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Aika

Keskiviikko 12.3.2014 klo 17

Paikka

Suvanto

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Tuomo Haikola
Marja Himanka
Ismo Iso-Heiniemi
Anita Kallio
Maija-Liisa Kitinoja, saapui klo 17.15
Iina Matikainen, poissa, tilalla Pirjo Vainiotalo
Pekka Similä
Sari Sorvisto

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Alaranta
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poistui klo 19
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
28-45§§

Pöytäkirjan allekirjoitus

Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Ismo Iso-Heiniemi

Anita Kallio

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.3.2014 klo 9-12

Timo Määttä, kirkkoherra
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28.§ Kokouksen avaus
Veisattiin virsi 173:1 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Tämän jälkeen puheenjohtaja
avasi kokouksen
29.§ 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 yhdeksän neuvoston jäsentä.

30.§ 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 Ismo IsoHeiniemi ja Anita Kallio.
Päätös
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Ismo Iso-Heiniemi ja Anita Kallio.

31.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi.

YLIVIESKAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

KIRKKONEUVOSTO

2

12.3.2014

32.§ Rakennusinsinööri Vesa Östbergin selvitys Suvannon kappelin remontista
Rakennusinsinööri Vesa Östberg kertoi tehdyistä töistä. Kellarikerroksessa on avattu
huoltoluukku alapohjaan ja sitä kautta sinne on asennettu anturit, jotka kosteuden mittauksen perusteella käynnistävät kuivatusimurin. Lisäksi joitakin tuuletusputkia on jouduttu sulkemaan, koska ne olivat liian lähellä lattian pintaa ja saattoivat aiheuttaa ruokasalin lattian kosteuskuormaa. Kellarin lattia on myös maalattu. Kellariin vievä porraskäytävä on eristetty seinällä ja ovella eteistilasta.
Ruokasalin lattiasta on poistettu matto ja koko lattia on jyrsitty valuun saakka ja tämän
jälkeen sitä on kuivatettu noin kolmen viikon ajan, jotta saadaan varmistettua turvallinen pinnoitus. Ruokasalista löytyi tässä vaiheessa laajennuksen jäljiltä rakennusvirheitä,
jotka silloinen urakoitsija korjasi omaan laskuunsa. Lisäksi rakenteita on tiivistetty ja
korjattu kylmäsiltoja.
Ruumiskylmiön osalta selvitellään vielä mahdollisia lämpövuotoja. Lisäksi kylmiön ulkoovi joudutaan uusimaan ja kylmiön yhteydessä olevan hiljentymishuoneen oveen asennetaan kynnys ja tiivistys.
Ilmanvaihtokanavat on puhdistettu ja ilmavirtausten säädön yhteydessä huomattiin ilmastoinnin ohjauksessa oleva ongelma, joka aiheuttaa sen, että salin ilmanvaihdon ollessa päällä, toimiin päiväkerhotilojen ilmanvaihto ainoastaan minimiasetuksilla.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto käsittelee selvityksen.
Päätös
Kirkkoneuvosto merkitsi selvityksen tiedoksi.

YLIVIESKAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

KIRKKONEUVOSTO

3

12.3.2014

33.§ Esitys kirkkovaltuustolle liitteenä olevan metsäkiinteistön 977:403:20:25 (Hirvilammi) määräalan liittämisestä
Metso-ohjelmaan
Asian keskeneräisyyden takia tässä kokouksessa käsitellään neuvoston jäsenille lähetetyn muistion esiintuomat asiat ja päätetään jatkotoimista. Metsäneuvoja Markus Niskanen esitteli neuvostolle tilanteen ja neuvosto keskusteli asiasta. Yhteinen toteamus
on kuitenkin se, että on harkittava joko koko alueen suojelua tai sitten määräalan suojelua Hirvilammin tilalla.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto valinnee kaksi tai kolme edustajaa käymään neuvottelut ELY-keskuksen
kanssa.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja valitsi Pekka Similän, Kalle Luhtaselan ja Pentti
Haikolan käymään neuvottelut ELY-keskuksen kanssa.

34.§ Esitys kirkkovaltuustolle liitteenä olevan metsäkiinteistön 977:405:0029:0007 (Törmälä) määräalan 15,8 ha liittämisestä Metso-ohjelmaan
Kirkkoneuvosto on aiemmin hyväksynyt periaatteen, jonka mukaan Törmälän metsäkiinteistöstä määräala siirretään Metso-ohjelmaan. Nyt liitteenä on esitys tästä. Liitteenä oleva alue muuttuu jonkin verran, koska partiomajan ympärillä oleva alue, jota ei
suojella, laajenee koskemaan myös niemeä. Lisäksi rauhoitussäännöistä poistetaan
suunnistuskielto.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee esityksen kirkkovaltuustolle, jolla liitteenä oleva metsäkiinteistö 977:405:0029:0007 (Törmälä) määräala 15,8 ha liitetään Metso-ohjelmaan.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

YLIVIESKAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

KIRKKONEUVOSTO

4

12.3.2014

35.§ Kanttori Martti Murtoperän irtisanoutuminen kanttorin virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi
Martti Murtoperä on 11.2.2014 jättämällään ilmoituksella irtisanoutunut kanttorin virasta 1.10.2014 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto myöntänee Martti Murtoperälle eron kanttorin virasta 1.10.2014 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

36.§ Kanttorin viran auki julistaminen
Kanttori Martti Murtoperän jäädessä eläkkeelle 1.10.2014 alkaen kanttorin virka on
syytä julistaa haettavaksi. Johtosäännön mukaan kanttorin valitsee virkaan kirkkovaltuusto.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto julistanee Ylivieskan seurakunnan kanttorin viran (nk. B-virka) haettavaksi 22.4.2014 päättyvin hakuajoin siten, että hakuilmoitus julkaistaan sanomalehdissä
Kotimaa ja Kalajokilaakso sekä ao. internet-sivuilla.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

37.§ Vuoden 2014 rippikoulun vuosisuunnitelman hyväksyminen
Rippikoulun ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan rippikoulun
vuosisuunnitelman.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee Ylivieskan seurakunnan rippikoulun vuosisuunnitelman
vuodelle 2014 (liite).
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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38.§ Kappalainen Tuomo Kälviän osallistuminen Taizè- matkalle
Kappalainen Tuomo Kälviä on jättänyt kirkkoneuvostolle anomuksen osallistua Ylivieskan seurakunnan ja Ylivieskan lukion järjestämälle nuorten Taizé-matkalle 18.6.5.7.2014 matkanjohtajana siten, että matka on virkamatka (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto myöntänee kappalainen Tuomo Kälviälle oikeuden osallistua Ylivieskan
seurakunnan ja Ylivieskan lukion järjestämälle nuorten Taizé-matkalle 18.6.-5.7.2014
matkanjohtajana siten, että matka on virkamatka.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

39.§ Seurakuntamatka Aegviidun ystävyysseurakuntaan
Aegviidun ystävyysseurakunta on esittänyt Ylivieskan seurakunnalle kutsun ystävyysseurakuntavierailulle vuoden 2014 aikana. Matkaa on alustavasti suunniteltu keväälle
2014, mutta järjestelyjen vuoksi matkaa esitetään lykättäväksi elokuulle 2014.
Esitys, khra
Asia siirrettäneen jatkovalmisteluun.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

40.§ Kirkkoherra Timo Määtän osallistuminen Aegviidun matkaan
Esitys, tja
Matkasuunnitelmien muuttumisen vuoksi asia siirrettäneen jatkovalmisteluun.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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41.§ Myyntireskontran vanhojen saatavien poistaminen
Myyntisaamisissa on vuosilta 2011 ja 2012 laskuja, joita ei perinnästä huolimatta ole
maksettu, yhteensä 2338 € ja lisäksi perintäkuluja 11€. Suurin osa on virkatodistusmaksuja (4,50€) ja rippikoulu- (90€) ja päiväkerhomaksuja (8,5€) ja lisäksi kaksi seurakuntakodin vuokraa.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee kirjata liitteenä olevat saatavat muiden satunnaisten kulujen
tilille.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

42.§ Taloustilanne
Talousjohtaja esitteli kuluvan vuoden verokertymän ja rahatilanteen. Neuvosto merkitsi
asian tiedoksi.

43.§ Muut esille tulevat asiat
Kirkkoherra esitteli arkkitehti Kimmo Heikkilän uusimman suunnitelman kirkon lastenhoito/morsiushuoneeksi. Luonnokset ovat liitteenä. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja
todettiin, että verhokisko olisi syytä ulottaa myös käytävää vasten olevalle ikkunalle,
lattialle olisi äänten eristämiseksi syytä laittaa iso irtomatto, tilassa on syytä olla oma
äänentoisto, lastenhoitopöytä, paloilmaisin ja oven leveys olisi oltava määräysten mukainen.
44.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra ilmoitti, että seurakuntavaalit.fi kotisivut on avattu. Siellä on informaatiota
vaaleja varten.
Nuorisotyön johtokunta on kokouksessaan kiinnittänyt huomiota siihen, onko kirkkoneuvoston suunnannut riittävästi resursseja oppilaitostyöhön strategian 2016 mukaisesti.
Rovastikunnalliseen erityisnuorisotyöntekijän virkaan valittu Marja Rajaniemi on aloittanut 1.3. työnsä.
45.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kirkkoherra antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.42

