28
RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
4/2019
sivut 27 - 33

KOKOUSAIKA

2.4.2019 klo 18.00 – 20.32

KOKOUSPAIKKA

Raahen seurakunnan virastotalo, Kirkkokatu 33, RAAHE
Joensuu Harri
kirkkoneuvoston pj.
Karppinen Aimo
kirkkoneuvoston varapj.
Havia Risto
Heikkilä Maija-Liisa
Junnila Kari
Kankaala Matti
Kantola Eila
Lackström Tuuli
Pohto Juhani
Savela Saana
Valtanen Pirkko

poissaolijat

Isokääntä Noora, Salonsaari Pentti

MUUT LÄSNÄOLIJAT
(ja läsnäolon peruste)

Ingerttilä Jukka
Ilkko Heikki
Partanen Toivo

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä, talousjohtaja
kiinteistöpäällikkö

§ 34
§:t 34 – 43

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika)

Raahen seurakunta
taloustoimisto
Kirkkokatu 33, Raahe 27.3.2019

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Harri Joensuu
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Heikki Ilkko

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

3.4.2019
Allekirjoitukset

Tuuli Lackström
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa:

Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Aika ja paikka
4.4.2019
Virka
Allekirjoitus

Juhani Pohto
Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherra Harri Joensuu
Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 26.3.2019 – 26.4.2019.
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Nro 1 § 34
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 § 35
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuuli Lackström ja Juhani Pohto.
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Nro 3 § 36
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.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-31.3.2019.
Kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman ajalle 7.4. – 25.8.2019 (liitteenä nro 1).
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa ehdotuksen päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle
7.4.-25.8.2019 liitteen nro 1. mukaisena. Mahdolliset muutokset kolehtisuunnitelmaan vahvistaa
kirkkoherra.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto vahvisti ehdotuksen päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista ajalle
7.4.-25.8.2019 liitteen nro 1. mukaisena.
Mahdolliset muutokset kolehtisuunnitelmaan vahvistaa kirkkoherra.
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Nro 4 § 37
Raahen seurakunnan kirkonkirjojen tallentaminen arkistolaitokseen.
Seurakunnan asiakirjojen tallentamisesta arkistolaitokseen säädetään kirkkojärjestyksen 16 luvun
6 §:ssä. Tämän mukaisesti sata vuotta vanhempia kirkonkirjoja ja muita pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja
voidaan kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston suostumuksella tallentaa arkistolaitokseen.
Sata vuotta vanhemmat kirkonkirjat voidaan tallettaa säilytettäväksi maksutta arkistolaitoksessa.
Myös 40 vuotta vanhemmat kirkonkirjat voidaan tallettaa säilytettäväksi maksutta, jos kirkonkirjat on
digitoitu ja viety osaksi kirkon yhteistä jäsenrekisteriä Kirjuria. Tuoreemmatkin asiakirjat voidaan tallettaa
arkistolaitokseen, mutta niistä peritään arkistolaitoksen hinnaston mukainen maksu.
Kirkonkirjojen ja muiden asiakirjojen tallettamisesta laaditaan aina talletussopimus vastaanottavan
arkistolaitoksen yksikön kanssa. Raahen seurakunnan osalta Oulun maakunta-arkisto toimii kirkonkirjat
vastaanottavana arkistolaitoksena.
Raahen seurakunnan osalta on kyse Raahen, Saloisten ja Pattijoen seurakuntien vuotta 1920
vanhemmista kirkonkirjoista eli pää- ja historiankirjoista. Nämä kaikki ovat sähköisessä muodossa
käytettävissä ja myös digitoinnin tarkastus on suoritettu. Aikaisemmin Pattijoelta ja Saloisista on
luovutettu 1850-lukua vanhemmat kirjat ja Raahesta 1880-lukua vanhemmat kirjat Oulun maakuntaarkistoon säilytettäväksi.
Siikasalon seurakunnan (Siikajoki, Revonlahti, Paavola, Ruukki ja Vihanti) osalta yli sata vuotta
vanhemmat kirkonkirjat on jo siirretty Siikasalon seurakunnan aikana maakunta-arkistoon.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Raahen, Saloisten ja Pattijoen entisten seurakuntien
yli sata vuotiaat kirkonkirjat siirrettään Oulun maakunta-arkistoon.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Raahen, Saloisten ja Pattijoen entisten seurakuntien
yli sata vuotiaat kirkonkirjat siirrettään Oulun maakunta-arkistoon.
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Nro 5 § 38
Kappalainen Ville Karppelinin virkavapausanomus.
Kappalainen Ville Karppelin hakee virkavapautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta Raahen
seurakunnan kappalaisen virasta ajalle 1.8.2019-31.1.2020 Tyrnävän seurakunnan kappalaisen
viranhoitoa varten.
Kirkkoneuvoston tulee antaa lausunto pappien virkavapausanomuksista tuomikapitulin käsittelyä varten,
koska tuomiokapituli myöntää yli kahden kuukauden virkavapaudet papeille.
KJ 6:9: ”Jos seurakunnan papin viran haltija pyytää virkavapautta kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi kuun
kuin sairauden tai perhevapaan vuoksi, hänen on liitettävä hakemukseensa kirkkoneuvoston tai
seurakuntaneuvoston lausunto.”
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto puoltaa kappalainen Ville Karppelinin virkavapausanomusta Raahen seurakunnan
kappalaisen virasta ajalle 1.8.2019-31.1.2020.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto puoltaa kappalainen Ville Karppelinin virkavapausanomusta Raahen seurakunnan
kappalaisen virasta ajalle 1.8.2019-31.1.2020.
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Nro 6 § 39
Raahen seurakunnan tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen.
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 (6.436.818 euroa) toteutuivat 98,3 %:sti sekä toimintatuotot (707.770 €)
86,8 %:sti.
Verotuloja oli 6.796.655 euroa eli ne toteutuivat 98,5 %:sti ja ne vähenivät 1,35 %:a.
Investoinnit olivat 208.900 euroa (toteutumisaste 81 %).
Hautainhoitorahastojen ja testamenttirahastojen tilinpäätökset on liitetty osaksi seurakunnan tilinpäätöstä.
Samoin kirkkoneuvoston antama toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, jonka kirkkovaltuusto vahvistaa
tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.
Liitteenä nro 2. Raahen seurakunnan tilinpäätös.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto:
1) Hyväksyy seurakunnan vuoden 2018 toimintakertomuksen ja liittää sen tilinpäätökseen.
2) Esittää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan vuoden 2018 toimintakertomuksen ja liitti sen tilinpäätökseen.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkistettavaksi.
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Nro 7 § 40
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto myönsi nuorisotyönohjaaja Olli Vaittiselle isyysvapaata ajalle 4.6.-23.6.2019 sekä
hoitovapaata ajalle 16.9.2019-9.8.2020.
2) Kirkkoneuvosto myönsi nuorisotyöohjaaja Janne Kippolalle virkavapauden 22.7.2019-31.7.2020.
3) Kirkkoneuvosto valitsi Kari Junnilan seurakunnan edustajaksi Vanhustenkoti Siimes ry:n hallitukseen.
4) Talousjohtaja esitteli vakuutustarjouksia.
Kirkkoneuvosto hyväksyi LähiTapiolan vakuutustarjouksen, koska se oli edullisen tarjous.
5) Kirkkoneuvosto valitsi aikuistyön vastuuryhmään Päivi Takkusen, Janne Jauhiaisen, Heikki Sipolan,
Saana Savelan, Marika Korhosen ja Miia Kauton.

Nro 8 § 41
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkovaltuuston seminaarikokous 4.4.2019 klo 18.30 Ruukissa.
2) Kirkkoneuvoston kokous 14.5.2019 klo 18.00.
3) Kirkkovaltuuston kokous 23.5.2019 klo 18.00.

Nro 9 § 42
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 10 § 43
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.32.

