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Nro 1 § 23
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 § 24
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaarina Pehkonen ja Terttu Nivala.

Nro 3 § 25
Raahen seurakunnan viranhaltijoiden palkanmaksupäivän muuttaminen.
Raahen seurakunnan siirtyessä 1.1.2017 alkaen Kirkon Palvelukeskuksen käyttäjäksi täytyy
viranhaltijoiden palkanmaksupäivä määritellä uudestaan, koska Palvelukeskus ei pysty maksamaan
virkapalkkoja lähellä kuukauden vaihdetta.
KirVesTes:n 16 §:n mukaan viranhaltijan varsinainen palkka maksetaan kunkin kalenterikuukauden 1. tai 15.
päivänä siten kuin seurakunnan asianomainen viranomainen on päättänyt. Jos maksupäiväksi määrätty
päivä sattuu arkilauantaiksi, sunnuntaiksi tai muuksi juhlapäiväksi, palkka maksetaan sitä lähinnä edeltävänä
saman kalenterikuukauden muuna arkipäivänä. Jos maksupäivä tämän johdosta siirtyisi edelliselle kalenterikuukaudelle, palkka maksetaan kuitenkin maksupäivää lähinnä seuraavana muuna arkipäivänä.
Palkan tulee olla nostettavissa tässä momentissa tarkoitettuna palkanmaksupäivänä.
Raahen seurakunnan viranhaltijoiden palkanmaksupäivä on ollut kuukauden 10. päivä, koska sitä päätettiin
muuttaa aikaisemmin kalenterikuukauden 1. päivästä 10. päivään. Tällöin ko. palkanmaksupäivä oli
valittavissa 1.-15. päivien välistä.
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Kirkon Palvelukeskus edellyttää, että viranhaltijoiden palkanmaksupäivä on kalenterikuukauden 15 päivä.
Ko. asiaa on käsitelty seurakunnan yhteistyötoimikunnassa 11.5.2016.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää muuttaa Raahen seurakunnan viranhaltijoiden palkanmaksupäiväksi
kalenterikuukauden 15. päivän 1.9.2016 alkaen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto muutti Raahen seurakunnan viranhaltijoiden palkanmaksupäiväksi kalenterikuukauden
15. päivän 1.9.2016 alkaen.

Nro 4 § 26
Raahen seurakunnan tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen.
Kirkkonsto 29.3.2016 § 18
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 (6.567.296 euroa) toteutuivat 95,0 %:sti sekä
toimintatuotot (797.106 €) 114,5 %:sti. Verotuloja oli 7.256.405 euroa eli ne toteutuivat 96,8 %:sti.
Investoinnit olivat 448.778 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 1. Raahen seurakunnan tilinpäätös.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto:
1) Hyväksyy seurakunnan vuoden 2015 toimintakertomuksen ja liittää sen tilinpäätökseen.
2) Esittää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkistettavaksi.
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Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2015 toimintakertomuksen ja liitti sen tilinpäätökseen.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkistettavaksi.
Aimo Karppinen ja Hanna-Leena Mattila saapuivat klo 18.43 tämän pykälän käsittelyn aikana.
------------------------------Liitteenä nro 1. tilintarkastuskertomus.
Liitteenä nro 2. tilintarkastuksen yhteenveto 1.1.-31.12.2015.
Seurakunnan tilintarkastus on 19.5.2016. Em. liitteet toimitetaan tilintarkastuksen jälkeen.
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 hyväksyi ehdotuksen.
Nro 5 § 27
Raahen seurakunnan erityiskatteisten rahastojen säännöt.
Raahen seurakunnalla on erityiskatteisia rahastoja useita esim. testamentti- ja lahjoitusrahastoja, joista
on erillinen kirjanpito ja omat tilinsä. Seurakunnan siirtyessä Kirkon palvelukeskuksen käyttäjäksi vuoden
2017 alusta, tulee näiden rahastojen säännöt päivittää Raahen seurakunnan rahastoiksi. Tähän asti niitä
on ollut useamman aikaisemman seurakunnan sääntöjen mukaisina, koska seurakuntien yhdistyessä
aikaisempien seurakuntien rahastojen säännöt ovat koskeneet myös uutta seurakuntaa ja se on
vastannut rahastoista.
Liitteenä nro 3. uudistetut rahastojen säännöt.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle erityiskatteisten rahastojen säännöt hyväksyttäväksi
liitteen nro 3. mukaisina.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle erityiskatteisten rahastojen säännöt hyväksyttäväksi liitteen
nro 3. mukaisina.
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Nro 6 § 28
Erkki Ylikorkalan ostotarjous Nikkarin tilan määräalasta.
Erkki Ylikorkala on esittänyt Raahen seurakunnalle ostotarjouksen (liite nro 4.) Siikajoen kunnan
Revonlahden kylässä sijaitsevan Nikkarin tilan (Rn:o 31:3) määräalan ostamista. Määräala on noin 5,7
hehtaaria. Ko. määräala sijoittuu Ylikorkalan oman tilan sisälle siten, että määräalan toinen laita ulottuu
Ylikorkalan tilan ulkopuolelle.
Maanmittauslaitoksen vuoden 2015 hintatilaston mukaan Pohjois-Pohjanmaalla myytyjen metsätilojen
keskihinta on ollut 1.823 €/ hehtaari. Esitetyssä ostotarjouksessa hehtaarihinnaksi tulee 2.536 euroa.
Mhy Siikalakeus on tehnyt 11.5.2016 metsäarvion ko. määräalasta. Arvio liitteenä nro 5.
Kartta määräalasta liitteenä nro 6.
Kirkkolain 15 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteistön luovuttaminen tulee alistaa kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Raahen seurakunta myy Siikajoen kunnan Revonlahden
kylässä sijaitsevan Nikkarin tilan (Rn:o 31:3) määräalan, joka näkyy liitteenä nro 6. olevasta kartasta
keltaisella merkittynä, Erkki Ylikorkalalle 14.4000 eurolla.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen lisäyksellä, että Nikkarin tilaan kohdistuvia osuuksia yhteisiin
alueisiin ei myydä ko. kaupan yhteydessä.
Nro 7 § 29
Raahen seurakunnan toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma.
Raahen seurakunnan kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 1.12.2015 tulevaisuustyöryhmän, jonka
tehtäväksi määriteltiin seurakunnan toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelman laatiminen
vuoden 2016 alussa.
Toimikuntaan valittiin seurakunnan luottamushenkilöiden puheenjohtajisto eli Hanna-Leena Mattila,
Lauri Lepistö ja Kari Malkamäki sekä kirkkoherra Tuomo Matala ja talousjohtaja Heikki Ilkko.
Toimikunta on kokoontunut kahdeksan kertaa vuoden 2016 aikana. Kokouksissa on mm. eri työmuodot
esitelleet työalaansa ja sen tulevaisuuden näkymiä tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa.
Toimikunta on laatinut näiden esitysten pohjalta ko. suunnitelman.
Liitteenä nro 7. Raahen seurakunnan toiminnan ja talouden tasapainottamisohjelma.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelmaa
hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
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Nro 8 § 30
Erityisammattimies Tommi Perkiömäen sivutoimilupa.
Erityisammattimies Tommi Perkiömäki anoo sivutoimilupaa kiinteistöhuoltoyrityksen toimintaa varten.
ko. yrityksen on tarkoitus toimia kiinteistöhuoltotehtävissä yksityisille ihmisille. Toimialueena on Raahen
seutu ja lähiympäristö. Yrityksen toiminta on tarkoitus toteuttaa virkatyöajan ulkopuolella ja
poikkeustilanteista neuvoteltaisiin aina työnantajan kanssa. Yritys ei kilpaile seurakunnan toiminnan
kanssa.
Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista viranhaltijalla
on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin elinkeinon ja liikkeen harjoittamista.
Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä
sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, jollei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa.
Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna.
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi
tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen
tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa
harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Tommi Perkiömäelle sivutoimiluvan kiinteistöhuoltotoimintaan ehdolla, että
sivutointa ei harjoiteta työajalla.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Tommi Perkiömäelle sivutoimiluvan kiinteistöhuoltotoimintaan ehdolla, että
sivutointa ei harjoiteta työajalla.

Nro 9 § 31
Seurakuntapastori Teemu Kakkurin virkavapausanomus.
Seurakuntapastori Teemu Kakkuri hakee virkavapautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta Raahen
seurakuntapastorin virasta 17.9.-31.12.2016 väliseksi ajaksi kirkkohistorian tutkimustyötä varten.
Kirkkoneuvoston tulee antaa lausunto virkavapausanomuksesta tuomiokapitulin käsittelyä varten. KJ 6:9
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto puoltaa pastori Teemu Kakkurin virkavapausanomusta
Raahen seurakunnan seurakuntapastorin virasta 17.9.-31.12.2016 väliseksi ajaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto puoltaa pastori Teemu Kakkurin virkavapausanomusta
Raahen seurakunnan seurakuntapastorin virasta 17.9.-31.12.2016 väliseksi ajaksi.
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Nro 10 § 32
Pattijoen varaston rakentaminen.
Pattijoen kirkon alueella oleva Pattijoen alueen varastorakennus ja wc poltettiin 26.3.2016.
Varasto tuhoutui täysin, joten sen tilalle rakennetaan uusi varasto ja wc tänä kesänä.
Kirkkohallituksesta varaston rakentamisen osalta on todettu, että kirkkomaalle hautausmaan kiviaidan
sisäpuolella ei kannata rakentaa uutta varastoa, koska tällöin ko. rakennusta käsitellään
kirkkorakennuksena ja sitä koskee silloin kirkkorakennusta koskevat säädökset. Lisäksi kirkkohallitus ja
museovirasto eivät hyväksy wc-tilojen rakentamista kirkon sisälle.
Vakuutusyhtiöltä tultaneen saamaan korvauksia palaneesta varastosta sekä menetetystä irtaimistosta.
Ko. varasto tullaan rakentamaan Pattijoen kirkonmäen alueelle siten, että se sijoittuu kirkon
hautausmaan alueen ulkopuolelle mahdollisesti seurakuntatalon rivitalojen autotallien läheisyyteen kun
ko. autotallit otetaan kokonaisuudessaan seurakunnan käyttöön.
Wc-tila tullaan rakentamaan hautausmaan kiviaidan taakse lähelle entistä paikkaa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että Pattijoen varaston ja wc-tilojen rakentaminen aloitetaan tänä kesänä siten,
että tulevana syksynä ko. tilat ovat valmiina toimimaan alueen varastona ja wc-tilana.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti, että Pattijoen varaston ja wc-tilojen rakentaminen aloitetaan tänä kesänä siten,
että tulevana syksynä ko. tilat ovat valmiina toimimaan alueen varastona ja wc-tilana.
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Nro 11 § 33
Timo Aaltosen eroanomus Raahen seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenyydestä.
Kirkkovaltuuston jäsen Timo Aaltonen anoo eroa Raahen kirkkoneuvoston jäsenyydestä paikkakunnalta
poismuuton vuoksi.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen
on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole
vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä.
Vaalikelpoisuuden menettää kun seurakunnan jäsen muuttaa toiselle paikkakunnalle vakituisesti.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Luottamustoimesta voi erota kesken toimikauden pätevästä syystä.
Yhteisen seurakunnan vaalilistalla ensimmäisenä varajäsenenä on Aino Baas.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto myöntää Timo Aaltoselle eron Raahen
seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto kutsuu varajäsen Aino Baasin Raahen
seurakunnan kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
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Nro 12 § 34
Ystävyysseurakuntasopimus Raahen seurakunnan ja Inkerin luterilaisen kirkon Kemin seurakunnan välillä.
Raahen rovastikunta on ollut mukana kirkollisessa työssä Vienan Karjalassa, Paanajärvella ja
Papinsaaressa 1990-luvun alkuvuosista asti. Sekä seurakuntien työntekijät että monet vapaaehtoiset ovat
olleet toiminnassa mukana. Siinä on yhdistynyt kristillisen sanoman julistaminen, lasten ja nuorten
kohtaaminen sekä diakoninen avustustoiminta. Oulun hiippakunnan lähetysjuhlilla 2.-4.9.2016 Piippolassa
julkaistaan toiminnan 25-vuotisjuhlakirjanen.
Muutokset rovastikunnassa ja sen seurakunnissa sekä muutokset Vienan Karjalassa antavat aihetta miettiä
toiminnan uudelleenjärjestämistä. Rovastikunnan seurakuntien määrä on pudonnut kahteen (Raahe ja
Siikalatva). Toiminnan sisältö on muuttunut, kun esim. lastenleirien pitäminen Paanajärvellä ei ole
mahdollista. Yhteistyön painopiste on siirtynyt Vienan Kemin luterilaiseen seurakuntaan, jossa työntekijänä
toimii Inkerin kirkon pappi, kirkkoherra Vladimir Jakushov.
Raahen seurakunnalla on ystävyysseurakuntatoimintaa Viron kirkon kolmessa seurakunnassa: LääneNigula, Kullamaa ja Märjamaa. Uusi tilanne Vienassa ja Raahen rovastikunnassa mahdollistaa
yhteistoiminnan järjestämisen rovastikunnan seurakuntien omalla ystävyysseurakuntasopimuksella. Samalla
tavalla kuin on toimittu Viron kirkon ystävyysseurakuntien kanssa. Tämä on useimmin tehty ratkaisu myös
koko kirkon tasolla. Ystävyysseurakuntatyöllä tarkoitetaan kahden eri kirkon itsenäisten seurakuntien välistä
suhdetta, johon molemmat seurakunnat ovat päätöksin sitoutuneet. Sen tarkoituksena on edistää kirkkojen,
seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä ja vuorovaikutusta sekä kasvamista yhteisessä
kristillisessä uskossa ja palveluvastuussa. Lähtökohtana tulee olla yhteistyökirkon oman perinteen,
toimintatapojen ja kirkkolainsäädännön kunnioittaminen.
Esitettävässä mallissa se tarkoittaisi Inkerin evankelisluterilaisen kirkon/ Vienan Kemin seurakunnan ja
Raahen








(ja Siikalatvan) seurakunnan välillä solmittua, sopijaosapuolten päättävissä elimissä hyväksyttyä kirjallista
sopimusta.
Ystävyysseurakuntatyö voi toteutua seuraavin tavoin. Se voi olla
Yhteistyötä, joka voi toteutua muun muassa diakonia-, lähetys-, musiikki-, nuoriso- tai lapsityössä
Vastavuoroisia seurakunta- ja työntekijävierailuja
Työntekijävaihtoa
Taloudellista tai muuta aineellista tukea
Seurakuntien välistä hengellistä yhteyttä ja esirukousta
Suomalaiset ystävyysseurakunnat sopivat yhteistyöstään Inkerin kirkon seurakuntien kanssa ensisijaisesti
kahdenvälisesti. Mikäli jollakin Inkerin kirkon seurakunnalla on Suomessa kaksi tai useampi
ystävyysseurakunta, on jälkimmäisten välistä tiedonkulkua ja työn koordinointia syytä vahvistaa. Näin mikäli
Siikalatvan seurakunta päättää solmia ystävyysseurakuntasopimuksen Vienan seurakunnan kanssa.

Raahen seurakunnan talousarviossa on vuosittain varattu määräraha ystävyysseurakuntatyötä varten ja
uusi sopimus ei kasvata taloudellisia sitoumuksia. Raahen ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmä on työalan
yhteistyökumppani Vienan Kemin seurakunnan kanssa. Mikäli Siikalatvan seurakunta solmii vastaavan
sopimuksen niin seurakuntien välistä tiedonkulkua ja toiminnan koordinointia vahvistetaan. Samalla se lisää
yhteistyön mahdollisuuksia. Mikäli sopimus päätetään hyväksyä niin allekirjoitus voisi tapahtua
hiippakunnan lähetysjuhlassa syyskuussa Piippolassa.
Rovastikunnallinen ystävyysseurakuntatoiminta lakkaa nykyisessä muodossaan.
Sopimuspohja on liitteessä nro 8.
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Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että Raahen seurakunta solmii ystävyysseurakuntasopimuksen Inkerin kirkon/
Vienan Kemin seurakunnan kanssa.

Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti solmia ystävyysseurakuntasopimuksen Inkerin kirkon/ Vienan Kemin seurakunnan
kanssa liitteen nro 8. mukaisena.

Nro 13 § 35
Hautausmaarasituksen poistaminen kiinteistöltä.
Raahen seurakunnan omistamassa kiinteistössä 678-415-13-523, Kirkkoherran virkatalo, on 19.8.2010
perustettu muu vallintarajoitus vain hautausmaakäyttöön. Kiinteistö ei saa tällöin olla kiinnityksen kohteena
eikä siihen saa kohdistua muita kuin hautaustoimilaissa (457/2004) tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Kiinteistö
muodostuu kahdeksasta lohkokiinteistöstä, joista osaan ei koskaan kohdennu hautausmaakäyttöä.
Ehdotus:
Vapautetaan kiinteistöstä muodostetut seuraavat lohkokiinteistöt mainitusta rajoituksesta 678-415-13-523/4,
678-415-13-523/5, 678-415-13-523/6, 678-415-13-523/7 ja 678-415-13-523/8.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti vapauttaa kiinteistöstä muodostetut seuraavat lohkokiinteistöt mainitusta
vallintarajoituksesta 678-415-13-523/4, 678-415-13-523/5, 678-415-13-523/6, 678-415-13-523/7 ja 678-41513-523/8.
Lisäksi Kirkkoneuvosto päätti vapauttaa kaikkia seurakunnan kiinteistöjä koskeva vallintarajoitukset, jotka
eivät koske seurakunnan hautausmaa-alueita eli tilojen metsäpalstat vapautetaan vallintarajoituksesta.
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Nro 14 § 36
Seurakuntaemäntä Tuovi Kärsämän toimivapaa-anomus.
Seurakuntaemäntä Tuovi Kärsämä hakee toimivapaata Saloisten alueen seurakuntaemännän toimesta
ajalle 1.8.-31.12.2016. Kärsämä on toiminut Saloisten alueen vastuullisena emäntänä ja keittiömestarin
sijaisena.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Tuovi Kärsämälle toimivapaata seurakuntaemännän toimesta ajalle
1.8.- 31.12.2016.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Tuovi Kärsämälle toimivapaata seurakuntaemännän toimesta ajalle
1.8.- 31.12.2016.

Nro 15 § 37
Seurakunnan edustajat Suomen Lähetysseuran ja Luterilaisen evankeliumiyhdistyksen vuosikokouksiin
Raahen seurakunnalla on oikeus lähettää seurakunnan edustajat Suomen Lähetysseuran ja Luterilaisen
evankeliumiyhdistyksen vuosikokouksiin.
Lähetyksen vastuutyhmä esittää seuraavat henkilöt: Lähetysseuran vuosikokousedustajiksi päätettiin
esittää Tuula Kaisa Mustonen varalla Juhani Pyhtilä, Pirkko Alamännistö varalla Helli Tanskanen ja Tiina
Torvinen varalla Liisa Pyhtilä.
Luterilaisen evankeliumiyhdistyksen vuosikokousedustajiksi Eero Kanamäki ja varalla Mauri Nivala.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää vuosikokousedustajiksi Suomen Lähetysseura: Tuula Kaisa Mustonen varalla Juhani
Pyhtilä, Pirkko Alamännistö varalla Helli Tanskanen ja Tiina Torvinen varalla Liisa Pyhtilä.
ja Luterilainen evankeliumiyhdistys: Eero Kanamäki varalla Mauri Nivala.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto valitsi vuosikokousedustajiksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Tuula Kaisa
Mustosen varalla Juhani Pyhtilän, Pirkko Alamännistön varalla Helli Tanskasen ja Tiina Torvisen varalla Liisa
Pyhtilän sekä Luterilainen evankeliumiyhdistyksen vuosikokoukseen Eero Kanamäen varalla Mauri Nivalan.
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Nro 16 § 38
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto päätti diakoniatyön tiimin esityksen, että vuoden 2016 yhteisvastuukeräyksestä omaan
seurakuntaan jäävä 10 %:n osuus, noin 3.000 euroa, käytetään Raahen seurakunnan alueella
partiotoiminnan tukemiseen. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että Vihannin, Raahen ja Pattijoen alueella
toimivat partioiden lippukunnat hankkivat esityksensä mukaan lippukunnille lainattavia retkivarusteita ja
seurakunnan alueelta kauempaa (Ruukista ja Siikajoelta) partioon tulevia, syrjäytymisvaarassa olevia
lapsia ja nuoria avustetaan matkakustannuksissa.
2) Kirkkoneuvosto antoi Saloisten Reipas ry:lle luvan raivata seurakunnan maa-aluetta 4.-5.3.2017
järjestettävien hiihtosuunnistuksen SM-kilpailuja varten. Liitteenä nro 9. Saloisten Reipas ry:n kirje.
3) Merkittiin tiedoksi Saloisten kirkon invaluiskan kehittäminen.
4) Pohdittiin Muonion seurakunnan esitystä Ylivieskan kirkon rakentamisen tukemiseen.
Hanna-Leena Mattila poistui kokouksesta klo 20.00 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Nro 17 § 39
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkovaltuuston kokous 2.6.2016 klo 19.00 Paavolan seurakuntatalossa.
Kuljetus lähtee Raahesta klo 17.30.

Nro 18 § 40
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 19 § 41
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

