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

Yrjö Paakkonen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa:

Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Aika ja paikka
19.12.2018
Virka
Allekirjoitus

Tuula Lehto
Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherra Harri Joensuu
Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 10.12.2018 – 10.1.2019.
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Nro 1 § 140
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:
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Nro 2 § 141
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Yrjö Paakkonen ja Tuula Lehto.
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Nro 3 § 142
Kirkkojen hinnasto.
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 12.11.2105 päättänyt, että kirkkojen vuokrat ulkopuolisille käyttäjille
on 500 euroa.
Valtuutettu Jukka Ingerttilä on tehnyt aloitteen Raahen seurakunnan kirkkojen vuokrahintojen
muuttamisesta. Aloitteessa Ingerttilä esittää, että kirkkojen vuokrahinnat olisivat seuraavat:
- Raahen kirkko
500€
- Pattijoen kirkko
250€
- Saloisten kirkko
250€
- Vihannin kirkko
250€
- Siikajoen kirkko
250€
- Paavolan kirkko
250€
- Revonlahden kirkko
150€.
Perusteluissaan Ingerttilä esittää seuraavaa:
- Nykyinen käytäntö ei ole oikeuden mukainen, koska yleensä vuokran suuruuden määrittelee
kohteen koko, sijainti ja kunto. Edellä mainitut vaihtelevat kirkkojen osalta suuresti.
- Jotta konserttitarjonta kirkoissa suuntautuisi laajasti koko seurakunnan alueelle, on paikallaan
tarkastella vuokratasoa. Kohtuullistamalla pienempien ja kauempana keskustasta olevien kirkkojen
vuokraa saisimme tilaisuuksia enemmän koko seurakunnan alueelle.
- Kirkko on usealla alueella ainoa käyttökelpoinen konserttipaikka. Alhaisempi vuokrataso
mahdollistaisi myös aloittelevien ja vähemmän tunnettujen taiteilijoiden esiintymisen kirkoissa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Raahen seurakunnan kirkkojen vuokrat olisivat seuraavat
1.1.2019 alkaen:
- Raahen kirkko
500 € (+ alv.)
- Saloisten kirkko
300 €
- Pattijoen kirkko
300 €
- Vihannin kirkko
250 €
- Paavolan kirkko
300 €
- Siikajoen kirkko
250 €
- Revonlahden kirkko 150 €.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.
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Nro 4 § 143
Tupatoiminnan aloittaminen Paavolan Kotokahviossa.

17.12.2018

Ruukin MMM-projektin tuvan ja vapaaehtoistyön toimintaryhmä esittää 14.11.2018 pitämässään
kokouksessa, että kirkkoneuvosto päättää antaa luvan laajentaa Tupa-toimintaa Paavolaan KotoTupatoiminnaksi entisen Koto Valinnan kahvion tiloihin. Toiminta on tarkoitus sisällyttää vuoden 2019 toimintaja taloussuunnitelmaan MMM-projektin osaksi.
Liitteenä nro 1. esitys tupatoiminnan laajentamiseksi.
Ko. esityksessä esitetään seuraavaa:
- kahvila toiminnan aloittamista Paavolan Koto Valinnan kahvion tiloissa.
- Vuokra tiloista olisi 150 €/kk sekä sähkö- ja vesimaksu 10 €/kk.
- KotoTupa olisi aluksi toiminnassa kahtena päivänä viikossa.
- vastuuhenkilöt (vetovastuu) Lauri Haapala ja Eini Stjerna.
- Tuvan toimintaa kehittää ja koordinoi oma paikallinen toimintaryhmä Paavolassa.
- yhteistyökumppaneita tulisi mukaan esim. Ruukin syöpäosasto, Eläkeliiton Paavolan yhdistys,
toimintakeskus Pajapehkola ja M-Kotovalinta.
- KotoTupaa vuokrattaisiin ulkopuolisille.
- siivouksesta vastaa jokainen vuoropäivystäjäpari omalla vuorollaan.
Ruukin Tuvan nettovuosikustannukset ovat olleet noin 1.700 euroa eli se ei ole tuottanut koskaan. Sen
kustannukset on katettu MMM-projektin testamenttirahasto tuotoilla. Täten on arvioitavissa, että Paavolan
Tuvan tuotto ei kata kustannuksia, vaan nettomenot ovat vuositasolla yli 1.000 euroa. Tämä tulee kattaa
myös MMM-testamentin tuotoilla.
Tällaisen uuden toiminnan aloittamisessa täytyy tutkia myös verotukseen liittyvät seikat eli, jos ko.
vuokrattua tilaa ryhdytään vuokraamaan ulkopuolisille, tulee ottaa huomioon seurakunnan
arvonlisävelvollisuus tilojen vuokraamisessa.
Lisäksi täytyy selvittää seurakunnan työntekijöiden resurssit ko. toiminnan pyörittämiseen. Tällä hetkellä
ei ainakaan seurakunnan emäntäpuolella eikä diakoniatyössä ole resursseja lisätä työpanosta ko.
toimintaan.
Samalla olisi syytä selvittää millaiset sopimukset tehdään yhteistyökumppaneiden kanssa sekä miten
hoidetaan siivous siten, että kiinteistön kunto ei huonone.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää Paavolan Tupa-toiminnasta seuraavaa:
1) Ko. tupatoiminta voidaan aloittaa kokeiluluontoisena, vaikka sitä ei ole esitetty vuoden 2019 talous- ja
toimintasuunnitelmassa.
2) Vuokrasopimus tilojen vuokraamisesta tehdään etukäteen ennen tilojen käyttöön ottoa ja vuokraehdot
tarkasti kirjaten.
3) Yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään kirjalliset sopimukset yhteistyön luonteesta.
4) Seurakunnan virallinen hallinto-organisaatio tekee toimintaa koskevat päätökset, mahdollinen
paikallinen toimielin tekee esityksiä kirkkoneuvostolle.
5) Vastuuhenkilönä on Lauri Haapala.
6) Seurakunnan muille työntekijöille ei saa tulla lisätyövelvoitetta tupatoiminnan toiminnasta.
7) Siivouksesta on sovittava kirjallisesti eri osapuolien kanssa.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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Nro 5 § 144
Harri Joensuun irtisanoutuminen kappalaisen virasta.
Harri Joensuu irtisanoutuu Raahen seurakunnan kappalaisen virasta 20.11.2018 antamallaan
ilmoituksella tulleessaan valituksi Raahen seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.12.2018 alkaen.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Harri Joensuulle eron Raahen seurakunnan kappalaisen virasta 1.12.2018
alkaen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto myönsi Harri Joensuulle eron Raahen seurakunnan kappalaisen virasta 1.12.2018
alkaen.
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Nro 6 § 145
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto hyväksyi diakoniatyön vastuuryhmän esityksen, että vuoden 2019
yhteisvastuukeräyksen omaan seurakuntaan jäävä tuotto (20%) käytetään toisen asteen opiskelijoiden
opiskelukustannusten tukemiseen esim. kirjoihin, bussilippuihin, yo-kirjoitusmaksuihin, kurssimaksuihin
ja muihin opiskelutarvikkeisiin.

Nro 7 § 146
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoherran virkaan vihkimistilaisuudessa 13.1.2019 muistetaan luottamushenkilöitä.

Nro 8 § 147
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL: mukaisen valitus- ja oikaisuvaatimuksen.

Nro 9 § 148
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

