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KOKOUSPAIKKA

Raahen seurakunnan virastotalo, Kirkkokatu 33, RAAHE
Matala Tuomo
kirkkoneuvoston pj.
Havia Risto
Heikkilä Maija-Liisa
Karppinen Aimo
Kippola Päivi
Merikanto Aino
(poistui kokouksesta 15 §:n käsittelyn ajaksi)
Nivala Terttu
Nygård Reino
Paakkonen Yrjö
Salonsaari Saila
Talus Helena

poissaolijat

Maria Hyväri
MUUT LÄSNÄOLIJAT
(ja läsnäolon peruste)

Lepistö Lauri
Ilkko Heikki
Honkakoski Merja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT

kirkkovaltuuston varapuh.joht.
pöytäkirjanpitäjä, talousjohtaja
toimistosihteeri

§ 13
§:t 13 – 23

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika)

Raahen seurakunta
taloustoimisto
Kirkkokatu 33, Raahe 15.2.2017

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Tuomo Matala
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Heikki Ilkko

puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

15.2.2017
Allekirjoitukset

Aimo Karppinen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa:

Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Aika ja paikka
16.2.2017
Virka
Allekirjoitus

Päivi Kippola
Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherra Tuomo Matala
Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 8.2.2017 – 8.3.2017.

RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
14.2.2017

Nro 1 § 13
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 § 14
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Kippola ja Aimo Karppinen.
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Nro 3 § 15
Diakonian viran täyttäminen.
Kirkkonsto 13.12.2016 § 91/ Kirkkonsto 7.2.2017 § 3
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:
Diakoniatyön vastuuryhmä esittää, että Raahen seurakunnassa julistetaan haettavaksi diakonian virka.
Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi diakonian viran 27.1.2017 mennessä.
-----------------------Diakonian virka on ollut haettavana sanomalehti Raahelaisessa, TE-keskuksen sähköisessä ja Kirkon
sähköisessä hakujärjestelmässä. Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet:
Ulla Anttonen, Veera Baas, Aila Helander, Marjo Karppinen, Leila Kiuru, Marja Kyösti, Anniina Lahtinen,
Sinikka Martikkala, Jenni Ranta, Vilja Remes, Hannele Repola, Marja Vedenoja ja Jaana Ylitalo.
Liitteenä nro 1. luettelo hakijoista.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää viran täyttämisestä.
Kirkkoneuvosto:
Aino Merikanto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvosto päätti kutsua haastatteluun 14.2.2017 seuraavat henkilöt:
Aila Helander, Jenni Ranta ja Hannele Repola.
----------------------------------Ehdotus:
Kirkkoneuvosto haastattelee haastatteluun kutsutut hakijat ja päättää valinnasta.
Kirkkoneuvosto:
Aino Merikanto poistui kokouksesta tämä pykälän käsittelyn ajaksi.
Diakoniatyön vastuuryhmä on haastatellut aikaisemmin päivällä haastatteluun kutsutut hakijat.
Kirkkoneuvosto haastatteli haastatteluun kutsutut.
Kirkkoneuvosto valitsi Raahen seurakunnan diakonian virkaan Jenni Rannan 1.3.2017 alkaen.
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Nro 4 § 16
Raahen seurakunnan pakana- ja lähetyspiirin pankkitilin lopettaminen.
Raahen seurakunnan merimies- ja pakanalähetysrenkaalla on ollut oma kirjanpitonsa seurakunnassa
vuosikymmenien ajan. Seurakunnan liittyessä Kirkon palvelukeskukseen tämän kirjanpidon pitäminen
erillään ei ole enää tarpeen, vaan se voidaan yhdistää seurakunnan kirjanpitoon.
Ko. lähetystoimintaa varten on ollut kaksi pankkitiliä Danske Bankissa. Täten toinen pankkitili voidaan
lopettaa ja ko. kirjanpito yhdistää seurakunnan kirjanpitoon.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää lopettaa Raahen seurakunnan pakana- ja lähetyspiirin pankkitilin Danske
Bankissa FI65 8000 1079 1495 23.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto lopetti Raahen seurakunnan pakana- ja lähetyspiirin pankkitilin Danske
Bankissa FI65 8000 1079 1495 23.

Nro 5 § 17
Raahen seurakunnan taloussääntö.
Seurakunnan varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä
taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään mm. talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä,
toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja
talouden tilastoinnista.
Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin
kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion
sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa
ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden talousääntömallit. Uusiin
sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin
tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien
työnjako.
Uudessa sääntömallissa on huomioitu mm. kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja
irtaimistojen hoito. Malliin on lisätty myös maininta, että talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä
tilinpäätös julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.
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Raahen seurakunnan aikaisempi taloussääntö on hyväksytty seurakunnan kirkkovaltuustossa 19.5.2011
ja se korvataan nyt hyväksyttävällä taloussäännöllä.
Liitteenä nro 1. Raahen seurakunnan taloussääntö. Taloussääntöehdotuksessa on merkitty eri
vaihtoehtojen kohdalla paksummalla fontilla tekstissä valittu vaihtoehto.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Raahen seurakunnan taloussäännön ja esittää sen kirkkovaltuustolle
vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi Raahen seurakunnan taloussäännön ja esittää sen kirkkovaltuustolle
vahvistettavaksi.
Nro 6 § 18
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Ei ollut.

Nro 7 § 21
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Ei ollut.

Nro 8 § 22
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 9 § 23
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

