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Aika

Maanantaina 3.12.2018 klo 16.30

Paikka

Lagus

Läsnä

Eija Nivala, puheenjohtaja
Juhani Alaranta, poissa tilalla varajäsen Antero Saulio
Jukka Hautala, saapui klo 16.45
Kirsi Herranen-Somero, poistui klo 17.30
Marja Himanka
Merja Jaakola
Ritva Nauha
Leo Mehtälä
Pekka Similä, poissa

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Isotalo
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
167- 183§§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Eija Nivala, puheenjohtaja

Pentti Haikola, sihteeri

Ritva Nauha

Leo Mehtälä

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 12.12.2018
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167.§ Kokouksen avaus
Veisattiin virsi 6:1-3 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

168.§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää
ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Esitys, khra
Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös, kn
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli kuusi
kirkkoneuvoston jäsentä ja yksi varajäsen.

169.§ Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja on tarkastettava kokouksessa tai sen
tarkastaa kaksi sitä varten valittua pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys, khra
Kokous valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toiminevat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Seuraavina pöytäkirjan tarkistajina voisivat toimia Ritva Nauha ja
Leo Mehtälä
Päätös, kn
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Ritva Nauha ja Leo Mehtälä.

170.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi, sillä lisäyksellä, että
käsitellään Veli Matti Linnanmäen opintovapaalausunto, Anne Sumelan opintomatka ja
rippikoulusuunnitelma.
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171.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalista v. 2019-2020
Kirkkojärjestyksen 8.luvun 2.§ mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Esitys khra
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi kirkkovaltuuston
puheenjohtajan vaalin v. 2019-2020
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

172.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalista v. 2019-2020
Kirkkojärjestyksen 8.luvun 2.§ mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Esitys khra
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajan vaalin v. 2019-2020
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

173.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen vaalista
v. 2019-2020
Kirkkolain 10.luvun 2.§ mukaan kirkkovaltuuston on suoritettava kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen vaali toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Esitys khra
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen vaalin v. 2019-2020.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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174.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalista v. 2019-2020
Kirkkolain 10.luvun 2.§ mukaan kirkkovaltuuston on suoritettava kirkkoneuvoston jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Esitys khra
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi kirkkoneuvoston
jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin v. 2019-2020.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

175.§ Kirkkoneuvoston esitys kappalaisen valinnasta kirkkovaltuustolle (Jukka Hautala saapui klo 16.45)
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on valmistellut Ylivieskan seurakunnan kappalaisen
viran täyttöä istunnossaan 13.11.2018 seuraavasti:
§ 12
Kelpoisuuden tutkiminen ja lausunto hakijoista / kappalaisen virka / Ylivieskan seurakunta
Diaarinumero
DOUL/249/01.01.01/2018
Esittelijä

Pappisasessori Heikki Nissinen

Perustelut

Ylivieskan seurakunnan kappalaisen virkaa ovat hakeneet 29.10.2018 päättyneellä hakuajalla Jukka Kesola, Sirpa Anneli Leppäjärvi, Olli Markus Luhtasela ja Jukka
Mikael Pyrhönen.
Viranhakuilmoituksessa on mainittu, että kappalaisen tehtäväalueeseen kuuluu toimiminen teologina seurakunnan nuorisotyön tiimissä. Työalajaosta teologien kesken voidaan tarvittaessa sopia uudelleen.
Hakijoiden esittely
Hakijat esitellään aakkosjärjestyksessä.
Jukka Kesola (s. 15.5.1976, Kalajoen seurakunnan kappalainen) on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa 8.5.2005. Hänet on vihitty papiksi Kuopiossa 3.4.2005. Kesola on suorittanut pastoraalitutkinnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 14.11.2007.
Kesola on toiminut seurakuntapapin virassa Pieksämäen maaseurakunnassa sekä Sonkajärven ja Kalajoen seurakunnissa noin 13,5 vuotta. Hän on ollut Raahen seurakunnan
kappalaisena 1.10.2009 alkaen.
Muuta:
Kesola on suorittanut sairaanhoitaja amk-tutkinnon Pohjois-Savon ammattikorkeakoulussa 1999. Hän on ollut sairaanhoitajana Haapajärvellä noin 6 vuotta. Kesola on ollut
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suntion ja seurakuntapuutarhurin sijaisena Haapajärven seurakunnassa noin 9 kuukautta.

Sirpa Anneli Leppäjärvi (s. 9.3.1968) on suorittanut teologian maisterin tutkinnon
Joensuun yliopistossa 29.9.2010. Hänet on vihitty papiksi Oulussa 6.11.2010. Leppäjärvi on suorittanut pastoraalitutkinnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 27.8.2014.
Lisäksi hän on suorittanut seurakuntatyön johtamisen tutkinnon Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulissa 16.12.2015 arvosanalla 2-/3.
Leppäjärvi on toiminut seurakuntapapin virassa Enontekiön, Muonion, Vesannon ja Viitasaren seurakunnissa sekä Vaasan suomalaisessa seurakunnassa noin 3,5 vuotta. Lisäksi hän ollut ollut ennen pappisvihkimystä seurakuntateologina Enontekiön seurakunnassa noin 8 kuukautta.
Muuta:
Leppäjärvi on suorittanut kotitalousteknikon tutkinnon Mikkelin koti- ja laitostalousoppilaitoksessa 1992, lastentarhaopettajan tutkinnon Joensuun yliopistossa 1995 ja Kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Lapin yliopistossa 2008. Leppäjärvi on toiminut uskonnonopettajana Viitasaaren keskuskoulussa noin 3,5 vuotta, luokanopettajana Kinnulassa noin 4 kuukautta sekä lastentarhanopettajana ja luokanopettajana Vaasassa noin
6 kuukautta työsuhteen päätyttyä 2.6.2018. Nimikirjaotteen mukaan hän ei ole tällä
hetkellä työtehtävissä.
Olli Markus Luhtasela (s. 1.6.1987, Pyhäjoen seurakunnan seurakuntapastori) on
suorittanut teologian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa 15.4.2013. Hänet on
vihitty papiksi Oulussa 9.6.2013. Luhtasela on suorittanut pastoraalitutkinnon Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulissa 14.6.2016. Lisäksi hän on suorittanut seurakuntatyön
johtamisen tutkinnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 13.12.2017 arvosanalla 3/3.
Luhtasela on toiminut seurakuntapapin virassa Sievin, Nivalan, Alavieskan ja Pyhäjoen
seurakunnissa noin 5,5 vuotta, josta ajasta Alavieskan seurakunnan vs. kirkkoherrana
vajaan vuoden. Tällä hetkellä hän on Pyhäjoen seurakunnan seurakuntapastori.
Muuta:
Luhtasela on ollut Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenenä 2015.

Jukka Mikael Pyrhönen (s. 26.1.1965, Valkealan seurakunnan vs.
seurakuntapastori) on suorittanut teologian maisterin tutkintoa vastaavan teologian
kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa 18.4.1994. Hänet on vihitty papiksi Tam-
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pereella 8.5.1994. Pyrhönen on suorittanut pastoraalitutkinnon Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 29.1.1997.
Pyrhönen on toiminut seurakuntapapin virassa Lopen seurakunnassa noin 8 vuotta, lyhyen aikaa Mäntän seurakunnassa ja nimikirjaotteen mukaan yli 11 vuoden seurakuntatyöstä poissaolon jälkeen Valkealan seurakunnassa määräaikaisena seurakuntapastorina 15.8.2018 alkaen. Hän on ollut Suomen Lähetysseuran lähettinä Taiwanilla 20022006. Lisäksi hän on ollut vankilapappina Pelson vankilassa 5 kuukauden ajan.
Muuta:
Pyrhönen on suorittanut Suomen Lähetysseuran lähetyskurssin 1999.
Hakijoiden kelpoisuus
Kirkkojärjestyksen (KJ 6:15) mukaan tuomiokapitulin on tutkittava hakijoiden kelpoisuus
virkaan. Tyrnävän seurakunta on suomenkielinen seurakunta. Hakijat ovat Suomen
kansalaisia. He ovat osoittaneet hallitsevansa täydellisesti suomen kielen nimikirjassa
ilmenevin kriteerein ja heillä on vaadittava ruotsin kielen taito tutkintotodistuksessa ilmenevin perustein.
Hakijat ovat suorittaneet kappalaisenviran hakemiseen kelpoisuuden antavan pastoraalitutkinnon (KJ 6: 10).
Kappalaisen virantäyttöprosessin eteneminen
Kirkkoneuvosto päättää hakijoiden haastattelusta ja kirkkovaltuusto suorittaa vaalin.
KJ 6: 17 §:n 1 mom. mukaan kirkkovaltuuston pyynnöstä tuomiokapituli julistaa kappalaisen viran uudelleen haettavaksi, jos virkaa on hakenut vain yksi kelpoinen hakija tai
seurakunnan etu sitä vaatii.
Kirkkovaltuuston suorittaman vaalin jälkeen on ote pöytäkirjasta sekä hakuasiakirjat
toimitettava tuomiokapitulille. Pöytäkirjanotteeseen on liitettävä ilmoitus siitä, milloin
päätös valitusosoituksineen on annettu tiedoksi hakijoille.
Kappalaisenvaali suoritetaan ehdollisena, jos kirkkovaltuusto edellyttää virkaan valittavalta rikostaustalain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen esittämistä, eikä otetta
ole käytettävissä päätöstä tehtäessä. Kirkkolain 6 luvun 33 §:n mukaan kirkkoneuvosto
tai se, jolle viranhaltijavalinnan vahvistaminen on delegoitu, päättää vaalin vahvistamisesta, kun rikosrekisteriote on esitetty. Ohjeet tästä on kirkkohallituksen henkilöstöosaston yleiskirjeessä 30.12.2002 A 11/2002.
KL 6:16 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että henkilö antaa
tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot (T-lomake). Valintapäätös
tehdään tämän vuoksi ehdollisena. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kirkkoneuvostolle tai sille, jolle viranhaltijavalinnan vahvistaminen on delegoitu. Kun hyväksyttä-
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vä selvitys on esitetty tai asianomainen päättävä viranomainen on KL 6:16 §:n 2 mom.
nojalla päättänyt, että selvitystä ei vaadita, niin ehdollinen päätös vahvistetaan.
Jos tietoja ei määräajassa esitetä tai vahvistava viranomainen ei sille esitettyjen tietojen
takia pidä viranhaltijaa soveltuvana virkaan, seurakunta tekee päätöksen virkasuhteeseen ottamispäätöksen raukeamisesta. Päätös tulee voimaan, kun se on annettu viranhaltijalle tiedoksi.
Esitys

Tuomiokapituli
a. toteaa KJ 6:15 mukaisesti virkaa hakeneet Jukka Kesolan, Sirpa Anneli Leppäjärven,
Olli Markus Luhtaselan ja Jukka Mikael Pyrhösen kelpoisiksi hakemaan Ylivieskan
seurakunnan kappalaisen virkaa
b. antaa hakijoista seuraavan lausunnon:
Tuomiokapitulin lausunto Ylivieskan seurakunnan kappalaisen viran hakijoista
Ylivieskan seurakunnan kappalaisen virkaa hakivat 29.10.2018 päättyneellä hakuajalla
Jukka Kesola, Sirpa Anneli Leppäjärvi, Olli Markus Luhtasela ja Jukka Mikael Pyrhönen.
Viranhoidossa tarvittavaa taitoa arvioidaan hakijan koulutuksessa ja käytännön työssä
osoitetun perehtyneisyyden pohjalta. Kyvyllä tarkoitetaan aikaisempaan viranhoitoon
ja käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä sekä henkilökohtaisia kykyjä haettavana olevan viran hoitamiseen. Tuomiokapituli ei ole haastatellut hakijoita.
Arviointi taidon mukaan
Hakijoista pisimpään seurakuntapapin virassa on toiminut Kesola (noin 13,5 vuotta).
Muista hakijoista kokemusta seurakuntapapin työstä on Pyrhösellä noin 8 vuotta ja
Luhtaselalla noin 5,5 vuotta. Vähiten kokemusta seurakuntapapin työstä on Leppäjärvellä (noin 3,5 vuotta).
Viran tehtävään kuuluu toimiminen teologina nuorisotyön tiimissä. Luhtasela ja Kesola
ovat toimineet nuorisotyön pappeina. Luhtaselalla on tälläkin hetkellä vastuualueena
Pyhäjoen seurakunnan nuoriso- ja rippikoulutyö. Leppäjärvellä on puolestaan kasvatusja opetustyöhön liittyvää koulutusta ja työkokemusta.
Virantäytössä voidaan huomioida johtamiskoulutus ja esimieskokemus sekä seurakunnan hallinnon tuntemus. Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon ovat suorittaneet Leppäjärvi (2-/3) ja Luhtasela (3-/3). Luhtaselalla on seurakunnan hallinnon tuntemusta oltuaan vs. kirkkoherrana Alavieskan seurakunnassa sekä Ylivieskan kirkkovaltuuston jäsenenä. Kesola on myös ollut oman virkansa ohella tarvittaessa Kalajoen seurakunnan
vs. kirkkoherrana. Hän toimii vastuukappalaisena Raution kappeliseurakunnassa.
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Kesolalla ja Luhtaselalla on paikallistuntemusta molempien hakijoiden asuessa Ylivieskassa. Luhtasela on myös sieltä kotoisin.
Arviointi kyvyn mukaan
Tuomiokapitulilla on hakijoiden aikaisemman viranhoidon ja käyttäytymisen arvioinnissa käytettävissä hakijoiden nimikirjaotteet. Niiden mukaan hakijoiden kohdalla ei ole
viranhoidon tai käyttäytymisen ongelmia. On kuitenkin huomioitava, että Pyrhösen
osalta nimikirjaotteessa ei ole mainintaa työtehtävien hoitamisesta 2010-2017 aikana.
Yhteenveto
Saatavilla olevien asiakirjojen ja nimikirjaotteiden perusteella tuomiokapitulilla ei ole
kaikkien hakijoiden osalta riittävästi tietoa hakijoiden edellytyksistä hoitaa Ylivieskan
seurakunnan kappalaisen virkaa. Tuomiokapituli suosittelee hakijoiden haastattelua,
joiden avulla saadaan syvempi näkemys heidän taidoistaan ja kyvyistään.
c. lähettää pöytäkirjaotteen ja hakemusasiakirjat Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuustolle KJ 6:17-20 mukaisia toimenpiteitä varten.
Päätös, kn
Esitys hyväksyttiin.
___________
Kirkkoneuvoston kokous 19.11.2018:
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valitsee kappalaisen virkaa hakeneista haastateltavat ja päättää
haastatteluajankohdan.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun Jukka Kesolan ja Olli
Luhtaselan. Heidän työkokemuksensa ja muut ansionsa tukevat parhaiten viran
vaatimuksia.
Haastattelu pidetään 29.11.2018 klo 18 Suvannon kappelilla.
____________
Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäseniä oli läsnä haastattelussa 29.11.2019 Suvannon kappelissa.
Haastatteluun kutsutut Jukka Kesola ja Olli Luhtasela antoivat haastattelussa itsestään,
taidoistaan ja kyvyistään monipuolisen ja ristiriidattoman kuvan. Hakemusten, tuomiokapitulin arvioinnin ja haastattelun perusteella sekä Kesolalla että Luhtaselalla on hyvät
edellytykset hoitaa menestyksellisesti Ylivieskan kappalaisen virkaa.
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Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa kappalaisen vaalin.
Keskustelun aikana kannatettiin sekä Jukka Kesolan että Olli Luhtaselan valintaa. Suoritettiin lippuäänestys, jossa Jukka Kesola sai 7 ääntä ja Olli Luhtasela 1 äänen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi kappalaisen virkaan Jukka Kesolan.

176.§ V. 2019 talousarvio
Liitteenä on v. 2019 talousarvio. Talousarvio perustuu 1,75 % kirkollisveron tuottoon.
Käyttötalousmenot ovat suunnilleen ennallaan. Palkat on laskettu sovittujen korotusten
mukaisesti. Investoinneissa suurin tekijä on kirkon suunnittelu ja rakentaminen. Rakentaminen ajoittunee kahdelle vuodelle. Kirkkoneuvosto joutunee ottamaan kantaa mahdollisiin erillishankintoihin. Tällaisia ovat hankkeet, jotka eivät ole olleet täysipainoisesti
mukana suunnittelussa.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee talousarvion esitettäväksi kirkkovaltuustolle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

177.§ Anne Sumelan opintomatkan avustusanomus
Kirkon koulutuskeskus järjestää jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin erityiskoulutuksiin liittyvän opintomatkan Skotlantiin toukokuussa 2019. Matka on tarkoitettu Syvemmälle messuun -kurssin ja Kirkollisten toimitusten kurssin käyneille ja se on osa
koulutuskokonaisuutta.
Sumela on opintovapaalla, mutta toivoo seurakunnan osallistuvan koulutuskustannuksiin. Sumela on matkan aikana opintovapaalla. Matkasta olisi hyötyä myös perheasian
neuvottelukeskuksen johtajan tehtävässä.
Vastaavanlaisessa tapauksessa v. 2008 avustus on ollut 250,- € ja työntekijä on osallistunut matkalle työaikana.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättää tukea Anne Sumelan opintomatkaa 300,- eurolla.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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178.§ Veli Matti Linnanmäen opintovapaa
Seurakuntapastori Veli Matti Linnanmäki hakee jatkoa 1.9.2017 alkaneelle opintovapaalle ajanjaksolle 1.1.-31.8.2019. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettu hakemus koskee jatko-opiskeluja Helsingin yliopistossa.
Esitys, khra
Puolletaan seurakuntapastori Veli Matti Linnanmäen opintovapaata ajanjaksolle 1.1.31.8.2019.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

179.§ Ylivieskan seurakuntapapiston virkajärjestelyt
Ylivieskan seurakunnan papiston viroissa on tulossa seuraavia muutoksia:
1. Kirkkoherra Timo Määttä jää eläkkeelle 1.2.2019 alkaen. Vs. kirkkoherra Eija Nivala on saanut viranhoitomääräyksen kirkkoherran virkaan 1.2.2019.
2. Kappalainen Tuomo Kälviä jää eläkkeelle 1.2.2019 alkaen. Kirkkovaltuusto valitsee uuden viranhaltijan 10.12.2018. Hän aloittanee helmi-maaliskuussa 2019.
3. Kappalainen Anne Sumela on valittu PNK:n johtajan virkaan. Hänelle kappalaisen virassa myönnetty opintovapaa jatkuu 31.7.2019 saakka, minkä jälkeen hän
aloittaa PNK:n johtajan virassa, jossa on neljän kuukauden koeaika.
4. Seurakuntapastori Veli Matti Linnanmäki anoo opintovapaalle jatkoa 31.8.2019
saakka. Hänen sijaisenaan toiminut Niko Salminen on valittu Kempeleen seurakuntapastoriksi 1.1.2019 alkaen.
5. Seurakuntapastori (60%) Eeva-Kaisa Laakko jatkaa 100 prosenttisella työajalla
31.1.2019 saakka.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättää pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta seuraavia viranhoitomääräyksiä:
1. Viranhoitomääräys pastori Eeva-Kaisa Laakolle vs. kappalaisen virkaan ajalle
1.2.-31.7.2019 tai kunnes kappalaisen virka täytetään.
2. Viranhoitomääräys pastori Riikka Talvitielle vs. seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.1.-31.8.2019, mikäli Veli Matti Linnanmäelle myönnetään opintovapaata
anomuksen mukaisesti.
Samalla kirkkoneuvosto toteaa, että seurakuntapastorin (60%) virka jää toistaiseksi
täyttämättä. Tarvittaessa käytetään toimitusruuhkien tasaamiseen esim. eläkeläispappeja, joille maksetaan toimituspalkkio.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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180.§ Rippikoulusuunnitelma 2019
Ylivieskan seurakunnan rippikoulut 2019 järjestetään seuraavasti:
Päiväripari

23.-24.2. + 2-6.3. konf. 18.5.2019
rippikoululaisia 16
Hannele Aho, Riikka Talvitie, Eeva Korhonen
Talviripari
Törmälässä 2.-8.3. + konf. 18.5.2019
rippikoululaisia 26
Hanne Konttila, Eeva-Kaisa Laakko, Heidi Heikkala
RK 3
Törmälässä 6.-12.6. + konf. 16.6.2019
rippikoululaisia 34
Hannele Aho, Vilma Saarinen, Janne Isomaa, Teija Siirtola
RK 4
Törmälässä 27.6. - 3.7. + konf. 7.7.2019
rippikoululaisia 32
Marjo Jokitalo, Vilma Saarinen, kappalainen, Heidi Heikkala
RK 5
Törmälässä 4.7.-10.7+ konf. 14.7.2019
rippikoululaisia 28
Hanne Konttila, Riika Talvitie ja Teija Siirtola
RK 6
Törmälässä 18.-24.7. + konf. 28.7.2019
rippikoululaisia 23
Juha Niemelä, Eeva-Kaisa Laakko, Eeva Korhonen
RK 7
Järjestörippikouluryhmä
Marjo Jokitalo/Juha Niemelä ja Janne Isomaa pitävät tästä
ryhmästä huolen ryhmätapaamisten ajan
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulusuunnitelman vuodelle 2019.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksi esityksen.

181.§ Muut esille tulevat asiat

182.§ Tiedoksiantoasiat

183.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58 iltavirteen 548.

