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Nro 1 § 82
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 puheen johtaja avasi kokouksen ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Nro 2 § 83
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saila Salonsaari ja Helena Talus.

Nro 3 § 84
Määräaikaisen erityisnuorisotyöntekijän viran perustaminen.
Kirkkonsto 1.11.2016 § 72/ Kirkkovalt. 10.11.2016 § 26
Kirkkoneuvoston perustama Mirja ja Mauno Monton testamenttityöryhmä on kokouksissaan syksyn
aikana päättänyt esittää tavoittavan (etsivän) perhe- ja koululaistyö- hankkeen aloittamista entisen
Ruukin seurakunnan alueella. Hankkeeseen on tarkoitus hakea ulkopuolista rahoitusta.
Tarkempi selvitys hankkeesta liitteenä nro 3.
Testamenttityöryhmä esittää vuoden 2017 talousarvioon ehdollisen ja määräaikaisen (3 vuotta)
hanketyöntekijän viran perustamista tavoittavaan ja etsivään perhe- ja koululaistyöhön ”entisen Ruukin
seurakunnan alueelle” 1.6.2017 alkaen niin, että omarahoitusosuus tulee MMM-rahaston tuotosta.
Työryhmä esittää koulutusvaatimuksiksi vähintään sosionomi – yhteisöpedagogin kirkollinen tutkinto.
Määräaikaisen viran täyttämisen ehtona esitetään, että todetulle hankkeelle saadaan esim. ESR
osarahoitus.
Seurakunnan viran perustamisesta päättää kirkkovaltuusto.
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Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää ko. viran perustamisesta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että perustetaan määräaikainen nuorisotyöntekijän virka
tavoittavaan ja etsivään perhe- ja koululaistyöhön ajalle 1.6.2017-31.5.2020 entisen Ruukin seurakunnan
alueelle sillä ehdolla, että tähän saadaan ESR tai vastaava rahoitus (noin 80 %).
Hankkeen loppurahoitus otetaan MMM- testamenttirahastosta.
Kari Malkamäki poistui kokouksesta klo 19.15 tämän pykälän käsittelyn aikana.
-----------------------------Liitteenä nro 2. tarkempi selvitys hankkeesta.
Ehdotus:
Kirkkoneuvoston päätös.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.
-----------------------------Ko. hanke on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että siihen on saatu rahoitus aiemmin esitetyn suunnitelman
mukaisesti. Täten hanketta varten ajateltu määräaikainen nuorisotyöohjaajan virka voidaan perustaa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa määräaikaisen
nuorisotyönohjaajan viran ajalle 1.1.2018 – 31.12.2020.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa määräaikaisen
nuorisotyönohjaajan viran ajalle 1.1.2018 – 31.12.2020.
Nro 4 § 85
Vastaus Oulun hiippakunnan tuomiokapituille Raahen seurakunnan kirkkoherranviran täyttämisestä.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 26.10.2017 todennut Raahen seurakunnan
kirkkoherra Tuomo Matalan irtisanoutuneen virastaan 1.10.2018 alkaen. Tuomiokapituli on todennut, että
virantäyttöprosessi on mahdollista käynnistää. Tässä vaiheessa kirkkovaltuuston on otettava kantaa
virantäytön käynnistämiseen, kirkkoherranvaalin vaalitapaan ja arvioitava kirkkoherranviran erityisiä tarpeita
(liite nro 1.).
Virantäytön käynnistäminen
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n mukaan tuomiokapitulin on julistettava avoimeksi tullut kirkkoherran virka
haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla.
Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran virkaa julisteta
haettavaksi, jos:
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1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka tulee
tarpeettomaksi;
3) siihen on muu erityinen syy.
Kirkkoherranvaalin vaalitapa
Kirkkolaki 23 luku, 11 §:
”Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran
välitön vaali).
Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan
vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali). ….
Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.”
Kirkkoherran viran tultua avoimeksi, on seurakunnassa mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä välillisenä.
Harkinnassa on syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan jäsenten kiinnostus seurakunnan ja
kirkkoherran tehtäviä kohtaa, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan sekä
paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaalissa. Kirkkovaltuuston on
tehtävä pyyntö hiippakuntansa tuomiokapitulille välillisen vaalin toimittamisesta ennen viran haettavaksi
julistamista. Mikäli seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä, pyynnön perustelut on syytä kirjata
asian käsittelyn yhteydessä. Jos pyyntöä ei tehdä, kirkkoherra valitaan välittömillä vaaleilla.
Kirkkoherranviran erityiset tarpeet
Kirkkojärjestys 6 luku, 13 §:
”Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Kirkkoherra on
vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta
hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että
seurakunnan muuta toimintaa kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja
lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.
Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan arkistosta.
Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä
työssä sekä kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ylin esimies. Kirkkovaltuusto
tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että kirkkoherran alainen viranhaltija tai työntekijä toimii päätöksessä
mainittujen kirkkoherran alaisten muiden viranhaltijoiden tai työntekijöiden esimiehenä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta
seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. ….”
Ennen viran haettavaksi julistamista on selvitettävä ne kriteerit, joiden perusteella potentiaalisten hakijoiden
taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa avoimena olevaan virkaan. Peruslähtökohtana ovat kirkkoherran viran
tehtävät, jotka on määritelty edellä kirkko-järjestyksen 6 luvun 13 §:ssä. Tämän lisäksi voidaan ottaa
huomioon seurakunnan toimintaympäristöstä nousevat tarpeet, seurakunnan koko ja seurakunnan muut
olosuhteet.
Tuomiokapitulin kirkkovaltuustolle lähettämä tiedustelu ja päätökseen vaikuttavia näkökohtia
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Tuomiokapituli pyytää Raahen seurakunnan kirkkovaltuustoa
a) ilmoittamaan tuomiokapitulille, onko Raahen seurakunnassa vireillä hankkeita tai
järjestelyitä, joiden perusteella virkaa ei KJ 6:14 mukaisesti ole syytä julistaa haettavaksi.
Raahen seurakunnassa on toteutettu useita seurakunnallisia hallintoon ja
seurakuntarakenteeseen liittyviä muutoksia viimeisten vuosien aikana. Seurakunnassa ei
ole vireillä sellaisia järjestelyjä, jotka voisivat aiheuttaa sen, että kirkkoherranvirka tulee
tarpeettomaksi tai muitakaan erityisiä syitä.
b) ilmoittamaan, pyytääkö se välillisen vaalitavan käynnistämistä.
Raahessa seurakuntavaaleissa on äänestetty valtakunnallista tasoa vilkkaammin. Viimeksi
suoritetuissa seurakuntavaaleissa äänestysprosentit ovat olleet
- vuonna 2010 Raahessa 20,2 % ja Siikasalossa 27,8 % (valtakunnallinen äänestysprosentti 17 %)
- vuonna 2014 Raahessa 21,2 % (valtakunnallinen äänestysprosentti 15,5 %).
Edellisissä kirkkoherranvaaleissa äänestysprosentit ovat olleet:
- vuonna 1998 Raahen kirkkoherranvaali 13.8 %
- vuonna 1999 Saloisten kirkkoherranvaali 15,7 %
Raahen seurakunnan toiminta ja seurakuntaelämä on aktiivista ja herätysliikkeiden toiminta vilkasta.
Seurakunnan jäsenet ovat kiinnostuneita seurakunnan toiminnasta ja haluavat ottaa kantaa myös
kirkkoherran valintaan, mikä näkyy kirkkoherranvaalien äänestysaktiivisuudessa. Mainitut tekijät
puoltavat päätöstä välittömän vaalin järjestämisestä kirkkoherran valinnassa.
c) ilmoittamaan lyhyesti Raahen seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet viran
haettavaksi julistamista varten tai ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole.
Raahen seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2016 oli 24310. Seurakunta toimii kahden kunnan, Raahen
kaupungin ja Siikajoen kunnan alueella. Seurakunnan työntekijöiden lukumäärä on 100, ja
työntekijäorganisaatiossa on toteutettu työalakohtainen lähiesimiesjärjestelmä. Siikasalon seurakunta
on liitetty seurakuntaan vuonna 2013. Seurakuntaelämä on vilkasta ja herätysliikkeiden toiminta on
aktiivista.
Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan tulevaisuuden kehitys luo omat haasteensa
seurakuntaelämälle, sen kehittämiselle ja johtamiselle. Kehittyvä toimintaympäristö ja eri tasoilla
tapahtuva yhteistyö korostavat strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitystä ja edellyttävät
johtamisessa hyviä yhteistyö- ja organisointitaitoja. Suuressa seurakunnassa korostuu seurakunnan
johtajan kirkollisen lainsäädännön ja hallinnon tuntemuksen merkitys.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto ilmoittaa vastauksenaan Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulin tiedusteluun, että
a) Raahen seurakunnassa ei ole vireillä hankkeita tai järjestelyjä, joiden perusteella virkaa ei
KJ 6:14 mukaisesti ole syytä julistaa haettavaksi.
b) kirkkovaltuusto ei pyydä välillisen vaalitavan käyttämistä Raahen seurakunnan tulevassa
kirkkoherranvaalissa, ja että
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c) Raahen kirkkoherran viran erityisiä tarpeita ovat hengellinen johtajuus, kyky strategiseen
suunnitteluun ja johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä, hyvä organisointi- ja
yhteistyökyky, hyvät henkilöstöjohtamisen ja vuorovaikutuksen taidot sekä kirkollisen
lainsäädännön ja seurakunnan hallinnon tuntemus.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

Nro 5 § 86
Vaalilautakunnan valitseminen.
Kirkkolaki 23 luku, 19 §:
”Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettujen
toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon
kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.”
Kirkon vaalijärjestys 2 luku, 4 §:
”Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden toukokuussa.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee
ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.”
Kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa aina istuvan kirkkovaltuuston valitsema vaalilautakunta.
Vaalilautakuntaan tulee kuulua kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta
varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, mutta kirkkovaltuuston on asetettava heidät siihen
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkoherra on vaalilautakunnan jäsen, mutta ei
välttämättä sen puheenjohtaja. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaa asettaessaan myös sen
puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan vaalilautakunnan
varapuheenjohtajan. Kirkkovaltuuston kirkkoherran välitöntä vaalia varten valitsema vaalilautakunta järjestää
myös seuraavat seurakuntavaalit.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja viisi
jäsentä sekä viisi varajäsentä, ja nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja viisi
jäsentä sekä viisi varajäsentä, ja nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
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Nro 6 § 87
Raahen seurakunnan kolehtisuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2018.
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.-12.8.2018 (Liite nro 2.)
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa ehdotuksen päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle 1.112.8.2018 liitteen nro 2. mukaisena. Mahdolliset muutokset kolehtisuunnitelmaan vahvistaa kirkkoherra.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto vahvisti kolehtisuunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle
1.1.-12.8.2018 liitteen nro 2. mukaisena seuraavilla muutoksilla:
- 7.1.2018 SLEY:n kirkkopyhä Pattijoki
- 22.1.2018 Raamattuopistolle Pattijoella ja Saloisissa
- 29.4.2018 Partiolaisille Vihannissa, Pattijoella ja Raahessa
- 5.8.2018 Kylväjälle Raahe ja Pattijoki.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että mahdolliset muutokset vahvistaa kirkkoherra.
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Nro 7 § 88
Raahen seurakunnan koulutussuunnitelma vuodelle 2018.
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 2018 koulutussuunnitelma.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä koulutussuunnitelman vuodelle 2018 liitteen
nro 3. mukaisena.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi koulutussuunnitelman vuodelle 2018 liitteen nro 3. mukaisena.
Nro 8 § 89
Raahen seurakunnan talousarvio vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020.
Seurakunnan talousarvio koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosasta.
Seurakunnan tulosta mitataan uuden järjestelmän mukaan vuosikatteesta ja poistojen jälkeen
tulevasta tilikauden tuloksesta. Talousarvioehdotuksessa vuoden 2018 vuosikate on 487.791 euroa
positiivinen ja tilikauden tulos on 16.296 euroa ylijäämäinen poistojen jälkeen.
Poistoja on merkitty talousarvioon 471.495 euroa.
Toimintakulut vähenevät 1,7 % ja toimintatuotot kasvavat 9,8 %. Verotuloiksi on talousarvioon määritelty
6.300.000 euroa. Veroprosentti on 1,9 %. Lisäksi seurakunnalle yhteisöveron poistumisen seurauksena
tulee noin 600.000 euroa valtion talousarviorahoina yhteiskunnallisten toimintojen hoitamiseen.
Taloussuunnitelmassa on esitetty toiminnan tarvitsemat varat vuosina 2019-2020 yleisellä tasolla sekä
vuosille 2019-2020 harkitut investoinnit. Investointeja on vuodelle 2018 merkitty 209.800 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 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.
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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 4. vuoden 2018 talousarvioehdotus ja talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2019-2020.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelman
vuosille 2019 - 2020 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelman
vuosille 2019 - 2020 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Nro 9 § 90
Rippikoulutyön vuosisuunnitelma vuodelle 2018.
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 2018 rippikouluikäluokka on 267 nuorta. Rippikouluja on yhteensä
10. Rippikoululeirejä 8, päiväkouluja 1 ja vaellusrippikouluja 1 (oppilaita vähintään 15).
Ohjesäännön määräämän oppilasryhmän ylittää viisi rippikoulua: Rk 1 (33), Rk 2 (33), Rk 3 (33), Rk 4 (32),
Rk 5 (32), Rk 6 (32). Näille ryhmäkoon ylityksille anotaan kirkkoneuvoston lupaa. Opetustilanteessa ryhmät
jaetaan kahteen opetusryhmään, jolloin opetusryhmän koko on alle 25 oppilasta.
Liitteenä nro 5. on seurakuntapastori Marko Visurin laatima ehdotus vuoden 2018 rippikoulutyön
vuosisuunnitelmaksi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä rippikoulutyön vuosisuunnitelman vuodelle 2018 liitteen nro 5. mukaisena
ja päättää hyväksyä ryhmäkoon ylittämisen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi rippikoulutyön vuosisuunnitelman vuodelle 2018 liitteen nro 5. mukaisena
ja päätti hyväksyä ryhmäkoon ylittämisen.

RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
28.11.2017
Nro 10 § 91
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto merkitsi luottotappioiksi liitteessä nro 6. olevat saatavat, joita ei ole saatu, vaikka niitä
on laskutettu kolme kertaa, ja niitä ei tulla muutenkaan todennäköisesti saamaan.
2) Kirkkoneuvosto keskusteli Saloisten hautausmaa-alueen laajennuksesta ja päätti, että ko. hanketta
ryhdytään toteuttamaan. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että alueella oleva oja aukaistaan ja rumpu
korjataan.
3) Kirkkoneuvosto keskusteli Raahen seurakuntakodin remontista.
4) Päivi Kippola esitteli Tansania-projektin avustushakemuksen.
Kirkkoneuvosto päätti avustaa ko. projektia.

Nro 11 § 92
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkovaltuuston kokous 14.12.2017 klo 19.00 Pattijoella.

Nro 12 § 93
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 13 § 94
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.16.

