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ilmoittaminen:

Matti Kankaala
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Kirkkoherranvirasto

Virka

Allekirjoitus

Kirkkoherra Tuomo Matala
Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen
ilmoitustaululla 14.2.2018 – 23.3.2018.
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Nro 1 - § 1
Kokouksen avaus
Kirkkovaltuusto:
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Nro 2 - § 2
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuusto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkovaltuusto kokoontuu
niin usein kuin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tahi kun kirkkohallitus, piispa,
tuomiokapituli tai kirkkoneuvosto vaatii, niin myös kun vähintään neljäsosa valtuuston jäsenistä
sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu asialistoineen on toimitettava
jäsenille vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Kokouksen ajasta ja paikasta sekä siitä, missä
kokouksen asialuettelo on nähtävänä, on ennen kokousta ilmoitettava kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle vähintään viikkoa ennen kokousta pantavalla kuulutuksella (Kirkkovalt. työjärjestys 3§).
KL 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Kirkkovaltuusto:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Nro 3 - § 3
Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (Kirkkovalt. työjärjestys 4 §).
Kirkkovaltuusto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Ingerttilä ja Matti Kankaala.
Nro 4 § 4
Työjärjestyksen hyväksyminen.
Kirkkovaltuusto:
Hyväksyttiin.
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Nro 5 § 5
Oulun hiippakunnan piispan vaali.
Kirkkonosto 13.2.2018 § 20
Oulun hiippakunnassa toimitetaan tänä vuonna piispan vaali.
Piispan vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki hiippakunnan papit ja lehtorit, joita Oulun hiippakunnassa on
yhteensä 563. Lisäksi äänioikeus on yhtä monella maallikkovalitsijalla.
Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, hiippakunnasta kirkolliskokoukseen
valitut maallikkoedustajat, kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen, saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen
valitsema edustaja, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen.
Kirkkovaltuustot ja seurakuntayhtymissä seurakuntaneuvostot valitsevat loput 537 äänioikeutettua.
Maallikkojäsenten määrä seurakunnassa määräytyy seurakunnan jäsenmäärän mukaan.
Raahen seurakunnan kirkkovaltuusto valitsee 24 maallikkovalitsijaa, jotka ovat vaalikelpoisia seurakunnan
luottamustoimeen eli kristillisestä vakaumuksesta tunnettuja 18 vuotta täyttäneitä seurakunnan
konfirmoituja jäseniä, jotka eivät ole vajaavaltaisia.
Vaalikokouksen puheenjohtajana toimii kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Vaali voidaan toimittaa
yksimieleisenä vaalina, enemmistövaalina tai suhteellisena vaalina, miten kirkkovaltuusto päättää.
Liitteenä nro 1. piispan vaalin ohjeet.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa piispan vaalin maallikkovalitsijoiden vaalin
Raahen seurakunnan osalta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa piispan vaalin maallikkovalitsijoiden vaalin
Raahen seurakunnan osalta.
----------------------------------------Liitteenä nro 1. piispan vaalin ohjeet.
Ehdotus:
Kirkkoneuvoston päätös.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja totesi, että Raahen seurakunnasta valitaan 24 maallikkovalitsijaa piispan vaaliin.
Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta ja pyysi tekemään esitykset valittavista henkilöistä.
Jäsen Salonsaari esitti valittavaksi seuraavat henkilöt:
Hanna-Leena Mattila, Jukka Ingerttilä, Maija-Liisa Heikkilä, Aimo Karppinen, Saila Salonsaari, Reino
Nygård, Tuula Kaisa Mustonen, Teija Larikka, Mauri Nivala, Helena Talus, Päivi Kippola, Helena Pieskä,
Mervi Koski, Lauri Utunen ja Matti Kankaala.
Jäsen Erkki Luttinen esitti valittavaksi seuraavat henkilöt:
Maria Hyväri, Tuula Lehto, Yrjö Paakkonen, Risto Havia, Jani Savela, Olli-Veikko Niskakangas ja
Olli-Pekka Telkki.
Jäsen Vesa Flink esitti valittavaksi seuraavat henkilöt: Sirkka Kankaala ja Katja Hänninen.
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Puheenjohtaja totesi esitetyn yhtä monta ehdokasta kuin on vaalissa valittavia henkilöitä.
Puheenjohtaja totesi täten seuraavien henkilöiden tulleen yksimielisesti valituksi piispan vaaliin Raahen
seurakunnan maallikkovalitsijoiksi:
Hanna-Leena Mattila, Jukka Ingerttilä, Maija-Liisa Heikkilä, Aimo Karppinen, Saila Salonsaari, Reino
Nygård, Tuula Kaisa Mustonen, Teija Larikka, Mauri Nivala, Helena Talus, Päivi Kippola, Helena Pieskä,
Mervi Koski, Lauri Utunen, Matti Kankaala, Maria Hyväri, Tuula Lehto, Yrjö Paakkonen, Risto Havia, Jani
Savela, Olli-Veikko Niskakangas, Olli-Pekka Telkki, Sirkka Kankaala ja Katja Hänninen.

Nro 6 § 6
Kirkkoherran vaalit 2018/vaalitiedottaminen
KIrkkonsto 13.2.108 § 21
Kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa vaalilautakunta. Vaalikuulutuksia ja ilmoituskorttia
lukuun ottamatta vaalitiedotuksesta vastaa kuitenkin kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto. Toimielin voi
asettaa vaalityöryhmän valmistelemaan vaaliviestinnän käytännön toimenpiteitä. Lisäksi on suositeltavaa
käydä vaaliehdokkaiden kanssa läpi vaalitiedottamisen periaatteet.
Tärkeää on, että äänioikeutetuilla on riittävästi mahdollisuuksia tutustua vaaliehdokkaisiin.
Tätä tarkoitusta varten voidaan järjestää esimerkiksi ehdokkaan kyselytunti vaalinäytteen jälkeen joko
kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Lisäksi voidaan järjestää kaikille ehdokkaille yhteinen
vaalikeskustelu, joita voi tarvittaessa pitää useampia.
Vaalitiedottamiseen voidaan käyttää seurakuntalehteä, paikallislehtiä ja seurakunnan
omaa verkkoviestintää. Ehdokkaiden esittelyn lisäksi on hyvä kertoa kirkkoherranviran tehtävistä.
Vaalitiedotusta voidaan tehdä myös suoraan seurakuntalaisille, lähettämällä äänioikeutetuille
seurakuntalaisille vaalikirjeenä vaaliin liittyvää materiaalia kuten tietoa ehdokkaista ja vaalin toimittamisesta.
KJ 7:9, 2 mom.
Seurakunnan jäsenille on sopivin tavoin annettava riittävät tiedot yleistä
mielenkiintoa herättävistä vireillä olevista seurakunnan ja seurakuntayhtymän
asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä ja tehdyistä
ratkaisuista. Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa ja valvoa tätä seurakunnan
tiedotustoimintaa

Kirkkoneuvosto päättää vaalitiedottamisesta.
Kirkkovaltuusto päättää lehdestä, jossa kuulutukset julkaistaan.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vaaleja koskevat kuulutukset julkaistaan paikallislehti
Raahelaisessa seurakunnan ilmoitussivulla.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että tiedotuksen vastuuryhmä alkaa valmistella kirkkoherran vaalin
tiedottamista.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vaaleja koskevat kuulutukset julkaistaan paikallislehti
Raahelaisessa seurakunnan ilmoitussivulla.
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Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että tiedotuksen vastuuryhmä alkaa valmistella kirkkoherran vaalin
tiedottamista.
----------------------------Ehdotus:
Kirkkoneuvoston päätös.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että kirkkoherran vaalien kuulutukset julkaistaan paikallislehti Raahelaisessa
seurakunnan ilmoitussivuilla.
Nro 7 § 7
Kirkkoherranvaalit 2018/seurakunnan jakaminen äänestysalueisiin
Kirkkonsto 13.2.2018 § 22
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin,
jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä,
ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella
siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.(KL 23: 19§ 2 mom.)
Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin monta
jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin
päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta
äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostoista on
muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta säädetään. (KVJ 2: 4§ 2 mom.)
Mikäli seurakunta jakaantuu äänestysalueisiin, seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä tehtävät luettelot, eli
äänioikeutettujen luettelot, tehdään äänestysalueittain. Jako äänestysalueisiin toteutetaan muodostamalla
Kirjuriin digitoidut äänestysalueet.
Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin vaalilautakunta asetetaan, jotta
vaalilautakuntaan ja äänestysalueen vaalien toimittamisesta vastuussa oleviin jaostoihin osataan valita
tarpeellinen määrä jäseniä.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, ettei seurakuntaa jaeta äänestysalueisiin.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, ettei seurakuntaa jaeta äänestysalueisiin.
-----------------------------Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päätös.
Kirkkovaltuusto: Kirkkovaltuusto päätti, ettei seurakuntaa jaeta äänestysalueisiin.
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Nro 8 § 8
Seurakuntavaalit 2018/vaalikuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen
Kirkkonsto 13.2018 § 23
Keväällä voimaan tulevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen muutoksen mukaan seurakuntavaalit
pidetään marraskuun 3. sunnuntaina eli 18.11.2018.
KJ 23:2
Jollei seurakunnan jäsenten tietoon saatettavasta hallinnollisesta kuulutuksesta ole edellä tai kirkon
vaalijärjestyksessä muuta määrätty, se pannaan julki seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi.
Kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan lehteen sen aihe ja pääsisältö. Julkaistavaksi
määrätty kuulutus on painettava kokonaisuudessaan. Kuulutuksen julkaisemisen tai siitä ilmoittamisen on
tapahduttava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-, paikallis- tai seurakuntalehdessä.
Kirkkovaltuusto päättää lehdestä, jossa kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät
julkaistaan.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vaaleja koskevat kuulutukset julkaistaan paikallislehti
Raahelaisessa seurakunnan ilmoitussivulla.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vaaleja koskevat kuulutukset julkaistaan paikallislehti
Raahelaisessa seurakunnan ilmoitussivulla.
----------------------------Ehdotus:
Kirkkoneuvoston päätös.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että seurakuntavaalien kuulutukset julkaistaan paikallislehti Raahelaisessa
seurakunnan ilmoitussivuilla.
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Nro 9 § 9
Seurakuntavaalit 2018/seurakunnan jakaminen äänestysalueisiin
Kirkkonsto 13.2.2018 § 24
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin,
jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä,
ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella
siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.(KL 23: 19§ 2 mom.)
Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin monta
jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin
päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen
käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
keskuudestaan. Jaostoista on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä
vaalilautakunnasta säädetään. (KVJ 2: 4§ 2 mom.)
Mikäli seurakunta jakaantuu äänestysalueisiin, seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä tehtävät luettelot, eli
äänioikeutettujen luettelot, tehdään äänestysalueittain. Jako äänestysalueisiin toteutetaan muodostamalla
Kirjuriin digitoidut äänestysalueet.
Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin vaalilautakunta asetetaan, jotta
vaalilautakuntaan ja äänestysalueen vaalien toimittamisesta vastuussa oleviin jaostoihin osataan valita
tarpeellinen määrä jäseniä.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, ettei seurakuntaa jaeta äänestysalueisiin.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, ettei seurakuntaa jaeta äänestysalueisiin.
------------------------------------Ehdotus:
Kirkkoneuvoston päätös.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, ettei seurakuntaa jaeta äänestysalueisiin.
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Nro 10 § 10
Lausuntopyyntö mihin rovastikuntaan Raahen seurakunta haluaa liittyä 1.1.2019 alkaen.
Kirkkonsto 31.2.2018 § 26
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli lakkauttaa Raahen rovastikunnan 1.1.2019 alkaen.
Kokouksessa 13.12.2018 tuomiokapituli on esittänyt Raahen seurakunnalle lausuntopyynnön, mihin
rovastikuntaan Raahen seurakunta haluaa liittyä.
KL:n 3 luvun 1 §:n mukaan hiippakunnat on jaettu rovastikuntiin. Lisäksi KJ:n 5 luvun 11 §:n mukaan
seurakunnan palveluksessa oleva pappi kuuluu samaan rovastikuntaan kuin seurakunta.
Seurakuntayhtymän palveluksessa oleva pappi kuuluu samaan rovastikuntaan kuin seurakuntayhtymä.
Jos seurakuntayhtymän alueella on useita samankielisiä rovastikuntia, tuomiokapituli määrää, mihin
rovastikuntaan seurakuntayhtymän pappi kuuluu.
Seurakuntayhtymän palveluksessa oleva, kielen perusteella toiseen hiippakuntaan kuuluva pappi kuuluu
sen hiippakunnan asianomaiseen rovastikuntaan.
Jollei pappi ole seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa, hän kuuluu samaan rovastikuntaan
kuin se seurakunta, jonka jäsen hän on.
Hiippakunnan pappi, joka ei asu hiippakunnan alueella, kuuluu tuomiorovastikuntaan.
KL 19 luvun 11 §:n mukaan piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan hallinnossa on lääninrovasti,
jonka tuomiokapituli nimittää neljäksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista.
KJ:n 19 luvun 9 §:n mukaan lääninrovastin tulee piispan tai tuomiokapitulin määräyksestä suorittaa
toimituksia ja pitää tarkastuksia rovastikuntansa seurakunnissa.
Lääninrovastin pitämästä tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, joka lähetetään tuomiokapitulille ja
seurakunnalle.
KJ:n 19 luvun 10 §:n mukaan lääninrovasti kutsuu tarvittaessa rovastikunnan papit ja lehtorit kokoukseen
ja toimii siinä puheenjohtajana. Kokouksessa käsitellään teologisia kysymyksiä sekä seurakuntien
toimintaa koskevia asioita.
Rovastikunnan merkitys on vähentynyt viimeisten kirkkolain uudistusten jälkeen.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Raahen seurakunta liitetään Limingan rovastikuntaan
1.1.2019 alkaen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Raahen seurakunta liitetään Limingan rovastikuntaan
1.1.2019 alkaen.
------------------------------------Ehdotus:
Kirkkoneuvoston päätös.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille lausuntonaan, että Raahen seurakunta
liitetään 1.1.2019 alkaen Limingan rovastikuntaan.
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Nro 11 § 11
Ilmoitusasioita.
Kirkkovaltuusto:
1) Esitettiin, että Luther ja Minä – näytelmän yksityinen rahoitus kaipaa lisärahoitusta.
2) Kiinteistöpäällikkö selvitti Raahen seurakuntakodin rakennushanketta ja sen kiirehtimisen tarvetta.

Nro 12 § 12
Valitusosoituksen antaminen.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen valitusosoituksen.

Nro 13 § 13
Kokouksen päättäminen.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

