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Nro 1 § 43
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 totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Nro 2 § 44
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terttu Nivala ja Yrjö Paakko

Nro 3 § 45
Raahen seurakunnan tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen.
Kirkkonsto 27.3.2017 § 37
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 (6.231.194 euroa) toteutuivat 93,5 %:sti sekä toimintatuotot (630.598 €)
85,8 %:sti.
Verotuloja oli 6.889.943 euroa eli ne toteutuivat 95,3 %:sti ja ne vähenivät 0,85 %:a.
Investoinnit olivat 71.204 euroa.
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Hautainhoitorahastojen ja testamenttirahastojen tilinpäätökset on liitetty osaksi seurakunnan tilinpäätöstä.
Samoin kirkkoneuvoston antama toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, jonka kirkkovaltuusto vahvistaa
tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.
Liitteenä nro 3. Raahen seurakunnan tilinpäätös.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto:
1) Hyväksyy seurakunnan vuoden 2017 toimintakertomuksen ja liittää sen tilinpäätökseen.
2) Esittää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan vuoden 2017 toimintakertomuksen ja liittää sen tilinpäätökseen
sekä esittää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkistettavaksi.
----------------------------------------Seurakunnan tilintarkastukset on pidetty 12.2.2018 ja 25.4.2018.
Liitteenä nro 1. tilintarkastuskertomus.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto:
1) Liittää tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen tilinpäätökseen ja sekä
2) esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamista ja vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

Nro 4 § 46
Sairaalapastori Marja-Liisa Matalan irtisanoutuminen.
Sairaalapastori Marja-Liisa Matalan on ilmoittanut 23.4.2018 irtisanoutuvansa sairaalapastorin virasta
eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Sairaalapastorin tehtäväkuvaukseen kuuluu:
- pappisvihkimys
- sairaalasielunhoidon erityiskoulutus tai sitoutuminen sen hankkimiseen virkaan valinnan jälkeen
- soveltuvuustesti ennen valintaa
- tehtävät sisältävät päivystystä.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Marja-Liisa Matalalle eron sairaalapastorin virasta 1.1.2019 alkaen.
Lisäksi kirkkoneuvosto pyytää Oulun Hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan haettavaksi
Raahen seurakunnan sairaalapastorin viran, joka täytetään 1.1.2019 alkaen.
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Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Marja-Liisa Matalalle eron sairaalapastorin virasta 1.1.2019 alkaen.
Lisäksi kirkkoneuvosto pyytää Oulun Hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan haettavaksi
Raahen seurakunnan sairaalapastorin viran, joka täytetään 1.1.2019 alkaen.
Aino Merikanto saapui kokoukseen klo 18.12 tämän pykälän käsittelyn aikana.
Nro 5 § 47
Mitä sinulle kuuluu – hankkeen ohjausryhmän seurakunnan edustajan valinta.
Raahen seurakunta toteuttaa vuosien 2018-2020 aikana Siikajoen kunnan alueella mitä sinulle kuuluu –
hankkeen lähinnä syrjäytyneiden nuorten auttamiseksi. Hankkeeseen saadaan rahoitus EU:n
sosiaalirahastosta. Hanketta varten tulee perustaa ohjausryhmä, johon osallistuu kaikki hankkeen
toteuttamistahot. Näitä ovat Raahen seurakunta, Siikajoen kunta (sivistystoimen edustaja,
työllisyystoimikunnan edustaja) Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Diakonia-ammattikorkeakoulu,
Centria ammattikorkeakoulu, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, TE-toimisto/ Oulu ja Nuori kirkko ry.
Ko. hankkeen tukipäätöksessä (21.11.2017) todetaan ohjausryhmästä seuraavaa:
”Tuensaajan on asetettava hankkeen ohjausta ja seurantaa varten ohjausryhmä, jonka rahoittava
viranomainen hyväksyy. Ohjausryhmässä on oltava riittävä määrä asiantuntijoita. Ohjausryhmä ei ole
vastuussa hankkeen toteuttamisesta, vaan vastuu on aina tuensaajalla.
Hankkeen toteuttamista, sisältöä ja rahoitusta koskevat muutostarpeet on käsiteltävä ohjausryhmässä ennen
kuin niitä koskeva hakemus toimitetaan rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Kiireelliset
muutosesitykset on kuitenkin toimitettava välittömästi rahoittavalle viranomaiselle ja ne voidaan saattaa
ohjausryhmän tiedoksi vasta jälkikäteen. Ohjausryhmän pöytäkirjat on toimitettava tiedoksi rahoittavalle
viranomaiselle.
Rahoittajan edustajana ohjausryhmän asiantuntijajäseneksi (ei varsinaiseksi jäseneksi) nimetään hankkeen
yhteyshenkilö, rahoitusasiantuntija Ville Mehtälä”.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee ko. ohjausryhmään seurakunnan edustajan.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto valitsi ko. ohjausryhmään Tuula Lehto sekä hänen varajäseneksi Maija-Liisa Heikkilä.
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Nro 6 § 48
Paavolan Karjalaseura ry:n esitys Mirjam ja Mauno Monton testamenttirahaston käytöstä.
Paavolan Karjalaseura ry esittää Raahen seurakunnalle 18.4.2018 pitämässään kokouksessa, että
Mirjam ja Mauno Monton testamenttirahastosta kustannettaisiin laatta Ruukin seurakuntatalon seinään
muistuttamaan Mirjam ja Mauno Monton arvokkaasta lahjoituksesta seurakunnalle. Lisäksi he esittävät,
että rahaston tuella teetetään tutkimus ja selvitys nykyisen Ruukin seurakuntaan siirtolaisena Viipurin ja
Kuopion lääneistä sekä Kuusamon, Sallan ja Petsamon alueilta muuttaneesta väestöstä ja heidän
työpanoksestaan seurakuntaelämään vuosina 1939-2004.
Paavolan Karjalaseura ry on vuonna 2004 esittänyt saman toivomuksen Ruukin seurakunnalle, mutta
asiaa ei ole silloin edennyt.
Mirjam ja Mauno Monto ovat testamentanneet Ruukin seurakunnalle huomattavan summan rahaa ja
osakehuoneiston. Mirja Monto on testamentissaan 13.5.1999 ilmoittanut seuraavaa:
” Minä Mirjam Monto määrään täten viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että kuolemani jälkeen on
kaikki omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä ja laatuista tahansa, menevä täydellä omistusoikeudella
Ruukin seurakunnalle käytettäväksi tämän seurakunnan alueella tehtävään työhön.”
Lisäksi Raahen seurakunnan kirkkovaltuuston 2.6.2016 päivitetyssä Mirjam ja Mauno Monton
testamenttirahaston säännöissä todetaan seuraavaa:
- testamenttirahastoa hallinnoi Raahen seurakunnan kirkkoneuvosto
- rahaston pääoma sijoitetaan asiantuntijalausuntojen ohjaamana pitkän aikavälin sijoituskohteisiin.
Sijoituspäätökset tekee kirkkoneuvosto.
- rahaston tuotolla rahoitetaan entisen Ruukin seurakunnan alueella:
- seurakunnan vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin kirjattua uutta ja sellaisena mahdollisesti
vakiintunutta toimintaa ja
- seurakunnan perustoiminnan selkeää kehittämistä ja tehostamista
- vuosittaista tuottoa voidaan koota käytettäväksi myöhemmin isompien kertaluonteisten
tapahtumien järjestämiseen tai normaalia isompien diakoniahankkeiden toteuttamiseen.
Ko. testamenttimääräysten ja kirkkovaltuuston hyväksymien sääntöjen mukaan ko. varojen sijoittaminen
esitettyyn tutkimukseen ja selvitykseen ei ole mahdollista. Testamentin varat on tarkoitettu käytettäväksi
seurakunnalliseen toimintaan entisen Ruukin seurakunnan alueella.
Muistolaatan pystyttämisessä tulee pohtia myös testamentin jättäjien toivetta. He eivät ole esittäneet itse
tällaista toivetta, joten meillä ei ole tietoa olisivatko tällaista muistolaattaa halunneet. Usein lahjoittajat
haluavat pysyä tuntemattomina.
Lisäksi voidaan todeta, että seurakunnalla ei ole ollut tapana asettaa muistolaattoja seurakunnalle
lahjoittaneista henkilöistä mihinkään. Tällainen toiminta ei ole kuulunut seurakunnan toimintatapoihin mm.
siksi, että tällöin tulee huomioida kaikki lahjoittajat, heitä ei voi asettaa eri arvoiseen asemaan, vaan
kaikkien lahjoitukset ovat yhtä arvokkaita.
Ehdotus:
Em. mainituilla perusteilla kirkkoneuvosto toteaa, ettei se myönnä Mirjam ja Maunon Monton
testamenttirahastosta määrärahoja Paavolan Karjalaseura ry:n esittämiin tarkoituksiin.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto ei myönnä Mirjam ja Mauno Monton testamenttirahastosta määrärahoja Paavolan
Karjalaseura ry:n esittämiin tarkoituksiin.
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Nro 7 § 49
Seurakuntapastori Riitta Valtokarin virkavapausanomus.
Seurakuntapastori Riitta Valtokari hakee virkavapautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta Raahen
seurakuntapastorin virasta 1.8.2018-30.6.2019 väliseksi ajaksi Alavieskan kirkkoherran viransijaisuutta
varten.
Kirkkoneuvoston tulee antaa lausunto virkavapausanomuksesta tuomiokapitulin käsittelyä varten.
”Jos seurakunnan papin viran haltija pyytää virkavapautta kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi muun kuin
sairauden tai perhevapaan vuoksi, hänen on liitettävä hakemukseensa kirkkoneuvoston tai
seurakuntaneuvoston lausunto.” KJ 6:9
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto puoltaa seurakuntapastori Riitta Valtokarin virkavapausanomusta Raahen seurakunnan
seurakuntapastorin virasta 1.8.2018-30.6.2019 väliseksi ajaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
Nro 8 § 50
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto päätti varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tiimien esityksestä, että varhaisnuoriso- ja
nuorisotyön vastuuryhmät ja tiimit yhdistetään yhdeksi vastuuryhmäksi ja tiimiksi 1.9.2018 alkaen,
jotka vastaavat sekä varhaisnuorisotyöstä sekä nuorisotyöstä. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti tiimien
esityksen mukaisesti, että Sakari Salo toimii ko.tiimin esimiehenä ja varahenkilönä Janne Kippola.
2) Kirkkoneuvosto valitsi Raahen seurakunnan edustajaksi Lähetysseuran vuosikokoukseen Henri
Oksasen, Saila Salonsaaren ja Terttu Nivalan.
3) Kirkkoneuvosto ei myöntänyt virkavapautta diakoni Satu Pesoselle ajalle 1.8.2018-31.1.2019.
4) Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan ja Siikajoen kunnan neuvottelutuloksen Paavolan Kanttorilan
öljyvahingon hoitamisesta eli Raahen seurakunta ja Siikajoen kunta hoitavat yhdessä asian ja jakavat
kustannukset sovitun neuvottelun (liite nro 2.) mukaisesti.
5) Kirkkoneuvosto päätti, että Siikajoen seurakunnan keräämä Jarmo Kiviniityn lasten avustustilin
säilytetään entisellä hoitotavalla sekä ko. tilin käyttöehdot säilyvät entisellään.
6) Kirkkoneuvosto päätti ryhtyä suunnittelemaan seurakunnan organisaation kehittämistä siten, että
seurakunnan aluejako puretaan. Kirkkoneuvosto perusti toimikunnan suunnitteluun.
Toimikuntaan valittiin Hanna-Leena Mattila, Reino Nygård, Maija-Liisa Heikkilä, Tuomo Matala ja
Heikki Ilkko.
7) Kirkkoneuvosto totesi, että jääviysasioihin tulee jatkossa kiinnittää huomioita.
8) Kirkkoneuvosto päätti, että kokousten esityslistat lähetetään myös sähköisesti sekä samoin kuin niihin
liittyvät lisäasiat.
9) Keskusteltiin Kultalan leirikeskuksen tilanteesta.
10) Keskusteltiin seurakunnan tiedotuksesta.
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Nro 9 § 51
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
Kirkkovaltuuston kokous 17.5.2018 klo 18.00 Saloisten seurakuntakodissa.
Nro 10 § 52
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- valitusosoituksen.
Nro 11 § 53 Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.13.

