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Nro 1 § 114
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 § 115
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaisa Tilus ja Kjell Asplund.

Nro 3 § 116
Pattijoen kirkon suunnitelmat.
Pattijoen kirkon korjaus on edennyt siihen vaiheeseen, että hankkeen 1. vaihe (betonipaanujen teko) ja
2. vaihe (katon uusiminen ja pellitykset) alkaa olla valmiina. Hankkeen 3. vaihe: ulkoseinien maalaaminen alkaa
ensi keväänä.
Seurakunnan tulee seuraavaksi pohtia kolmannen vaiheen toteutusta eli mitä kirkossa vielä tehdään.
Kolmannen vaiheessa on mahdollisesti toteutettaisiin mm. sakastin korjaus, ilmastoinnin korjaus,
lämmitysjärjestelmän korjaus.
Hankkeen rakennettujakonsultti Matti Antikainen ja pääsuunnittelija Tapani Kaukoniemi tulevat kokoukseen
esittelemään hankkeen 3. vaiheen suunnitelmat ja hinta-arvion.
Suunnitelmat ja kustannukset esitellään kokouksessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää hankkeen toteuttamisesta.
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Kirkkoneuvosto:
Pääsuunnittelija Tapani Kaukoniemi esitteli ko. hankkeen suunnitelmia.
Rakennettujakonsultti Matti Antikainen esitteli ko. hankkeen kustannukset. Toteuttavaksi esitetyn hankkeen
kustannukset ovat 621.000 euroa, josta sakastin osuus 61.000 euroa. Sakasti on lisäys aiempiin hyväksyttyihin
suunnitelmiin.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Pattijoen kirkon korjausten 3. vaiheen suunnitelmat
liitteen nro 1. mukaisesti. Samalla kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto lähettää suunnitelmat
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Nro 4 § 117
Puhuri Oy:n ostotarjous Herttasten palstat – tilasta.
Kirkkonsto 30.9.2014 § 76/ Kirkkovaltuusto 13.11.2014 § 20
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 678-41115-92/2. 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.
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.
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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.

Nro 5 § 118
Kolehtisuunnitelma.
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. -31.3.2015 (Liite nro 1. ).
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa esityksen päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista
ajalle 1.1. -31.3.2014 liitteen nro 1. mukaisena.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman liitteen nro 1. mukaisesti.
Nro 6 § 119
Yleistyöajan määrittäminen.
Kirkon uudessa virka- ja työehtosopimuksessa (KirVesTes), joka on voimassa 1.4.2014 – 31.1.2017, on
tulleet uudet määräykset työaikojen määrittämiseen. Näitä määräyksiä noudatetaan kokeiluna 1.1.2015
alkaen ja ne ovat voimassa 31.1.2017 saakka. Määräykset on jaettu kolmeen osaan:
- työajattomia koskevat määräykset
- työajan piirissä olevia koskevat määräykset
- muita työaikaan liittyviä määräyksiä ja ne koskevat sekä työajattomia että piirissä olevia.
Työajan piirissä olevia koskevat määräykset jakautuvat toimistotyöntekijöihin, joiden työaika on 36 tuntia
15 minuuttia viikossa sekä 1 – 4 viikon yleistyöaikaan, jossa täysityöaika tasoittuu 1 – 4 viikon jaksoissa
keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia viikossa.
Yleistyöajassa työaikajakson säännöllinen täysi työaika määräytyy jakson pituuden mukaan seuraavasti:
- 1 viikko: 38 h 15 min
- 2 viikkoa: 76 h 30 min
- 3 viikkoa: 114 h 45 min
- 4 viikkoa: 153 h.
Näiden työaikojen pohjalta lasketaan uudella tavalla säännöllinen vuorokautinen enimmäistyöaika,
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lisätyöt ja ylityöajat. Näiden laskutavat muuttuvat työajan kokeilussa 1.1.2015 alkaen. Näistä on
määräykset KirVesTes:ssä 180 – 188 §§:ssä.
Seurakunnan tulee määritellä seurakunnassa käytettävä yleistyöaika 1 – 4 viikon väliltä. Ko. työaika koskee
lähinnä seurakuntamestareita sekä keittiö- ja siivoushenkilökuntaa, joiden työaika ei ole säännöllinen
viikkotyöaika, vaan työt voivat sijoittua mille ajankohdalle tahansa viikon aikana. Tähän asti seurakunnassa on
ollut käytössä viikkotyöaika, mutta se ei ole ollut selvä, koska työvuoroluettelo pitäisi olla käytössä pitemmälle
ajalle.
Asiaa on käsitelty seurakunnan yhteistyötoimikunnan kokouksessa syksyn aikana sekä seurakuntamestarit ovat
käsitelleet asiaa erikseen. Lisäksi Kirkon Alat ry on pitänyt asiasta tiedotustilaisuuden. Asiaa on myös esitelty
esimiesmiesten koulutustilaisuudessa.
Keskusteluissa on ollut esillä kaikki vaihtoehdot, mutta mitään selvää kantaa ei ole syntynyt.
Pohdittaessa eri työaikojen vaikusta tulee huomioida, että:
- seurakunnassa tarvitaan selkeät työvuoroluettelot
- yhtenäiset selkeät työaikamäärittelyt
- ylitöitä tulee saada vähemmäksi, jotta työtekijät jaksavat paremmin töissä
- tasoittaa työruuhkia ja jakaa työt tasaisemmin
- tulee saada kustannussäästöjä.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että Raahen seurakunnassa siirrytään yleistyöajassa noudattamaan kolmen
viikon työaikajaksoa, jossa säännöllinen täysi työaika työaikajaksossa on 114 tuntia ja 45 minuuttia.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

Nro 7 § 120
Raahen seurakunnan talousarvio vuodelle 2015 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2016-2017.
Kirkkonsto 21.10.2014 § 84/ Kirkkonsto 6.11.2014 § 95
Seurakunnan talousarvio koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosasta.
Seurakunnan tulosta mitataan uuden järjestelmän mukaan vuosikatteesta ja poistojen jälkeen
tulevasta tilikauden tuloksesta. Talousarvioehdotuksessa vuoden 2015 vuosikate on 688.318 euroa
positiivinen ja tilikauden tulos on 200.748 euroa ylijäämäinen poistojen jälkeen.
Poistoja on merkitty talousarvioon 487.570 euroa.
Toimintakulut kasvavat 3,1 % ja toimintatuotot kasvavat 18,4 %. Verotuloiksi on talousarvioon määritelty
7.500.000 euroa kirkkovaltuuston päätettyä veroprosentin korotuksen 1,9 %:iin.
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Taloussuunnitelmassa on esitetty toiminnan tarvitsemat varat vuosina 2016-2017 yleisellä tasolla sekä
vuosille 2015-2017 harkitut investoinnit. Investointeja on vuodelle 2015 merkitty 610.000 euroa.
Investointeja on selvitetty tarkemmin investointiosan alussa.
Lisäksi ko. ehdotuksessa on esitetty talousarvion sitovuustasoksi tehtäväalaa eli kustannuspaikkatasoa
lukuun ottamatta palkkoja, henkilöstömenoja, osuuksia ja korvauksia, sekä avustuksia kirkollisiin
tarkoituksiin, jotka ovat sitovia tiliryhmätasolla.
Talousarviokirjaan on tänä vuonna liitetty seurakunnan hautainhoitorahastojen talousarviot eli Raahe,
Vihannin, Ruukin, Siikajoen ja Pattijoen hautainhoitorahastot. Hautainhoitorahastojen varoilla hoidetaan
seurakunnan hoidettavaksi sovittuja hautoja. Rahastojen tuottojen tulisi kattaa kokonaisuudessaan
hautojen hoidoista aiheutuvat kustannukset.
Lisäksi talousarvioon on lisätty sisäisissä kustannuksissa laskettavat testamenttivarojen, keräysvarojen
sekä yhteisvastuukeräysvarojen talousarvioluvut eli ko. varojen saaduilla tuotoilla vastaavasti katetaan
niiden menoja. Nämä kulut eivät vaikuta seurakunnan tulokseen.
Liitteenä no 2. vuoden 2015 talousarvioehdotus ja talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2016-2017.
Kirkkoneuvosto on aikaisemmin kokouksissaan (21.10. ja 6.11.2014) käsitellyt toimintasuunnitelmia siten,
että eri työmuotojen vastaavat työntekijät ovat esitelleet työalansa suunnitelmat.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää talousarvioehdotuksen vuodelle 2015 sekä talous- ja toimintasuunnitelman
vuosille 2016 - 2017 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto:
Juhani Pyhtilä poistui kokouksesta klo 20.20 tämä pykälän aikana.
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
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Nro 8 § 121
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto myönsi Anna-Liisa Kinnuselle osa-aikaisen (50%) työajan diakonin viranhoitoon ajalle
1.1. - 31.3.2015.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti työjärjestelyistä seuraavaa:
- Jenni Siuvatti 1.1.-31.1.2015 jatkaa kokoaikaisena diakoniaviranhaltijana ajalla 1.1.-31.1.2015 sekä
osa-aikaisena (50 %) ajalla 1.2.-31.3.2015.
- Arja Sassali jatkaa osa-aikaisena 1.12.2014 - 31.1.2015.
2) Kirkkoneuvosto valitsi Pasi Pöyskön Tommi Perkiömäen vuorotteluvapaan sijaiseksi
ajalle 1.1. – 26.12.2015.

Nro 9 § 122
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkovaltuuston kokous 11.12.2014 klo 18.00 Raahen seurakuntakoti.
2) Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Timo Savela kiitti viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä kuluneesta
kaudesta ja toivotti kaikille rauhallista joulua.
Nro 10 § 123
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 11 § 124
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

