2.12.2014 § 117/ 10.2.2015 § 25
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.
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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.
--------------------------------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.
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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.
---------------------------------Puhuri Oy:n edustajat esittelevät vaihtoehtonsa kirkkoneuvoston kokouksessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää Herttasten –palstat tilan myynnistä.
Kirkkoneuvosto:
Puhuri Oy:n edustajat esittelivät vaihtoehtonsa ja aikoivat tehdä seurakunnalle esityksen ko. alueen
puistoaluekorvauksesta sekä tiealueen korvauksesta.
Kirkkoneuvosto päätti odottaa esitystä ja tehdä sen jälkeen esityksen kirkkovaltuustolle.
Nro 4 § 64
Raahen seurakunnan tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen.
Kirkkonsto 31.3.2015 § 56
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 (6.488.635 euroa) toteutuivat 96,8 %:sti sekä
toimintatuotot (665.872 €) 113,3 %:sti. Verotuloja oli 6.736.121 euroa eli ne toteutuivat 93,6 %:sti.
Investoinnit olivat 745.319 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 2. Raahen seurakunnan tilinpäätös.
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Ehdotus:
Kirkkoneuvosto:
1) Hyväksyy seurakunnan vuoden 2014 toimintakertomuksen ja liittää sen tilinpäätökseen.
2) Esittää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
------------------------Liitteenä nro 1. Tilintarkastuskertomus.
Liitteenä nro 2. Tilintarkastusyhteenveto 1.1.-31.12.2014.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto:
1) Liittää tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen tilinpäätökseen ja merkitsee tiedoksi tilintarkastajien
yhteenvedon sekä
2) esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamista ja vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto liitti tilintarkastuskertomuksen tilinpäätökseen ja merkitsi tiedoksi tilintarkastajien
yhteenvedon sekä esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamista ja
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Nro 5 § 65
Tilintarkastajien valinta.
Kirkkonsto 10.2.2015 § 27
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.
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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.

Tilintarkastuspalveluista on määräaikaan (27.3.2015) tarjoukset jättäneet: BDO Audiator Oy, Oulun
HTM&JHTT – tarkastus eli Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy sekä KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.
Tarjoukset avattiin taloustoimistossa 30.3.2015 taloustoimistossa.
Tarjouspyyntö liitteenä nro 3. Siitä ilmenee tarkemmin tarjouksen ehdot sekä valintaperusteet.
Liitteenä nro 4. vertailu tilintarkastuspalveluiden tarjouksista.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien
hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Em. esitettyjen lakimuutosten mukaan vuoden 2016 alusta seurakunnan vastuullisen tilintarkastajan tulee
olla JHTT- tasoinen tilintarkastaja.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää tilintarkastajien valinnasta.
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Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee BDO Audiator Oy:n seurakunnan
tilintarkastajaksi valtuustokaudelle 2015-2018.
Lisäksi neuvosto esittää, että varalle valitaan KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.
Nro 6 § 66
Raahen seurakunnan lainajärjestelyt.
Raahen seurakunnan talouden tiukentuessa on nostettu esiin, että seurakunnan pankkilainojen
maksuaikoja järjesteltäisiin uudelleen. Tämä järjestely koskisi lähinnä Raahen Seudun Osuuspankin
lainoja, joita seurakunnalla on 3.150.000 euroa. Tällä hetkellä ko. lainojen maksuajat vaihtelevat viidestä
seitsemään vuoteen. Vuosittaiset lyhennykset ovat noin 350.000 euroa. Seurakunnalla on viisi
pankkilainaa Raahen Seudun Osuuspankissa. Uudelleen järjestelyt koskisivat neljää lainaa. Yksi laina on
otettu viime vuonna, joten sen maksuajan pidentämiselle ei ole tarvetta kun se on jo 10 vuotta.
Muut seurakunnan pankkilainat hoidetaan normaalisti.
Raahen Seudun Osuuspankki on esittänyt seuraavia järjestelyjä neljään lainaan:
- Lainaa jäljellä 400.000 euroa:
- takaisin maksuaika siirretään 31.12.2030 (nyt 31.12.2022)
- luoton lyhennys muutetaan 25.000 €/ v (nyt 50.000 €)
- luoton järjestelykulu 300 €.
- Lainaa jäljellä 350.000 euroa:
- takaisin maksuaika siirretään 31.12.2030 (nyt 31.12.2022)
- luoton lyhennys muutetaan 25.000 €/ v (nyt 50.000 €)
- luoton järjestelykulu 300 €.
- Lainaa jäljellä 700.000 euroa:
- takaisin maksuaika siirretään 31.12.2028 (nyt 31.12.2021)
- luoton lyhennys muutetaan 50.000 €/ v (nyt 100.000 €)
- luoton järjestelykulu 300 €.
- Lainaa jäljellä 1.200.000 euroa:
- takaisin maksuaika siirretään 31.12.2026 (nyt 31.12.2020)
- luoton lyhennys muutetaan 100.000 €/ v (nyt 200.000 €)
- luoton järjestelykulu 300 €.
Lisäksi esitetään vuodelle 2015 lainojen lyhennysvapautta.
Toisena vaihtoehtona on pelkästään lainojen lyhennysvapaa vuodelle 2015.
Kirkkolain 9 luvun 1 §:n mukaan lainan ottamisesta tai uudistamisesta taikka sen maksuajan
pidentämisestä päättää kirkkovaltuusto.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Raahen seurakunnan em. pankkilainat
muutetaan Raahen Seudun Osuuspankin esittämällä tavalla eli lainojen maksuajat kaksinkertaistetaan
sekä vuonna 2015 ko. lainojen lyhennyksiä ei makseta.
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Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

Nro 7 § 67
Raahen seurakunnan strategia ’Kohtaamisen kirkko 2020’
Kirkkonsto 10.2.2015 § 32
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.
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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.
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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.
Strategiatyöryhmä on kokoontunut 26.3.2015 ja 9.4.2015. Kokoontumisen pohjalta on laadittu esitys
Raahen seurakunnan strategiaksi vuosille 2016-2020.
Liitteenä nro 5. Raahen seurakunnan strategia vuosille 2016-2020.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää Raahen seurakunnan strategiasuunnitelmasta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää Raahen seurakunnan strategiasuunnitelman hyväksyttäväksi
kirkkovaltuustolle.
Nro 8 § 68
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto valitsi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen seurakunnan edustajaksi Jonna
Acrenin (varalle Pirkko Alamännistö), Terttu Nivalan (varalle Hilkka Silvola) ja Petri Tervon (varalle Henri
Oksanen).
2) Kirkkoneuvosto valitsi Suomen luterilainen evankelioimisyhdistyksen (Sley) vuosikokoukseen
seurakunnan edustajaksi Eero Kanamäen (varalle Anna-Maija Joensuu).
3) Kirkkoneuvosto päätti, ettei se vuokraa Tauvon Riista ry:lle metsästysoikeutta Pappilan tilan
määräalasta Siikajoen kylästä. Perusteina todetaan, että Siikasalon seurakunta on 15.4.2009 päättänyt,
ettei se lähde muuttamaan, eikä kilpailuttamaan nykyisin voimassa olevia metsästysvuokrasopimuksia,
vaan ne pidetään ennallaan ja muutetaan toistaiseksi voimassaoleviksi.
4) Kirkkoneuvosto päätti avata Yrityksen verkkopalvelusopimuksen Raahen Seudun Osuuspankkiin.
5) Keskusteltiin Tunelin alueen kaavoituksesta. Päätettiin, että kaavoitusta käsitellään seuraavassa
kokouksessa.
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Nro 9 § 69
Ilmoitusasioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Annettiin tiedoksi, että seurakunnan lankapuhelimet poistuvat käytöstä ja It-aluekeskuksen
kilpailuttamana seurakunnan kaikki puhelimet siirtyvät Soneran liittymiksi.
2) Kirkkovaltuuston kokous 20.5.2015 klo 19.00 Vihannissa.

Nro 10 § 70
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisuvaatimus ja valitusosoituksen.

Nro 11 § 71
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

