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Nro 1 § 62
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 § 63
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Kippola ja Tuula Lehto.

Nro 3 § 64
Raahen seurakunnan valmiussuunnitelma.
Valmiussuunnitelmien tarkoituksena on lain mukaan pyrkiä takaamaan kunkin organisaation toiminta niin
pitkään kuin se ylipäänsä on mahdollista kaikissa mahdollisissa uhkatilanteissa. Yhteiskunnan erityisenä
huolenaiheena on se, että elintärkeät toiminnot pidetään yllä kaikissa tilanteissa niin, että järjestäytynyt
yhteiskunnan toiminta on taattu mahdollisimman pitkään. Valmiuslain mukaan valtion viranomaisten, valtion
liikelaitosten ja kuntien lakisääteinen velvollisuus on varmistaa tehtäviensä häiriötön hoitaminen kaikissa
oloissa. Tämä tarkoittaa sitä, että valmiussuunnitelmin varaudutaan normaaliolojen häiriötilanteisiin ja aina
poikkeusoloihin kuten sotaan tai suuronnettomuuksiin saakka.
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Raahen seurakunnan valmiussuunnittelun tarkoituksena on kirkkolain 25 luvun mukaisesti turvata
seurakunnan perustehtävien hoitaminen kaikissa tilanteissa niin pitkään kuin mahdollista.
Yleiset säännökset varautumisesta ovat valmiuslaissa (2011) sekä väestönsuojelun osalta pelastuslaissa
(2011), jossa säädetään, mitä jokaisen tulee tehdä turvallisuuden ja toimintavalmiuden ylläpitämiseksi.
Puolustustilalaki määrittää valtioneuvoston ja virkamiesten erikoisvaltuudet sekä kansalaisten velvollisuudet
poikkeusoloissa.
Kirkkohallituksen julkaisussa Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje (2013), kuvataan
normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisen periaatteita ja käytännön toimia.
Raahen seurakunnan valmiussuunnitelma on päivitetty ja laadittu uudestaan.
Kokoukseen valmiussuunnitelmaa tulee esittelemään Era Kurronen, joka on sen laatinut.
Liitteenä nro 1. Raahen seurakunnan valmiussuunnitelma.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Raahen seurakunnan valmiussuunnitelman.
Kirkkoneuvosto:
Era Kurronen esitteli Raahe seurakunnan valmiussuunnitelman.
Kirkkoneuvosto hyväksyi Raahen seurakunnan valmiussuunnitelman.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnan valmiussuunnitelma lähetään Oulun hiippakunnan
tuomiokapituliin tiedoksi.
Aino Merikanto saapui kokoukseen klo 18.17 tämän pykälän käsittelyn aikana.
Nro 4 §
65
Raahen vankileirillä kuolleiden muistomerkin suunnitelmat.
Kirkkonsto 1.8.2017 § 56
Raahen Haaralan hautausmaalle on haudattu vuonna 1918 joukkohautaan 142 vankia.
Haaralan hautausmaalla on vuonna 1951 pystytetty muistomerkki kansalaissodan uhreille. Muistomerkin
on silloin hankkineet Raahen Työväenjärjestöt, Raahen kaupunki ja Raahen seurakunta. Nyt on tarkoitus
pystyttää muistomerkki näille 142 henkilölle, jotka kuolivat Raahen vankileirillä.
Tätä varten on syksyllä 2016 perustettu toimikunta keräämään varoja Raahen Haaralan hautausmaan
joukkohautaan haudattujen uutta muistomerkkiä varten.
Hautamuistomerkkien suunnitelmat tulee seurakunnan hyväksyä. Kirkkoneuvosto hyväksyy
hautamuistomerkkisuunnitelmat kun ne koskevat tällaisia yleisiä muistomerkkejä.
Liitteenä nro 1. hautamuistomerkkisuunnitelmat.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää ko. suunnitelmista.
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Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto totesi suunnitelmista seuraavia:
- Muistokiven anturan alle tiivistetään vähintään puoli metriä vahva homogeeninen murskekerros,
joka ulottuu alla olevaan kiviaineskerrokseen.
- Kivituhkakentän alta poistetaan humuskerros ja korvataan se hyvin tiivistyvällä soralla/murskeella.
- Tämän kerroksen päälle, alustan karkeudesta riippuen, levitetään kivituhkakerros joko suoraan tai
suodatinkangasta välissä käyttäen.
- Puiden alustat jättäisin nurmelle oksiston laajuuden verran. Takapäädystä voisi rajata puualueen
nurmelle kokonaan.
- Mitotetetut pohja/ perustuskuvat laaditaan, jotka seurakunnan taholta hyväksytään.
- Muistomerkin muotoja pohditaan vielä.
Kirkkoneuvosto jätti asian käsittelyn seuraaavaan kokoukseen, jotta saisi ko. toimikunnalta tarkempia
suunnitelmia ja muistomerkin ulkomuodosta eri vaihtoehtoja, koska nyt esitetty vaihtoehto ei välttämättä
sovellu hautausmaan maisemaan.
Risto Havia saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.40.
______________________
Ko. toimikunta on kokoontunut 26.9.2017 ja esittää muistomerkin suunnitelmia seurakunnalle
hyväksyttäväksi.
Liitteenä nro 2. ko. suunnitelmat.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Haaralan hautausmaan Raahen vankileirillä kuolleiden
hautamuistomerkkisuunnitelman liitteen nro 2. mukaisena.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi Haaralan hautausmaan Raahen vankileirillä kuolleiden
hautamuistomerkkisuunnitelman liitteen nro 2. mukaisena.
Nro 5 § 66
Raahen vankileirin Muistomerkkitoimikunnan anomus.
Raahen Haaralan hautausmaalle on haudattu vuonna 1918 joukkohautaan 142 vankia.
Haaralan hautausmaalla on vuonna 1951 pystytetty muistomerkki kansalaissodan uhreille. Muistomerkin
on silloin hankkineet Raahen Työväenjärjestöt, Raahen kaupunki ja Raahen seurakunta. Nyt on tarkoitus
pystyttää muistomerkki näille 142 henkilölle, jotka kuolivat Raahen vankileirillä. Uuteen muistomerkkiin
tulee kaikkien joukkohautaan haudattujen vainajien nimet.
Muistomerkin paljastus ja vainajien siunaaminen on tarkoitus toteuttaa vappuna 2018.
Tätä varten on syksyllä 2016 perustettu toimikunta keräämään varoja Raahen Haaralan hautausmaan
joukkohautaan haudattujen uutta muistomerkkiä varten. Keräyksen suojelijana toimii Oulun hiippakunnan
piispa Samuel Salmi. Raahen Vankileirin Muistomerkkitoimikunta toivoo seurakunnalta myönteistä
suhtautumista ja osallistumista hankkeeseen kunnostaa ko. hautamuistomerkki.
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Ehdotus:
Kirkkoneuvosto varaa määrärahan vuoden 2018 talousarvioon ko. hankkeen tukemiseen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti varata vuoden 2018 talousarvioon 1.000 euron määrärahan ko. hankkeen
tukemiseen.

Nro 6 § 67
Lastenohjaaja Susanna Laulajaisen opintovapaa-anomus.
Lastenohjaaja Susanna Laulajainen hakee opintovapaata ajalle 14.9.2017-31.5.2018 opiskellakseen
Oulun avoimessa ammattikorkeakoulussa sosionomin ensimmäisen lukuvuoden opinnot päiväopintoina.
-

-

Oikeus opintovapaaseen katsotaan työntekijän päätoimisesta työsuhteesta:
Mikäli työntekijän työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa osassa
vähintään vuoden verran, on hänellä oikeus viiden vuoden aikana käytettävään (enintään) kahden
vuoden mittaiseen opintovapaaseen. Vapaan voi käyttää yhdellä kerralla tai useammassa jaksossa.
Mikäli työntekijän työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa osassa
vähintään kolme kuukautta, on hänellä oikeus enintään viiden päivän opintovapaaseen. Vapaan voi
käyttää yhdellä kerralla tai useammassa jaksossa.
Opintovapaan voi käyttää seuraavilla tavoin:
Julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen. Koulutus voidaan järjestää myös ulkomailla.
Tietyillä edellytyksillä ammattiyhdistyskoulutukseen ja maatalousyrittäjille järjestettyyn
koulutukseen.

Tämä tarkoittaa, että hyväksytty koulutus tai muu opiskelu voi sisältää seuraavia asioita:
- Opetuksen seuraamista.
- Opetussuunnitelman mukaista ohjattua käytännön harjoittelua.
- Tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseen valmistautumista, kuitenkin enintään kymmenen
työpäivää välittömästi ennen kunkin tutkinnon tai opinnäytteen suorittamista.
- Päätoimista ohjattua itseopiskelua tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseksi.
- Koetilaisuuteen osallistumista.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Susanna Laulajaiselle opintovapaata ajalle 14.9.2017-31.5.2018.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Susanna Laulajaiselle opintovapaata ajalle 14.9.2017 – 31.5.2018.
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Nro 7 § 68
Vastuullisen tiintarkastajan vaihtuminen.
Raahen seurakunnan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy ilmoittaa, että se on nimennyt Raahen
seurakunnan vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi 5.9.2107 alkaen JHTT Asko Vanhatuvan.
Raahen seurakunnan ja BDO Audiator Oy:n vuosien 2015-2018 tilintarkastussopimuksessa on maininta,
että JHTT-yhteisö voi seurakuntaa kuultuaan vaihtaa vastuunalaisen tilintarkastajan.
Samoin, mikäli toimeksiantoon osallistuu päävastuullisen tilintarkastajan lisäksi muita henkilöitä, BDO
Audiator Oy ilmoittaa seurakunnalle muiden tilintarkastajien, avustajien ja asiantuntijoiden nimet ja
tutkinnot. Em. tiedoissa tapahtuneet muutokset ilmoitetaan seurakunnalle välittömästi.
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- tarkastaja.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vastuunalaisen tilintarkastajan muuttamisen
JHTT Asko Vanhatuvaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vastuunalaisen tilintarkastajan muuttamisen
JHTT Asko Vanhatuvaksi.

Nro 8 § 69
Joulukonsertti Raahe kirkossa 1.12.2017
Diakoniatyön tiimi esittää, että Raahen kirkossa järjestettäisiin 1.12.2017 joulukonsertti, jonka tuotto
kohdennettaisiin lyhentämättömänä Raahen seurakunnan diakoniatyön kautta vähävaraisten
lapsiperheiden jouluavustuksiin.
Konsertin järjestäisivät Kirsi Luoto ja Janne Hietala Kalajoelta. Laulajat ja bändi soittaisivat ”kevyttä
joulumieltä nostattavaa musiikkia”. He itse laittaisivat julisteet ja valmistaisivat käsiohjelmat.
Sponsoreiden logot näkyisivät käsiohjelmassa ja julisteissa. Konserttiin olisi vapaaehtoinen pääsymaksu.
Pääsymaksusta tuleva tuotto tulisi siis lyhentämättömänä seurakunnalle. Seurakunnalle tästä konsertista
ei aiheutuisi kuluja. Konsertin järjestäjät ovat olleet yhteydessä myös kanttori Jouni Pietiläiseen.
Pietiläinen on kannattanut konsertin järjestämistä.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että em. konsertti voidaan järjestää Raahen kirkossa ja sen tuotto kohdennetaan
lyhentämättömänä Raahen seurakunnan diakoniatyön kautta vähävaraisten lapsiperheiden
jouluavustuksiin.
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Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti, että em. konsertti voidaan järjestää Raahen kirkossa ja sen tuotto kohdennetaan
lyhentämättömänä Raahen seurakunnan diakoniatyön kautta vähävaraisten lapsiperheiden
jouluavustuksiin.

Nro 9 § 70
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto myönsi Jari Tuikkalalle metallin etsintäluvan Saloisten pappilan pelloille
seuraavilla ehdoilla:
- Ko. luvalla ei saa yksinoikeutta maan käyttöön ko. tarkoitukseen, vaan ko. alueet ovat kaikkien käytössä
vastaavaan toimintaan.
- 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.
2) Kirkkoneuvosto päätti julistaa diakonin viran haettavaksi.
Nro 10 § 71
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvoston kokous 31.10.2017 klo 18.00.
2) Kirkkovaltuuston kokous 14.11.2017 klo 19.00.
3) Kirkkoneuvoston kokous 28.11.2017 klo 18.00.
3) Kirkkovaltuuston kokous 14.12.2017 klo 19.00.
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Nro 11 § 72
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.
Nro 12 § 73
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58.

