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Aika

Maanantaina 16.10.2017 klo 16.30-18.32

Paikka

Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta, poissa
Jukka Hautala
Kirsi Herranen-Somero
Marja Himanka
Merja Jaakola
Ritva Nauha
Leo Mehtälä, poissa tilalla varajäsen Sirpa Hannula
Pekka Similä

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Juhani Isotalo
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Pentti Haikola
talousjohtaja
Marjo Jokitalo, läsnä § 118 ajan
Olli Luhtasela, Alavieskan vt. khra, opiskelee Kirjo-koulutuksessa
Asiat
114-128 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Jukka Hautala

Kirsi Herranen-Somero

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 23.10.2017

Timo Määttä, kirkkoherra
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114.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 401 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
115.§ 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 seitsemän neuvoston jäsentä ja yksi varajäsen. Lisäksi paikalla olivat nuorisotyönohjaaja
Marjo Jokitalo esittelemässä uutta rippikoulusuunnitelmaa ja Alavieskan vs. kirkkoherra
Olli Luhtasela, joka oli läsnä Kirjo-koulutukseen kuuluvan kirkkoneuvoston toimintaan
perehtymisen takia.

116.§ 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 Kirsi Herranen-Somero.

117.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Asiajärjestys hyväksyttiin, sillä lisäyksellä, että kiireellisinä käsitellään kirkkoherran eläkkeelle siirtymisen takia seurakuntapapiston virkajärjestelyihin liittyviä asioita.
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118.§ Uusi rippikoulusuunnitelma
”Suuri Ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017” on hyväksytty piispainkokouksessa
5.4.2017. Se on astunut voimaan 1.5.2017 ja siirtymäaikaa sen käyttöön ottamisessa on
1.10.2018 saakka.
Nuorisotyönohjaaja Marjo Jokitalo esittelee kirkkoneuvostolle uuden rippikoulusuunnitelman ja sen käyttöön ottamisen Ylivieskan seurakunnassa.
Eistys, khra
Kirkkoneuvosto tutustunee uuteen rippikoulusuunnitelmaan nuorisotyönohjaaja Marjo
Jokitalon esityksen pohjalta.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto tutustui uuteen rippikoulusuunnitelmaan.

119.§ Henkilöstön koulutussuunnitelma
Liitteenä ovat henkilöstön koulutus- ja neuvottelupäiväesitykset, jotka yhteistyön johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 5.10.2017.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee liitteenä olevat koulutus- ja neuvottelupäiväesitykset v.
2018 talousarvioon.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

120.§ Avustusanomukset (Jukka Hautala poistui asian käsittelyn ajaksi)
Liitteenä on seurakunnalle tulleet avustusanomukset. Esitys sisältää kaikki avustukset
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee avustusanomukset liitteen mukaisena liitettäväksi talousarvioon.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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121.§ Ylivieskan seurakuntapapiston virkajärjestelysuunnitelma
Kirkkoneuvosto tutustui kirkkoherran laatimaan virkajärjestelysuunnitelmaan, jota oli
valmisteltu puheenjohtajiston kesken (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee liitteenä olevan virkajärjestelysuunnitelman tulevien virkajärjestelyjen pohjaksi.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

122.§ Anne Sumelan opintovapaa-anomus
Anne Sumela on anonut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta opintovapaalain mukaista opintovapaata kappalaisen virasta ajalle 1.2.2018 – 31.7.2019. Sumela on saanut oikeuden jatko-opintoihin Itä-Suomen yliopistossa (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee lausuntonaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että Anne Sumelalle myönnetään opintovapaata anomuksen mukaisesti ajalle 1.2.2018 –
31.7.2019.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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123.§ Kappalaisen viransijaisuus Anne Sumelan opintovapaan ajaksi
Mikäli Oulun hiippakunnan tuomiokapituli myöntää Anne Sumelalle opintovapaata
kappalaisen virasta ajalle 1.2.2018 – 31.7.2019, kappalaisen virkaan on syytä palkata sijainen määräajaksi, ajalle 1.2. – 31.8.2018. Määräajan perusteena on kirkkoneuvoston
edellä hyväksymä Ylivieskan seurakuntapapiston virkajärjestelysuunnitelma.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että se ryhtyisi toimenpiteisiin Ylivieskan seurakunnan kappalaisen viransijaisuuden täyttämiseksi määräaikaisena ajalle 1.2. – 31.8.2018. Viransijaisuuteen liittyy toimiminen teologina seurakunnan lapsityön työalalla. Viransijaisuuden hoitamiseen vaaditaan rikosrekisteriotteen
esittäminen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

124.§ Kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuustolle kirkkoherran viran auki julistamisen siirtämisestä (KJ 6, 14 §).
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.
Kirkkojärjestyksen mukaan tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi
kerrallaan, ettei kirkkoherran virkaa julisteta haettavaksi, jos siihen on erityinen syy (KJ
6, 14 §).
Em. perusteella kirkkoneuvosto voi tehdä esityksen kirkkovaltuustolle, että se pyytäisi,
ettei tuomiokapituli julistaisi kirkkoherran virkaa haettavaksi 1.2.2018 alkaen uuden
kirkon suunnittelun ollessa kesken. Kirkkoherra on lupautunut hoitamaan virkaa uuden
kirkon suunnittelun vuoksi 31.1.2019 saakka, josta alkaen kirkkoherran virka voitaisiin
täyttää.
Kirkkoherra Timo Määttä on ilmoittanut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille lupautuneensa hoitamaan kirkkoherran virkaa 31.1.2019 saakka ja siirtyvänsä eläkkeelle
1.2.2019 alkaen, mikäli kirkkovaltuusto tekee yllä mainitun esityksen Oulun tuomiokapitulille.
Esitys, kn varapuheenjohtaja
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto pyytäisi, ettei tuomiokapituli julistaisi kirkkoherran virkaa haettavaksi 1.2.2018 alkaen uuden kirkon suunnittelun ollessa kesken.
Kirkkoherra on lupautunut hoitamaan virkaa uuden kirkon suunnittelun vuoksi
31.1.2019 saakka, josta alkaen kirkkoherran virka voitaisiin täyttää.

Päätös, kn.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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125.§ Vaalitavan valinta kirkkoherran vaalissa
Kirkkoherran viran tultua avoimeksi, on seurakunnassa mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä välillisenä. Harkinnassa on syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan
jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaan, seurakuntalaisten
aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan sekä paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaalissa. Perusteltua on, että seurakunta
tiedottaa tulevista vaaleista kirkkojärjestyksen 7 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan niin
ajoissa, että seurakuntalaisten on mahdollisuus käydä mediakeskustelua myös vaalitavasta. Tiedotusvastuu kirkkoherran vaalista kuuluu seurakunnan kirkkoneuvostolle.
Kirkkovaltuuston on tehtävä pyyntö hiippakuntansa tuomiokapitulille välillisen vaalin
toimittamisesta ennen viran haettavaksi julistamista. Jos pyyntöä ei tehdä, kirkkoherra
valitaan välittömillä vaaleilla.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto todennee, että lähestyvästä kirkkoherranvaalista on syytä tiedottaa
seurakunnalle ja käynnistää keskustelu kirkkoherranvaalin valintatavasta, jossa vaihtoehtoina ovat välitön vaali (äänioikeutetut seurakunnan jäsenet suorittavat valinnan) tai
välillinen vaali (kirkkovaltuusto suorittaa valinnan).
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

126.§ Muut esille tulevat asiat

127.§ Tiedoksiantoasiat
Talousjohtaja kertoi tulevaan talousarvioon liittyvistä metsänmyyntisuunnitelmista.
Kirkkoneuvostolle ilmoitettiin Suvannon pappilan tilanne. Kirkkoherra muuttaa pois Suvannon pappilasta, jolloin kirkkoneuvoston on pohdittava pappilan tilannetta. Kiinteistö
tontteineen voidaan joko vuokrata edelleen tai sitten on mietittävä kiinteistöstä luopumista.

125.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.32 yhteisesti veisattuun virteen 580:1,4.

