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Aika

Maanantaina 12.9.2016 klo 16.30–18.50

Paikka

Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta
Jukka Hautala, poissa
Kirsi Herranen-Somero, poissa, saapui klo 16.44
Marja Himanka
Merja Jaakola
Anita Kallio
Leo Mehtälä
Pekka Similä

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Isotalo
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
106–121 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Marja Himanka

Merja Jaakola

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.9.2016

Timo Määttä, kirkkoherra

YLIVIESKAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2016
12.9.2016

43

106.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 517:1,2 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

107.§ 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
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

108.§ 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 Jukka Hautala
ja Kirsi Herranen-Somero.
Päätös, kn
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Marja Himanka ja Merja Jaakola

109.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella, että käsitellään vielä esitys palossa vaurioituneen messukasukan konservointiin tarkoitettu avustushakemus.
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110.§ Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan viran täyttäminen
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 2.5.2016 julistanut Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan viran haettavaksi 9.6.2016 päättyvin hakuajoin
(liite).
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.5.2016 Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunnan esityksen mukaisesti kutsua haastatteluun viisi hakijaa: Sirpa Järvelän, Tuomo
Kinnusen, Päivi Lapinojan, Iina Matikaisen ja Karoliina Nikulan. Haastattelutyöryhmään,
jolle annettiin valtuudet haastattelujen pohjalta lähettää valitut hakijat soveltuvuustesteihin, valittiin lääninrovasti Kari Tiirola, Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunnan puheenjohtaja Mauno Soronen, kirkkoherra Timo Määttä sekä Ylivieskan kirkkoneuvoston edustajaksi Merja Jaakola.
Haastattelutyöryhmä suoritti kaikkien viiden hakijan haastattelut 18.8.2016. Kaikille
haastatelluille esitettiin samat kysymykset ja tarvittaessa täydentäviä kysymyksiä. Haastattelutyöryhmä kävi läpi kaikkien hakijoiden hakuasiakirjat ja päätti niiden sekä haastatteluissa esille tulleiden asioiden pohjalta yksimielisesti lähettää soveltuvuustesteihin
Helsinkiin Sirpa Järvelän, Päivi Lapinojan ja Iina Matikaisen (liite).
Sirpa Järvelä, Päivi Lapinoja ja Iina Matikainen osallistuivat soveltuvuustutkimukseen
Helsingissä 31.8. – 1.9.2016.
Haastattelutyöryhmä kokoontui 8.9.2016, jolloin työryhmällä oli käytettävissään soveltuvuustutkimuksen kirjalliset raportit sekä raportteihin liittyvä suullinen palaute. Hakijoiden hakuasiakirjojen, suoritettujen henkilökohtaisten haastattelujen ja soveltuvuustutkimuksen raporttien perusteella haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää,
että kirkkoneuvosto valitsee Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen
perheneuvojan virkaan Sirpa Järvelän ja varalle Iina Matikaisen (liite).
Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunta kokoontui 8.9.2016 ja päätti lausuntonaan yksimielisesti esittää, että Ylivieskan kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen
perheneuvojan virkaan Sirpa Järvelän ja varalle Iina Matikaisen.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee, että perheneuvojan virkaa hakeneiden hakuasiakirjojen, soveltuvuustutkimuksen sekä haastatteluissa esille tulleiden asioiden perusteella Kalajoen
rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan virkaan valitaan Sirpa
Järvelä ja varalle Iina Matikainen.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja valitsi Sirpa Järvelän Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan virkaan 1.12.2016 alkaen. Viran palkkaus
on vaativuusryhmä 602 mukainen. Varalle valittiin Iina Matikainen.
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111.§ Johtavan lapsityöntekijän viran täyttäminen
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.8.2016 julistanut johtavan lapsityöntekijän viran
haettavaksi 8.9.2016 päättyvin hakuajoin (liite). Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa on hakenut ainoana hakijana yhteisöpedagogi Elisa Torvikoski, joka täyttää viran
kelpoisuusehdot.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee yhteisöpedagogi Elisa Torvikosken johtavan lapsityöntekijän
virkaan.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja valitsi johtavan lapsityöntekijän virkaan Elisa Torvikosken 1.12.2016 alkaen. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen.
112.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkon rakentamisesta
Ylivieskan kirkko on tuhoutunut tulipalossa tuhopolton seurauksena 26.3.2016.
Kirkkolain mukaan seurakunnalla tulee olla kirkko, jonka rakentamista koskevaan kirkkovaltuuston päätökseen vaaditaan määräenemmistö. Rakentamispäätökseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista
kirkkovaltuuston jäsenistä kannattaa rakentamispäätöstä. (KL 9, 3§ ja 14, 1 §)
Kirkkovaltuuston päätös uuden kirkon rakentamisesta tulee alistaa kirkkohallituksen
vahvistettavaksi. (KL 14, 2§)
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnassa käynnistetään
toimenpiteet uuden kirkon rakentamiseksi.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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113.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkon paikasta
Kirkkovaltuusto kokoontui 8.9.2016 iltakouluun, jonka aiheena oli uuden kirkon suunnittelu ja rakentaminen. Asiantuntijaksi iltakouluun oli kutsuttu arkkitehti Kimmo Heikkilä. Kokoontumisesta laadittiin muistio, joka on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille.
Esitys, khra
Kirkkovaltuuston iltakoulussa käyty keskustelu huomioon ottaen kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että uusi kirkko rakennetaan Kirkkopuistoon, ja että kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvoston tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin asiassa.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

114.§ Esitys kirkon rakennusrahaston perustamisesta
Seurakunta on saanut lahjoitusvaroja kirkon rakentamista varten. Rahaa kertyy useamman vuoden ajan ja sen käyttö on edessä siinä vaiheessa, kun kirkon suunnittelu ja
rakentaminen alkaa. Tälle rahastolle siirretään ne varat, jotka on jo annettu seurakunnalle lahjoituksina kirkon rakentamista ja varustamista varten.
Esitys, tja
Seurakunta perustanee rakennusrahaston ja se liitetään seurakunnan kirjanpitoon. Rahastolle avataan rahatili paikkakunnan rahalaitokseen.
Päätös, kn
Asia jätettiin pöydälle jatkokäsittelyä varten.

115.§ Esitys kirkon rakennusrahaston säännöksi
Liitteenä on esitys kirkon rakennusrahastoksi.
Esitys, kn
Kirkkoneuvoston hyväksynee rahaston säännön.
Päätös, kn
Asia jätettiin pöydälle jatkokäsittelyä varten.
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116.§ v. 2017 talousarvion laatimisperusteet
Liitteenä on esitys talousarvion laatimisperusteeksi. Talousarvio perustuu hyvin pieneen
kasvuun. Palkkoihin ei tule ensi vuonna korotuksia. Lomarahaa leikataan 30 %. Muutoin
menoja ei lisätä. Uuden kirkon suunnittelu ja rakentaminen tulevat olemaan lähitulevaisuuden suuria haasteita.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee talousarvion laatimisperusteet
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion laatimisperusteet

117. Kolehtilista 3/2016
Kolehtilista jaetaan kirkkoneuvostolle kokouksessa.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kolehtilistan 3/2016.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen lisäyksellä, että kappelineuvosto päättää kolehtikohteet Merijärven kirkossa kannettavista kolehdeista 30.10., 6.11. ja 25.12.

118.§ Esitys rakennusavustushakemuksesta kirkkohallitukselle messukasukan konservointia varten
Kirkkohallitukselta on mahdollista hakea avustusta messukasukan konservointia varten.
Hakemusta varten on kuitenkin kirkkoneuvoston tehtävä päätös.
Esitys, kn
Kirkkoneuvosto päättänee hakea messukasukan konservointia varten avustusta.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

119.§ Muut esille tulevat asiat
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120.§ Tiedoksiantoasiat
Kanttori Teija Siirtola siunataan tehtäväänsä jumalanpalveluksessa 25.9. Kirkkoneuvoston jäsenistä siunaamisessa on avustajana Marja Himanka.
Kirkkoherra kertoi 1.9. Oulussa pidetystä kirkonkirjojen pidon alueellisesta organisointisuunnitelmasta. Oulun hiippakunnassa on tätä varten asetettu työryhmä, johon kuuluvat Oulun seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtaja Veijo Koivula, tuomiokapitulin
lainoppinut asessori Mari Aalto ja Kempeleen kirkkoherra Markku Korpela.
Tavoitteena on, että joka hiippakunnassa on 2-3 keskusrekisteriä, jotka hoitavat tehtävät. Lisäksi kerrottiin väestörekisterikeskuksen taholta tulevasta tietoturvamääräysten
tiukkenemisesta.
Kirkkoherra kertoi kirkkotilojen vähenemisen aiheuttamista ongelmista. Isojen juhlapyhien aikana ongelmana on tilojen riittävyys. Pyhäinpäivänä vainajien muistokynttilöiden
sytyttäminen yhteistilaisuutena on kirkkotilan menetyksen vuoksi vaikeaa. Korvaavia tiloja voisivat olla liikuntahallin tilat, kirkon rauniot tai Rauhanyhdistyksen tilat, joista
viimeksi mainittu vaihtoehto sai kirkkoneuvostossa kannatusta. Kirkkoherra selvittelee
asiaa.
Joulunajan tapahtumista ensimmäisenä adventtina pidetään kaksi jumalanpalvelusta:
ensimmäinen reformaation juhlavuoden merkeissä ja toinen iltakirkkona virsikirjan lisäosan käyttöön ottamisen merkeissä.
Kauneimmat joululaulut järjestetään 18.12. liikuntakeskuksessa.
Jouluaaton hartaus pidetään kirkon raunioilla klo 16 ja jouluyön hartaus kirkon raunioilla klo 23. Jouluaamun jumalanpalvelukset pidetään Suvannon kappelissa klo 7 ja klo 9.
Esiin nousi myös mahdollisuus pitää syksyllä yksi seurakunnan pääjumalanpalvelus Merijärven kappeliseurakunnan kirkossa, jonne järjestettäisiin kuljetus Ylivieskasta. Kirkkoneuvosto kannatti asiaa.

121.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50 yhteisesti laulettuun virteen 546:1,4.

