YLIVIESKAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 1/2018
15.1.2018

1

Aika

Maanantaina 15.1.2018 klo 16.30-17.55

Paikka

Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta, poissa, tilalla varajäsen Antero Saulio
Jukka Hautala
Kirsi Herranen-Somero, saapui klo 16.55
Marja Himanka, poissa
Merja Jaakola
Ritva Nauha
Leo Mehtälä
Pekka Similä

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Isotalo
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
1-15§§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Pekka Similä, § 6 ajan

Pöytäkirjan tarkistajat
Jukka Hautala

Antero Saulio

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 24.1.2018

Timo Määttä, kirkkoherra
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1.§ Kokouksen avaus
Veisattiin virsi 340 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.§ 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
neuvoston jäsentä ja yksi varajäsen.

3.§ 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 Juhani Alaranta ja Jukka Hautala
Päätös, kn
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jukka Hautala ja Antero Saulio

4.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Esityslista hyväksyttiin liitteen mukaisena.
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5.§ Kappalaisen viransijaisen virkamääräyspyyntö tuomiokapitulille (Kalle Luhtasela poistui asian käsittelyn ajaksi)
Ylivieskan seurakunnan kappalaisen viransijaisuuteen ajalle 1.2.-31.8.2018 ilmaisivat Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille määräaikaan 14.12.2017 mennessä kiinnostuksensa Aino Luhtasela, Risto
Räihä, Tapio Suontakanen, Riitta Talvitie ja Taneli Matti.
Tuomiokapituli on pyytänyt kirkkoneuvostoa antamaan perustellun lausunnon KL 6:11 perusteella
kiinnostuksensa Ylivieskan seurakunnan kappalaisen viransijaisuuteen ilmaisseista. Seurakuntaa pyydetään asettamaan lausunnossa 2-3 henkilöä siihen järjestykseen, jossa seurakunta toivoo heitä tehtävään. Lausunnossa annetaan vertailevat tiedot, millä tavoin ja millä sisällöllisillä perusteilla kirkkoneuvosto on päätynyt lausuntoonsa. Julkinen ilmoitus asettaa vaatimuksen noudattaa tarkasti yleisiä
hyvän hallinnon periaatteita (hyvä hallintomenettely, yleiset virkaylennysperiaatteet, tasa-arvolaki,
yhdenvertaisuuslaki) (liitteet).
Kirkkoneuvoston asettama haastattelutyöryhmä, johon kuuluivat kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Pekka Similä, kirkkoneuvoston jäsen Kirsi Herranen-Somero ja kirkkoherra Timo Määttä, kokoontui
15.12.2017 käsittelemään kappalaisen sijaisuutta hakeneiden hakuasiakirjat ja päättämään haastatteluun kutsuttavista hakijoista. Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti, että kelpoisuusehdot täyttäneistä hakijoista, joita olivat Aino Luhtasela, Risto Räihä, Tapio Suontakanen ja Riikka Talvitie, kutsutaan haastatteluun sijaisuuden hoitoon parhaiten soveltuviksi katsotut Tapio Suontakanen ja Riikka
Talvitie.
Haastattelutyöryhmä suoritti Tapio Suontakasen ja Riikka Talvitien haastattelut 4.1.2018. Molemmille
esitettiin samat kysymykset ja tarvittaessa täydentäviä kysymyksiä.
Haastattelutyöryhmä totesi molemmat hakijat soveltuviksi kappalaisen viransijaisuuteen. Tapio Suontakasella on papiksi vihkimisen jälkeen seurakuntatyökokemusta 2 v 11 kk ja Riikka Talvitiellä 3 v 11
kk. Riikka Talvitiellä on lisäksi kokemusta lapsi- ja perhetyöstä Sodankylän seurakunnassa noin puolentoista vuoden ajalta. Viransijaisuuteen liittyy toimiminen teologina seurakunnan lapsityön työalalla.
Hakuasiakirjojen ja haastattelussa esille tulleiden seikkojen perusteella haastattelutyöryhmä totesi yksimielisesti, että kahdesta haastatteluun osallistuneesta hakijasta ensimmäiselle sijalle asettuu Riikka
Talvitie ja toiselle sijalle Tapio Suontakanen.
Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että se pyytäisi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan virkamääräyksen Ylivieskan seurakunnan kappalaisen viransijaisuuteen
ajalle 1.2. – 31.8.2018 ensisijaisesti Riikka Talvitielle ja toissijaisesti Tapio Suontakaselle (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee haastattelutyöryhmän yksimielisen ehdotuksen mukaisesti pyytää Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan virkamääräyksen Ylivieskan seurakunnan kappalaisen viransijaisuuteen ajalle 1.2. – 31.8.2018 ensisijaisesti Riikka Talvitielle ja toissijaisesti Tapio Suontakaselle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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6.§ Diakonissa Marja Määtän irtisanoutuminen diakonian virasta. (Timo Määttä poistui asian käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä)
Marja Määttä on 9.1.2018 ilmoittanut irtisanoutumisensa Ylivieskan seurakunnan diakonian virasta siten, että virkasuhde päättyy 30.4.2018 ja siirtyvänsä eläkkeelle 1.5.2018 alkaen.
Esitys, kn varapuheenjohtaja
Kirkkoneuvosto myöntänee diakonissa Marja Määtälle eron diakonian virasta anomuksen mukaisesti
1.5.2018 alkaen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

7.§ Diakonissa Sari Viitalan siirtäminen kokoaikaiseen diakonian virkaan
Sari Viitala on hoitanut osa-aikaista (60 %) diakonian virkaa, joka diakoniatyön johtokunnan aikaisemmalla päätöksellä on täydennetty (40 %) kokoaikaiseksi viraksi vapaaehtoisten diakoniavarojen rahoituksen turvin.
Diakonissa Marja Määtän jäädessä eläkkeelle 1.5.2018 diakoniatyön johtokunta on kokouksessaan
26.9.2017 esittänyt, että vapautuvaa virkaa haettavaksi julistettaessa viranhaku ilmoitettaisiin vain
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla (liite). Ajatuksena on, että Sari Viitala valittaisiin vapautuvaan
kokoaikaiseen diakonian virkaan, ja sen seurauksena avautuva osa-aikainen virka julistettaisiin haettavaksi.
Toisaalta KL 6:38 mukaan ”viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen,
jonka kelpoisuusehdot hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien
uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene, ja hän on antanut
siirtoon suostumuksensa.”
Sari Viitalan siirtäminen osa-aikaisesta diakonian virasta kokoaikaiseen diakonian virkaan on seurakunnan etujen mukaista, ja KL 6:38 mukaisesta käytännöstä on neuvoteltu diakoniatyöntekijöiden
kanssa. Suunnitellussa uudelleenjärjestelyssä kirkkolaissa mainitut ehdot täyttyvät, ja diakonissa Sari
Viitala on antanut järjestelyyn suostumuksensa.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto siirtänee diakonissa Sari Viitalan KL 6:38 perusteella kokoaikaiseen diakonian virkaan
siten, että virkasuhde alkaa 1.5.2018.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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8.§ Osa-aikaisen diakonian viran haettavaksi julistaminen
Mikäli diakonissa Sari Viitala siirretään kokoaikaiseen diakonian virkaa, tulee osa-aikainen (60 %) diakonian virka julistaa haettavaksi ja täytettäväksi 1.5.2018 alkaen.
Diakoniatyön johtokunta on kokouksessaan 26.9.2017 esittänyt kirkkoneuvostolle osa-aikaisen diakonian viran täyttämistä 60 % osuudelta talousarviovaroista ja 40 % osuudelta Amanda Pylvään testamenttivaroista edelleen ajalla 1.5.2018 - 31.12.2021 (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto julistanee osa-aikaisen (60 %) diakonian viran haettavaksi 15.2.2018 mennessä ja hakuilmoituksen julkaistavaksi sanomalehdissä Kotimaa ja Kalajokilaakso ja ao. nettisivuilla sekä siten,
että osa-aikaisen viran 60 % palkkauksen lisäksi 40 % viranhaltijan palkasta rahoitetaan Amanda Pylvään testamenttivaroista ajalla 1.5.2018 - 31.12.2021, jolloin virka on kokoaikainen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

9.§ Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran täyttäminen
Kirkkoneuvosto julisti 11.12.2017 Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan
viran haettavaksi 11.1.2018 päättyvin hakuajoin. Määräaikaan mennessä virkaa olivat hakeneet Juha
Maalismaa, Anne Sumela ja Kaisa Viinikka.
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran kelpoisuusehtona on pappistutkinto ja vähintään 60
opintopisteen laajuinen Suomen evankelisluterilaisen kirkon järjestämä perheneuvonnan erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Viran täyttämisprosessiin liittyy ennen virkavalintaa Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat –yksikön järjestämä psykologinen soveltuvuustutkimus ja Kalajoen
rovastikunnan yhteistyön johtokunnan antama lausunto hakijoista.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto käynee läpi hakijoiden hakuasiakirjat, todennee hakijoiden hakukelpoisuuden ja nimittänee haastattelutyöryhmän, jonka tehtävänä on suorittaa haastattelut ja valita soveltuvuustutkimukseen lähetettävät hakijat.
Päätös, kn
Kaikki kolme virkaa hakeneet haastatellaan. Haastattelutyöryhmään valittiin kirkkoneuvoston edustajiksi kirkkoherra ja Kirsi Herranen-Somero. Lisäksi haastattelutyöryhmään valittiin lääninrovasti Kari
Tiirola ja rovastikunnallisen yhteistyönjohtokunnan puheenjohtaja Mauno Soronen.
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10.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkon rakentamisesta
Ylivieskan kirkon ja sen ympäristön arkkitehtuurikilpailun päätyttyä kirkkovaltuusto on kokoontunut
iltakouluun ensimmäisen kerran 21.11.2017 ja toisen kerran 8.1.2018. Kokoontumisissa on keskusteltu uuden kirkon rakentamisesta arkkitehtuurikilpailun tulosten pohjalta. Jälkimmäisessä kokoontumisessa arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen suunnittelija Kimmo Lintula Arkkitehtitoimiston
K2S edustajana esitteli voittanutta ehdotusta nro 82 Trinitas.
Arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunta päätti yksimielisesti valita kilpailun voittajaksi ehdotuksen
nro 82 Trinitas. Toisen palkinnon sijasta palkintolautakunta päätti jakaa kaksi kolmatta palkintoa, ehdotuksille nro 168 Silta ja nro 197 Kooda. Lisäksi palkintolautakunta päätti lunastaa ehdotukset nro 90
Emilia, nro 96 Trias ja nro 109 Ristit, sekä antaa kunniamaininnan ehdotukselle nro 122 Minä olen tie.
Palkintolautakunta päätti suosittaa yksimielisesti ehdotusta nro 82 Trinitas jatkosuunnittelun pohjaksi
ja kirkon suunnittelutehtävän antamista voittaneen ehdotuksen tekijälle.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se valitsisi arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunnan yksimielisen suosituksen mukaisesti ehdotuksen nro 82 Trinitas jatkosuunnittelun pohjaksi ja kirkon suunnittelutehtävän antamista voittaneen ehdotuksen tekijälle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

11.§ Esitys kirkkovaltuustolle taloustoimiston johtosäännöstä
Liitteenä on esitys taloustoimiston johtosäännöstä. Johtosääntö on päivitetty vastaamaan nykytilannetta, jossa seurakunnalla on taloustoimistossa kaksi henkilöä töissä ja
seurakunta hoitaa talous- ja henkilöstöhallintoa yhteistyössä Kipan kanssa.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee esityksen taloustoimiston johtosäännöstä esitettäväksi
kirkkovaltuustolle.
Päätös, kv
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

12.§ Kevään 2018 kokousaikataulu
Alustava aikataulu kirkkoneuvoston kokouksille: 7.2. klo 16.30, 26.2. klo 16.30, 19.3. klo
16.30, 16.4. klo 17, 7.5. klo 16.30, 28.5. klo 16.30
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13.§ Muut esille tulevat asiat

14.§ Tiedoksiantoasiat
Leo Mehtälä kertoi kirkkotalakoiden keräystilanteesta. Vuoden vaihteessa rahaa oli kerätty n. 412 000€. Juhani Palmun maalauksista on jo yksi saatu myytyä.

15.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18.04 yhteisesti veisattuun virteen 558.

