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Nro 1 § 88
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 § 89
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Havia ja Terttu Nivala.

Nro 3 § 90
Raahen seurakunnan ja Kirkon palvelukeskuksen välinen palvelusopimus.
Kirkkolain 22 luvun 2 §:n mukaan kirkkohallitus hoitaa seurakuntien kirjanpidon ja palkanlaskennan sekä
niihin liittyvän maksuliikenteen. Kirkkojärjestyksen 22 luvun 11 §:n mukaan kirkkohallituksen yhteydessä
toimii kirkon palvelukeskus, joka hoitaa seurakuntien kirjanpidon, ostolaskut, ostoreskontran,
myyntilaskut, myyntireskontran, käyttöomaisuuskirjanpidon, palkanlaskennan,
matka- ja kululaskut sekä niihin liittyvän maksuliikenteen.
Kaikkien seurakuntien on liittyvä ko. palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2017 mennessä. Raahe
seurakunta liittyy aiemman päätöksen perusteella myös tällöin palvelukeskuksen asiakkaaksi.
Kirkon palvelukeskus on 22.3.2016 lähettänyt seurakunnan hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi
kirkkojärjestyksen 22 luvun 11 §:n mukaisen palvelusopimuksen.
Sopimus liitteenä nro 1. sekä ko. sopimukseen liitteet ( 3 kpl).
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 1. mukaisen Raahen seurakunnan ja Kirkon palvelukeskuksen
välisen sopimuksen seurakunnan kirjanpidon, ostolaskujen, ostoreskontran, myyntilaskujen,
myyntireskontran, käyttöomaisuuskirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskujen sekä niihin liittyvän
maksuliikenteen hoitamisen.
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Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen nro 1. mukaisen Raahen seurakunnan ja Kirkon palvelukeskuksen
välisen sopimuksen seurakunnan kirjanpidon, ostolaskujen, ostoreskontran, myyntilaskujen,
myyntireskontran, käyttöomaisuuskirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskujen sekä niihin liittyvän
maksuliikenteen hoitamisen.

Nro 4 § 91
Diakonian viran täyttäminen.
Diakonissa Arja Sassali on jäänyt eläkkeelle 1.12.2106. Hän on hoitanut Saloisten alueen diakonian
virkaa. Diakoniatyön vastuuryhmän on kokouksessaan 9.12.2016 käsitellyt diakonian viran täyttämisestä.
Diakoniatyön vastuuryhmän esitys asiasta esitellään kokouksessa.
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 päättää diakonian viran täyttämisestä.
Kirkkoneuvosto:
Diakoniatyö vastuuryhmä esittää, että Raahen seurakunnassa julistetaan haettavaksi diakonian virka.
Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi diakonian viran 27.1.2017 mennessä.
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Nro 5 § 92
Raahen seurakunnan kolehtisuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017.
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto
vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma
voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Kirkkohallituksen ja
tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä
siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle.
Kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-31.12.2017 (Liite nro 2.)
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa ehdotuksen päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle 1.131.12.2017 liitteen nro 2. mukaisena. Mahdolliset muutokset kolehtisuunnitelmaan vahvistaa
kirkkoherra.
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto vahvisti suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle
1.1.-31.12.2017 liitteen nro 2. mukaisena seuraavilla muutoksilla:
- Kolehti kerätään 29.1.2017 Pattijoen kirkossa Raamattuopistolle.
- Kolehti kerätään 23.4.2017 Raahen, Pattijoen ja Vihannin kirkoissa Suomen partiojärjestölle.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että myöhemmin tulevat muutokset vahvistaa kirkkoherra.

Nro 6 § 93
Koulutussuunnitelmat vuodelle 2017.
Kirkon henkilöstökoulutuksen tavoitteena on kehittää seurakuntien toimintaa ja parantaa
työntekijöiden työskentelyvalmiuksia. Seurakunnan koulutussuunnittelussa on pyrittävä
pitkäjänteisyyteen.
Henkilöstökoulutuksen painopisteet tulee asettaa useammalle vuodelle ja suunnittelussa on
otettava huomioon koko henkilöstö. Kirkkoneuvosto vahvistaa toteutussuunnitelmat talousarvioon liittyen
vuodeksi kerrallaan.
Liitteessä nro 3. on esitetty vuoden 2017 koulutussuunnitelma.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä koulutussuunnitelman vuodelle 2017 liitteen
nro 3. mukaisena.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi koulutussuunnitelman vuodelle 2017 liitteen nro 3. mukaisena.
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Nro 7 § 94
Rippikoulutyön vuosisuunnitelma vuodelle 2017
Rippikoulun ohjesäännön 2 §:n mukaan seurakunnan rippikoulutyössä on laadittava vuosittainen
suunnitelma, jonka kirkkoneuvosto hyväksyy. Vuosisuunnitelmassa on esitettävä olennaiset tiedot
vuoden rippikouluista. Ohjesäännön 6 § mukaan samassa ryhmässä opetettavien määrä saa
olla enintään 25. Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun
siihen on erityisen painavat syyt. Vuoden 2017 rippikouluikäluokka on 244 nuorta. Rippikouluja on
yhteensä 8.
Ohjesäännön määräämän oppilasryhmän ylittää viisi rippikoulua: Rk 1 (27), Rk 2 (36), Rk 3 (42), Rk
4 (30), Rk 6 (39). Näille ryhmäkoon ylityksille anotaan kirkkoneuvoston lupaa. Opetustilanteessa
ryhmät jaetaan kahteen opetusryhmään, jolloin opetusryhmän koko on alle 25 oppilasta.
Liitteenä nro 4. on seurakuntapastori Marko Visurin laatima ehdotus vuoden 2017 rippikoulutyön
vuosisuunnitelmaksi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä rippikoulutyön vuosisuunnitelman vuodelle 2017
liitteen nro 4. mukaisena ja päättää hyväksyä ryhmäkoon ylittämisen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi rippikoulutyön vuosisuunnitelman vuodelle 2017
liitteen nro 4. mukaisena. Lisäksi kirkkoneuvosto hyväksyi ryhmäkoon ylittämisen.
Nro 8 § 95
Siikajoen rahastojen käyttö.
Siikajoen seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 22.11.2006 perustanut yhteisrahaston ja
lasimaalausrahaston seurakunnan vuoden 2006 verotuloista ylijäämällä 50.000 euroa kumpaakin
rahastoon. Raahen seurakunnan kirkkovaltuusto on 2.6.2016 vahvistanut uudet ko. rahastojen säännöt.
Sääntöjen mukaan yhteisrahastoa käytetään Siikajoen kylän alueen nuoriso- ja vanhustyön hyväksi ja
heidän parhaaksi toteennäytettyjen ja osoitettujen tarpeiden mukaan. Lasimaalausrahasto on tarkoitettu
Siikajoen kirkon vasemman puoleisen seinän ikkunaan. Sääntöjen mukaan päätökset rahastojen käytöstä
tekee kirkkoneuvosto.
Koska ko. rahastot on perustettu seurakunnan verovaroista, niin ne tulisi käyttää mahdollisimman pian
esitettyihin tarkoituksiin. Ne eivät ole seurakunnan taseessa esitettäviä lahjoitus- tai testamenttirahastoja,
vaan seurakunnan ylijäämää edellisvuosilta.
Raahen seurakunnan mennessä kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi kaikki tällaiset tilit tulisi saada
poistetuiksi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto ryhtyy toimiin rahastojen käytöstä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti, että ko. rahastojen käyttöä ryhdytään suunnittelemaan.
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Nro 9 § 96
Pattijoen kirkonmäen wc-suunnitelmat.
Pattijoen kirkonmäen wc-tilojen suunnitelmia on käsitelty kirkkoneuvoston kokouksessa
15.11.2016 §:ssä 84. Tällöin päätettiin, että asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Suunnitelmat esitellään kokouksessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää Pattijoen kirkonmäen wc-tilojen suunnitelmien hyväksymisestä.
Kirkkoneuvosto:
Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen esitteli Pattijoen kirkonmäen wc-suunnitelmat. Vaihtoehtoisina
suunnitelmina esiteltiin edellisessä kokouksessa esillä ollut kuivakäymälä ja varasto vaihtoehto sekä
invaluiskalla varustettu vaihtoehto. Suunnitelmissa varasto sijoittuu lähes entiselle paikalle, mutta
kiviaidan toiselle puolelle kirkkotarhan ulkopuolelle.
Kirkkoneuvosto hyväksyi Pattijoen kirkonmäen wc-tilojen suunnitelmat siten, että tiloihin rakennetaan
kuivakäymälä ja varasto-osa eli edellisessä kokouksessa esitetyn vaihtoehdon mukaisesti.
(liite nro 7.)

Nro 10 § 97
Anna-Liisa Kinnusen osa-aikahakemus.
Diakoni Anna-Liisa Kinnunen hakee osa-aikaista ( 80 % ) työaikaa ajalle 1.1.-31.3.2017.
Hänellä on tarkoitus työskennellä keskimäärin neljänä päivänä viikossa.
Syynä työajan osa-aikaisuuden hakemiseen on lasten hoidon järjestäminen. Hänellä on kaksi alle
seitsemän vuotista lasta.
Työntekijällä on oikeus osittaiseen hoitovapaaseen siihen saakka, kunnes
perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy (31.7.).
Lisäksi Kinnunen esittää liitteessä nro 5. mukaisen pyynnön viranhoitojärjestelyihinsä.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Anna-Liisa Kinnuselle osittaista hoitovapaata (työaika 80 %)
ajalle 1.1.- 31.3.2017 sekä päättää liitteessä nro 5. esitetystä viranhoitojärjestelystä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Anna-Liisa Kinnusellle osittaista hoitovapaata (työaika 80 %)
ajalle 1.1.-31.3.2017.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että Kinnunen siirtyy hoitamaan diakonin virkaa Vihannnin alueelle
1.1.2017 alkaen.
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Nro 11 § 98
Tuovi Kärsämän toimivapaa-anomus.
Seurakuntaemäntä Tuovi Kärsämä hakee toimivapaata Saloisten alueen seurakuntaemännän toimesta
ajalle 1.1.-30.5.2017. Kärsämä on toiminut Saloisten alueen vastuullisena emäntänä ja keittiömestarin
sijaisena. Kirkkoneuvosto on aikaisemmin myöntänyt Tuovi Kärsämälle toimivapaata ajalle
1.8.-31.12.2016, josta Kärsämä oli toimivapaalla ajan 1.10.-31.12.2016.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Tuovi Kärsämälle toimivapaata seurakuntaemännän toimesta ajalle
1.1.- 30.5.2017.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Tuovi Kärsämälle toimivapaata seurakuntaemännän toimesta ajalle
1.1.-30.5.2017.

Nro 12 § 99
Metsästysseurojen maanvuokrasopimukset.
Kirkkonsto 11.10.2016 § 61
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.
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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.
---------------------------------------------------Tauvon Riista ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen Raahen seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksestä
11.10.2016 61 §, joka koskee metsästysseurojen maanvuokrasopimuksia. Kirje liitteenä nro 6.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa oikaisuvaatimuksesta seuraavaa:
- Raahen seurakunnan kirkkoneuvostossa ei ole asiaa ollut päättämässä jäävejä henkilöitä, kukaan
kirkkoneuvoston jäsenistä ei ole Siikajoen Eräkaverit ry:n sihteerinä tai muutoin ko. yhdistyksen
hallituksessa. Yhdistyksen jäsenyys ei tee kirkkoneuvoston jäsentä jääviksi käsittelemään asiaa.
- Seurakunnan metsästysmaiden vuokraamisen periaatteena on, että mahdollisimman yhtenäiset maa- ja
metsästysalueet takaavat parhaiten metsätalouden kannalta tärkeän hirvieläinten kannan sääntelyn ja
pysymisen hallinnassa sekä metsänhoidon taloudellisuus.
- Seurakunnan metsästysoikeus vuokrataan aina sille metsästysseuralle, jonka toimialueen sisällä
vuokrattavat palstat ovat.
- Tauvon Riista ry:n maanvuokraus ei mitenkään takaa koko Siikajoen kunnan alueen kattavaa
hirvenpyyntiä, eikä yhteispyynti takaa kaikille mahdollisuutta Siikajoen kunnan alueella metsästäville
osallistua hirvenpyyntiin. Siikajoen kunnan alueella on useita eri metsästysseuroja, joille seurakunta ei
ole vuokrannut metsästysalueita. Joten tästä ei synny eri arvoisuutta, jos seurakunta ei vuokraa Tauvon
Riista ry:lle metsästysmaata, varsinkin kun kukin metsästysseura on vuokrannut metsästysalueet
toimialueeltaan.
Täten kirkkoneuvosto katsoo, että sen 11.10.2016 tekemä päätös voidaan pitää entisellään em. perusteilla.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
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Nro 13 § 100
Merikotkien ruokinta-alue
Henri Ukonaho on esittänyt Raahen seurakunnalle, että Pattijoen edustalla olevaan Kuusisaareen
perustettaisiin merikotkien ruokinta-alue talvikausiksi (loka-huhtikuu). Ukonahon mukaan alue olisi
sijainniltaan hyvä kotkien kannalta (kulkureitti), sekä myös ruokinnan hoidon/ ylläpidon suhteen.
Ukonaho on lintuharrastaja/ luontokuvaaja ja Pohjois-Pohjanmaan lintuyhdistyksen jäsen.
Ruokinnan ensisijainen tarkoitus olisi siellä kulkevien kotkien dokumentointi tutkimuskäyttöön
(rengastettujen lintujen seuranta) sekä mahdollinen kojukuvaus/ tarkkailu voisi olla mahdollista järjestää
siitä kiinnostuneille. Aikaisemmin merikotkien suojelutyössä talviruokinnalla on ollut ratkaiseva merkitys
merikotkakannan elpymiseen. Pitkään jo järjestetty talviruokinta rannikoilla ja saaristossa on käytännössä
pelastanut lajin. Tällä hetkellä merikotka selviää jo ilman talviruokintaa, eikä ruokintaa ole jatkettu kuin
paikoin tutkimustarkoituksiin (lähde: WWF). Merikotkien suojelusta vastaa valtakunnallisesti
Metsähallitus.
Merikotkien ruokinta-alueen perustaminen vaatii aina maanomistajan luvan.
Merikotkien talviruokinta-alueelle tulee väistämättä rajoituksia metsästysammuntaan tiettyinä aikoina.
Ko. alue on vuokrattu alueen metsästyseuroille, jotka harrastavat alueella ainakin lintujen metsästystä.
Kotkien ruokinta-alue rajoittaa tätä toimintaa merkittävästi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, ettei se anna lupaa perustaa seurakunnan maille Kuusisaareen erillistä
merikotkien talviruokinta-aluetta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti, ettei se anna lupaa perustaa seurakunnan maille Kuusisaareen erillistä
merikotkien talviruokinta-aluetta.
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Nro 14 § 101
Hovioikeuden päätös
KIrkkonsto 26.2.2015 § 43
Raahen seurakunta on saanut haasteen Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen riita-asiassa, joka koskee
Siiri Nissilän jälkeen jättämän testamentin perinnönjakoa. Ko. perinnön jaossa Siikasalon seurakunta
(nyk. Raahen seurakunta) on saanut 10,32 prosentin osuuden Ruukin Osuuspankin tilillä olevasta
46.330,96 euron talletuksesta sekä Asunto Oy Antinpaavo- nimisen yhtiön osakkeista nro 1-880, jotka
oikeuttavat 2 h+k+s käsittävän noin 57 m2 suruisen asuinhuoneiston nro 5 hallintaan yhtiön omistamassa
talossa os. Kosulantie 1 as 5 , 92430 Paavola. Seurakunnan osuus on rahassa noin 10.457 euroa.
Testamentissa Siiri Nissilä on määrännyt varat käytettäväksi Paavolan hautausmaiden
peruskunnostukseen, hoitotöihin sekä oman ja aviopuolisonsa hautapaikan hoitoon.
Ko. asiassa on Siiri Nissilä tehnyt useita testamentteja. Tämän vuoksi asiassa on määrätty pesäjakaja,
joka on pyrkinyt pääsemään sopuun perinnön jaosta. Koska asiassa ei ole päästy sopuun, on
pesänjakaja suorittanut kuolinpesän jaon eli laatinut perinnönjakokirjan. Siinä on Raahen seurakunnalle
määrätty em. omaisuus.
Nyt siis Raahen seurakunta on haastettu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen ko. perinnönjaosta.
Seurakunnan tulee antaa vastine kanteeseen. Kantaja vaatii, että pesänjakajan toimittama jako
kumotaan ja käräjäoikeus määrää, että As oy Antinpaavon huoneiston A1 hallintaan oikeuttavat
osakkeet jaetaan Siiri Nissilän 10.6.2005 tekemän testamentin mukaisesti. Samalla perinnönjako tulee
palauttaa uudelleen pesänjakajalle tehtäväksi.
Kirkkoneuvosto vastaa KL:n 10 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan puolesta haasteisiin ja suorittaa
oikeustoimet. Vastine on annettava käräjäoikeudelle 5.3.2015 mennessä.
Liitteenä nro 3. ehdotus vastineeksi käräjäoikeudelle.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto antaa Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle liitteen nro 3. mukaisen vastineen
ko. riita-asiassa (L 14/7345).
Kirkkoneuvosto:
Maija-Liisa Heikkilä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvosto antoi Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle liitteen nro 3. mukaisen vastineen ko.
riita-asiassa (L 14/7345).
---------------------------
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Ko. testamenttiasiaa on käsitelty Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa 22.3.2016. Käräjäoikeudessa
kantaja on vaatinut pesänjakajan toimittaman perinnönjaon kumoamista ja asian palauttamista
pesäjäkajalle uudelleen käsiteltäväksi ja oikaistavaksi niin, että seurakunnalle ja Paavolan
sotaveteraaneille määrätty osakehuoneisto tulisi kantajalle. Käräjäoikeus on pitänyt pesänjakajan
päätöksen voimassa.
Kantaja on valittanut tästä Rovaniemen hovioikeuteen ja vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio ja suoritettu
perinnönjako kumotaan sekä asia palautetaan perinnönjaon uudelleen toimittamiseksi ja oikaistaan niin
että seurakunnalle ja Paavolan sotaveteraaneille määrätty osakehuoneisto tulisi kantajalle.
Rovaniemen hovioikeus on päätöksessään 11.11.2016 todennut, että käräjäoikeuden tuomio ja
perinnönjako kumotaan ja asia palautetaan pesänselvittäjälle ja –jakajalle testamenttien
täytäntöön panemiseksi ja perinnönjaon uudelleen toimitettavaksi.
Lisäksi hovioikeus toteaa, että oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n perusteella asianomainen, joka
häviää asian, on pääsääntöisesti velvollinen korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut.
Raahen seurakunta on esittänyt tyytyvänsä pesäjakajan päätökseen. Täten Raahen seurakunta on
katsottu hävinneen asian ja kantajan voittaneen hovioikeudessa. Raahen seurakunta on velvoitettu
korvaamaan kantajan oikeuden käyntikuluista 2/3 osaa eli 14.714,65 euroa ja valtiolle todistelupalkkioista
1.190,97 euroa.
Hovioikeuden päätöksestä voi hakea muutosta pyytämällä ensin valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.
Valituslupa voidaan myöntää:
- jos lain soveltamisen kannalta muissa samalaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden
vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeiden ratkaistavaksi
- jos siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen sellaisen oikeudenkäynti- tai muun virheen vuoksi,
jonka perusteella ratkaisu olisi purettava tai poistettava tai
- jos valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.
Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 10.1.2017.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, ettei Raahen seurakunta hae ko. asiassa valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta.
Kirkkoneuvosto:
Maija-Liisa Heikkilä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvosto päätti, että asiaa selvitetään ennen lopullista päätöstä.
.
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Nro 15 § 102
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali.
KJ:n 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan
vuosille 2017-2018.
Kirkkoneuvosto:
Hyväksyttiin.
Nro 16 § 103
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali.
KJ:n 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan
vuosille 2017-2018.
Kirkkoneuvosto:
Hyväksyttiin.
Nro 17 § 104
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2017-2018.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä 11 muuta
seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä (KL 10 luku 2§, Knston ohjesääntö 2 §).
Raahen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Tuomo Matala.
KL:n 10 luvun 2 §:n mukaan varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. (Knston ohjesääntö 2 §).
Tasa-arvolaki koskee myös seurakuntia vuoden 2004 alusta lähtien.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
kaudeksi 2017-2018.
Kirkkoneuvosto:
Hyväksyttiin.
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Nro 18 § 105
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimikaudeksi 2017-2018.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä 11 muuta
seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä (KL 10 luku 2§, Knston ohjesääntö 2 §).
KL:n 10 luvun 2 §:n mukaan varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. (Knston ohjesääntö 2 §).
Tasa-arvolaki koskee myös seurakuntia vuoden 2004 alusta lähtien.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsenet kaudeksi 20172018.
Kirkkoneuvosto:
Hyväksyttiin.

Nro 19 § 106
Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi 2017-2018.
Kun kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten vaalit on toimitettu valitaan eri vaalilla
jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Varajäsenten on oltava myös seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia
seurakuntalaisia. (Knston ohjesääntö 3 §)
Varajäseniä valitaan 12.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston
jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet kaudeksi 2017 - 2018.
Kirkkoneuvosto:
Hyväksyttiin.
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Nro 20 § 107
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Diakoniatyön vastuuryhmä esittää, että Salme Peltoniemen testamentin tämän vuoden tuotosta
otetaan jouluavustuksiin 3.000 euroa.
Kirkkoneuvosto päätti, että Salme Peltoniemen testamentin tämän vuoden tuotosta käytetään
jouluavustuksiin 3.000 euroa.
2) Diakoniatyön vastuuryhmä esittää, että vuoden 2017 yhteisvastuukeräyksen seurakuntaan jäävästä
tuotosta (10 % arviolta noin 3.000 euroa) käytetään vähävaraisten ja heikossa taloudellisessa
asemassa olevien henkilöiden auttamiseksi ja tukemiseksi.
Kirkkoneuvosto päätti, että vuoden 2017 yhteisvastuukeräyksen seurakuntaan jäävästä
tuotosta (10 % arviolta noin 3.000 euroa) käytetään vähävaraisten ja heikossa taloudellisessa
asemassa olevien henkilöiden auttamiseksi ja tukemiseksi.
3) Kirkkoneuvosto päätti osallistua yhden sotiemme veteraanien, Raahen suojeluskunnan, lottien
sotilaspoikien, lottatyttöjen ja koko kotirintaman miesten ja naisten kunniaksi tehtävän muistolaatan
kustannuksiin 700 eurolla.
4) Kirkkoneuvosto totesi, että Siikajoen seurakuntatalon veteraanien muistotaulu puhdistetaan ennen kuin
se siirretään.

Nro 21 § 108
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkovaltuuston kokous pidetään 19.1.2016 klo 19.00 Raahen seurakuntakodissa.

Nro 22 § 109
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisuvaatimus- ja valitusosoituksen.

Nro 23 § 110
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

