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KOKOUSPÖYTÄKIRJA
12/2018
sivut 93 - 106

KOKOUSAIKA

4.12.2018 klo 18.00 – 20.12

KOKOUSPAIKKA

Raahen seurakunnan virastotalo, Kirkkokatu 33, RAAHE
Joensuu Harri
kirkkoneuvoston pj. (poissa 125 §:n
aikana)
Havia Risto
Heikkilä Maija-Liisa
Hyväri Maria
Karppinen Aimo
Kippola Päivi
Lehto Tuula
Merikanto Aino
Nivala Terttu
Salonsaari Saila
Talus Helena

poissaolijat

Nygård Reino ja Paakkonen Yrjö
MUUT LÄSNÄOLIJAT
(ja läsnäolon peruste)

Partanen Toivo
Honkakoski Merja
Ilkko Heikki

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT

kiinteistöpäällikkö
toimistosihteeri
pöytäkirjanpitäjä, talousjohtaja

§ 123
§:t 123 – 139

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika)

Raahen seurakunta
taloustoimisto
Kirkkokatu 33, Raahe 5.12.2018

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Harri Joensuu

Saila Salonsaari

Heikki Ilkko

puheenjohtaja

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

(125 §:n aikana)
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

5.12.2018
Allekirjoitukset

Maria Hyväri
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa:

Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Aika ja paikka
7.12.2018
Virka
Allekirjoitus

Aimo Karppinen
Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherra Harri Joensuu
Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 27.11.2018 – 27.12.2018.
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Nro 1 § 123
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 § 124
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Hyväri ja Aimo Karppinen.
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EI JULKINEN
11.9.2018
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Nro 4 § 126
Aloitteet.
Seurakunnan viranomaisen tulee käsitellä jokainen sille lähetetty riittävästi yksilöity asia, joka edellyttää
johonkin toimeen ryhtymistä. Vireille tuloa koskevia säännöksiä on kirkkolainsäädännössä, hallintolaissa
sekä erityislaeissa.
Pääsääntöisesti asiat tulevat vireille kirjallisesti. Hallintolain 19 §:n mukaan asia voidaan viranomaisen
suostumuksella panna vireille myös suullisesti.
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan seurakunnan jäsenellä on aloiteoikeus. Aloitteet
voivat koskea kirkkovaltuuston tai muun päättävän toimielimen asioita. Hyvän hallintotavan mukaisesti
aloitteet ohjataan kirkkoneuvoston valmisteluun tai muuhun asian edellyttämään valmisteluun.
Luottamushenkilön aloiteoikeudesta säädetään erikseen. Kirkkovaltuutettu tekee KJ 8:4:n mukaan
aloitteensa kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle, joka toimittaa sen neuvoston valmistelavaksi.
Kirkkoneuvoston jäsen voi KJ 9:2:n mukaan antaa kirjallisen esityksen puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa
asia esille seuraavassa kokouksessa.
Liitteenä no 1. vuosien 2015-2018 aloitteet. Liitteessä on esitetty toimintaehdotukset aloitteisiin.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää aloitteista liitteessä no 1. olevien esitysten pohjalta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi aloitteiden käsittelyn liitteen nro 1. mukaisesti ja siihen liitettävien muutosten
mukaisesti.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että aloitteet tuodaan kirkkoneuvoston käsittelyyn nopeutetussa
aikataulussa.
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Nro 5 127
Koulutussuunnitelmat.
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 2. on esitetty vuoden 2019 koulutussuunnitelma.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä koulutussuunnitelman vuodelle 2019 liitteen
nro 2. mukaisena.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi koulutussuunnitelman vuodelle 2019 liitteen nro 2. mukaisena.
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Nro 6 § 128
Kolehtisuunnitelma vuodelle 2019.
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.-31.3.2019 (Liite nro 3.).
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa ehdotuksen päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle
1.1.-14.4.2019 liitteen nro 3. mukaisena. Mahdolliset muutokset kolehtisuunnitelmaan vahvistaa
kirkkoherra.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto vahvisti ehdotuksen päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle
1.1.-14.4.2019 liitteen nro 3. mukaisena muutoksella:
- Pattijoen kirkossa Suomen Raamattuopistolle 27.1.2019.
Mahdolliset muut muutokset kolehtisuunnitelmaan vahvistaa kirkkoherra.
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Nro 7 § 129
Raahen seurakunnan talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021.
Seurakunnan talousarvio koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosasta.
Seurakunnan tulosta mitataan uuden järjestelmän mukaan vuosikatteesta ja poistojen jälkeen
tulevasta tilikauden tuloksesta. Talousarvioehdotuksessa vuoden 2019 vuosikate on 460.838 euroa
positiivinen ja tilikauden tulos on -12.872 euroa poistojen jälkeen. Tilikausi on 11.129 euroa ylijäämäinen
poistoeron vähennyksen jälkeen.
Poistoja on merkitty talousarvioon 473.710 euroa.
Toimintakulut kasvavat 0,14 % ja toimintatuotot vähenevät 16,7 %. Verotuloiksi on talousarvioon
määritelty 6.420.000 euroa. Veroprosentti on 1,9 %. Lisäksi seurakunnalle yhteisöveron poistumisen
seurauksena tulee noin 585.000 euroa valtion talousarviorahoina yhteiskunnallisten toimintojen
hoitamiseen.
Taloussuunnitelmassa on esitetty toiminnan tarvitsemat varat vuosina 2020-2021 yleisellä tasolla sekä
vuosille 2019-2021 harkitut investoinnit. Investointeja on vuodelle 2019 merkitty 475.900 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.
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 2019 talousarvioehdotus ja talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2020-2021.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 sekä talous- ja toimintasuunnitelman
vuosille 2020 - 2021 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 sekä talous- ja toimintasuunnitelman
vuosille 2020 - 2021 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
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Nro 8 § 130
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali.
KJ:n 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan
vuosille 2019-2020.
Kirkkoneuvosto:
Hyväksyttiin.
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Nro 9 § 131
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali.
KJ:n 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan
vuosille 2019-2020.
Kirkkoneuvosto:
Hyväksyttiin.
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Nro 10 § 132
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2019-2020.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä 11 muuta
seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä (KL 10 luku 2§, Knston ohjesääntö 2 §).
Raahen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Harri Joensuu.
KL:n 10 luvun 2 §:n mukaan varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. (Knston ohjesääntö 2 §).
Tasa-arvolaki koskee myös seurakuntia vuoden 2004 alusta lähtien.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
kaudeksi 2019-2020.
Kirkkoneuvosto:
Hyväksyttiin.
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Nro 11 § 133
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimikaudeksi 2019-2020.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä 11 muuta
seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä (KL 10 luku 2§, Knston ohjesääntö 2 §).
KL:n 10 luvun 2 §:n mukaan varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. (Knston ohjesääntö 2 §).
Tasa-arvolaki koskee myös seurakuntia vuoden 2004 alusta lähtien.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsenet kaudeksi
2019 - 2020.
Kirkkoneuvosto:
Hyväksyttiin.

105
RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

4.12.2018

Nro 12 § 134
Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi 2019-2020.
Kun kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten vaalit on toimitettu valitaan eri vaalilla
jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Varajäsenten on oltava myös seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia
seurakuntalaisia. (Knston ohjesääntö 3 §)
Varajäseniä valitaan 12.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston
jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet kaudeksi 2019 - 2020.
Kirkkoneuvosto:
Hyväksyttiin.
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Nro 13 § 135
Kanttori Sauli Vaitiniemen eroaminen kanttorin virasta eläkkeelle jäämisen johdosta.
Saloisten alueen kanttori Sauli Vaitiniemi on ilmoittanut 31.10.2018 päivätyllä kirjeellä eroavansa Raahen
seurakunnan kanttorin virasta 1.5.2019 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Vaitiniemi jäisi vuosilomille jo
4.1.2019 alkaen, koska hänellä on pitämättömiä vuosilomia ja säästölomia kertynyt sen verran.
Vaitiniemi ilmoittaa, että hän on käytettävissä eläkkeelle siirtymisen jälkeen kanttorien
viikonloppuvapaiden sijaisena kerran kuukaudessa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Sauli Vaitiniemelle eron Raahen seurakunnan kanttorin virasta 1.5.2019 alkaen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Sauli Vaitiniemelle eron Raahen seurakunnan kanttorin virasta 1.5.2019 alkaen.
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Nro 14 § 136
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto keskusteli kanttorien virkojen täyttämisestä. Kirkkoneuvosto päätti, että ko. virkojen
täyttämisestä tehdään selvitys.
2) Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä nro 5. olevat luottotappiot.
3) Kirkkoneuvosto keskusteli Tupa toiminnan laajentamisesta Paavolaan. Päätettiin, että asiasta
päätetään seuraavassa kokouksessa, kun saadaan asiaan lisäselvityksiä.

Nro 15 § 137
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkovaltuuston kokous 17.12.2018 klo 19.00 Saloisten seurakuntakoti.
2) Kirkkoneuvoston kokous 17.12.2018 klo 18.00 Saloisten seurakuntakoti.
3) Kirkkoherra on palkannut vt. kanttoriksi Jaakko Rahkon ajalle 1.1.- 31.5.2018.
4) Uuden kirkkoherran virkaan asettaminen 13.1.2019.

Nro 16 § 138
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen valitus- ja oikaisuvaatimuksen.

Nro 17 § 139
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12.

