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Aika

Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.20

Paikka

Kokoushuone Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Tuomo Haikola
Marja Himanka
Ismo Iso-Heiniemi
Anita Kallio
Maija-Liisa Kitinoja
Iina Matikainen
Pekka Similä
Sari Sorvisto, poissa tilalla varajäsen Hannele Alasuutari

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Alaranta
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
17-27§§

Pöytäkirjan allekirjoitus

Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Tuomo Haikola

Marja Himanka

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.2.2014 klo 9-12

Timo Määttä, kirkkoherra
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17.§ Kokouksen avaus
Veisattiin virsi 600 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

18.§ 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
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli kahdeksan neuvoston jäsentä ja yksi varajäsen.

19.§ 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 Tuomo Haikola
ja Marja Himanka.
Päätös
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Tuomo Haikola ja Marja Himanka.

20.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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21.§ Kappeliorkesteriyhdistyksen avustusanomus
Liitteenä on yhdistyksen anomus avustuksesta jäähyväiskonserttia varten.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto myöntänee Kappeliorkesteriyhdistykselle 300 € avustuksen kirkkoneuvoston käyttövaroista.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

22.§ Esitys kirkkovaltuustolle Merijärven kirkon hautausmaan laajennuksesta
Kirkkolain 17. luvun 1§: n mukaan hautausmaan perustamisesta, laajentamisesta ja lakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto. Päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Merijärven kirkon hautausmaata on laajennettava tilanpuutteen vuoksi. Nykyisen hautausmaan vierelle on hankittu lisätilaa n. ½ hehtaarin verran.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi Merijärven kirkon
hautausmaan laajennuksesta liitteessä olevalle alueelle.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

23.§ Merijärven hautausmaan laajennuksen suunnittelu
Merijärven kirkon yhteydessä hautausmaa-alueen vierestä on hankittu lisämaata, joka
voidaan käyttää hautausmaana. Tämä laajennusalue täytyy salaojittaa ja siihen täytyy
tehdä lain vaatima käyttösuunnitelma, jonka sisältö tulee kirkkojärjestyksen 17 luvun 6
pykälästä. Hautausmaan käyttösuunnitelma sisältää hautausmaan kaavan sanallisen selityksen, joka selventää ne hautausmaakaavan yksityiskohdat, jotka eivät ilmene piirustuksista. Suunnitelmasta ilmenee lisäksi, onko hautausmaalla tai sen osalla käytössä syvähautaus ja missä järjestyksessä hautaosastot otetaan käyttöön. Käyttösuunnitelmassa otetaan huomioon myös eri aikoina perustettujen hautausmaan osien ominaispiirteet sekä esitetään hautausmaan käytön erityiset rajoitukset.
Lisäksi on tehtävä hautausmaakaava, joka on yleiskartta, joka osoittaa hautausmaan rajat, sen liikenteen järjestelyt, eri toimintojen sijoitukset sekä jakaa hauta-alueet sopiviin
yksiköihin. Kaavaan sisältyy hautausmaa-alueen kuivatus- ja vesihuoltosuunnitelma, jätehuollon järjestäminen sekä käytävien, hauta-alueiden ja rakennusten sijainti.
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Hautausmaan laajennuksen suunnittelusta on pyydetty tarjous Arkkitehtitoimisto Timo
Takala Ky:ltä. Tarjous on liitteenä ja se sisältää täydellisen suunnittelun. Seurakunnan
osuudeksi jää hankkia kuivatus- ja vesihuoltosuunnittelu. Tarjouksen hinta on 14 200€
(alv 0 %).
Toisena vaihtoehtona on esiin noussut mahdollisuus tehdä suunnittelu omana työnä.
Työhön osallistuvat talousjohtaja, johtava seurakuntamestari ja Merijärven seurakuntamestari. Tarvittavat lisäpalvelut hankitaan Ylivieskan kaupungilta, josta jo Suvannon
hautausmaan suunnitteluun saatiin apua. Kokonaishinnan arviointi on hankalaa, mutta
arvio on, että oma työ tulee halvemmaksi.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee tehdä suunnittelun omana työnä esityksen mukaisesti.

Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja valitsi työryhmään jäseniksi kappelineuvoston jäsenen Juhani Alarannan, seurakuntamestari Antti Sakon, johtavan seurakuntamestari
Hannu Jussi-Pekan ja talousjohtaja Pentti Haikolan.

24.§ Esitys Kirkon palvelukeskukseen (Kipa) liittymisen siirtämisestä
Alustavasti on sovittu, että Ylivieskan seurakunta liittyy kirkon palvelukeskuksen (Kipa)
asiakkaaksi vuoden 2015 alusta lukien. Nyt on kuitenkin ilmennyt seikkoja, jotka pakottavat harkitsemaan siirtymisajankohdan siirtämistä v. 2016 alkuun. Siirtämistä puoltavat näkökohdat on esitetty liitteessä.

Esitys,tja
Kirkkoneuvosto päättänee esittää Kipan johtokunnalle Ylivieskan seurakunnan liittymisen siirtämistä vuodesta 2015 vuoteen 2016 liitteessä olevin perustein.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

25.§ Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.
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26.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja kertoi olleensa tilaisuudessa, jossa kaupunginarkkitehti esitteli uutta runkokaavaa. Samassa yhteydessä oli noussut esiin joenvarsialueiden
kunto. Seurakunnan olisi syytä kiinnittää huomio omien kiinteistöjensä joenvarsialueiden kuntoon.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt Ylivieskan seurakunnalle oikeuden
viettää ehtoollista Merijärven seurakuntakodilla talvikuukausina.
Kirkkoherra kertoi Kirkon työelämä 2020 hankkeen aivoriihestä, johon työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden toivotaan osallistuvan runsain joukoin.

27.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kirkkoherra antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.20

