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Aika

Maanantaina 16.11.2015 klo 16.30-19.10

Paikka

Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta, poissa tilalla varajäsen Antero Saulio
Jukka Hautala, poissa
Kirsi Herranen-Somero, saapui klo 17.10
Marja Himanka
Merja Jaakola
Anita Kallio, poissa tilalla varajäsen Ritva Nauha
Leo Mehtälä
Pekka Similä

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Juhani Isotalo
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Pentti Haikola
talousjohtaja
Markus Niskanen, metsäneuvoja § 164 ajan
Asiat
160-175 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Leo Mehtälä

Pekka Similä

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 24.11.2015

Timo Määttä, kirkkoherra
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160.§ Kokouksen avaus
Veisattiin virsi 397:1,2,6 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

161.§ 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.

162.§ 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 Anita Kallio ja
Leo Mehtälä
Päätös, kn
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Leo Mehtälä ja Pekka Similä.

163.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja lisäksi omana asiana käsitellään tilinlakkautusilmoitus.
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164.§ Esitys kirkkovaltuustolle maanvaihdosta seurakunnan ja valtion kesken
Seurakunnan omistamalta metsäpalstalta Hirvilammi 20:25 oli tarkoitus hakata täysiikäistä puustoa. Alueelta löytyi kuitenkin jälkiä liito-oravasta, jolloin hakkuut jouduttiin
keskeyttämään. Hakkuiden jatkaminen olisi ollut mahdollista, mikäli olisi voitu rajata liito-oravan käyttämä alue pois. Riski siitä, että alueelta löytyisi lisää jälkiä, on asiantuntijoiden käsityksen mukaan suuri.
Koska seurakunnalla on kuitenkin tarvetta talousmetsiin ja viime vuonna on lisäksi suojeltu n. 16 hehtaarin metsäalue, niin on jouduttu miettimään ko. metsäalueen käyttöä.
Tässä yhteydessä nousi eteen mahdollisuus vaihtaa metsäalue valtiolta Ylivieskassa sijaitseviin talousmetsiin.
Seurakunnalla on ko. alueella kaksi erillistä palstaa Hirvilammi 20:25, pinta-ala 26,3
hehtaaria, ja Hirvilammi 20:25 (Sapparinmutka) pinta-ala 31,1 hehtaaria. Molemmat
alueet ovat samankaltaisia ja lisäksi seurakunta on omalla päätöksellään rauhoittanut
Sapparinmutkan alueelta yhdeltä kuviolta isot kuuset. Sapparinmutkan metsäpalstalla
on olemassa mahdollisuus liito-oravan pesimisestä.
Näillä perusteilla lähdettiin harkitsemaan maanvaihtoa valtion kanssa. Valtiolle oli juuri
tullut perintönä omaisuuserä, jossa oli myös metsää (Pentti Savelan kuolinpesä).
Pohjois-Suomen ELY-keskuksen Luonto- ja alueidenkäyttöyksikön päällikkö Eero Melantien kanssa käynnistettiin neuvottelut maanvaihdosta. Neuvottelussa olivat seurakunnan edustajina kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä ja talousjohtaja Pentti
Haikola sekä asiantuntijana metsäneuvoja Markus Niskanen Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksestä. Tavoitteena oli turvata Hirvilammin metsäpalstojen luontoarvot ja toisaalta saada seurakunnalle talousmetsiä, joita se voi käyttää taloutensa tukena. Lisäksi
seurakunta on jo suojellut omia metsiänsä Metso-ohjelman kautta Törmälässä. Nyt tehtävillä päätöksillä seurakunta osoittaa suojeluun n. 6 % metsäalastaan.
Liitteenä on kaksi vaihtoehtoista esitystä maanvaihdosta. Ensimmäisessä vaihtoehdossa
seurakunta luovuttaa omistamansa Hirvilammin tilan pinta-alaltaan yhteensä 57,4 hehtaaria ja saa tilalle 70 hehtaaria ja välirahana valtio maksaa 7 400€. Toisessa vaihtoehdossa seurakunta luovuttaa saman 57,4 hehtaaria ja saa tilalle 73,5 hehtaaria ja lisäksi
seurakunta maksaa välirahaa 15 400€.
Vaihtoehtojen ero on siinä, että ensimmäisen vaihtoehdon mukaan valtio pidättää itsellään Myllyoja 16:105 (Puuhkala) nimisestä tilasta 3,5 hehtaarin määräalan itsellään.
Puustoarvion mukaan molemmat vaihtoehdot ovat seurakunnan näkökulmasta katsottuna edullisia, mutta hieman parempi vaihtoehto olisi toinen vaihtoehto, jossa seurakunta luovuttaa 57,4 hehtaaria ja saa tilalle 73,5 hehtaaria ja lisäksi seurakunta maksaa
välirahaa 15 400€. Kokonaistaloudellisesti pitkällä tähtäimellä tämä olisi seurakunnan
kannalta edullisempi.
Metsäneuvoja Markus Niskanen esitteli maanvaihdon kohteet.
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Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee esityksen ja päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi maanvaihdon siten, että seurakunta luovuttaa Hirvilammin tilan 20:25 kokonaan
57,40 ha ja saa tilalle Myllyoja 16:105 nimisestä tilasta kaksi määräalaa Puuhkala 18,2
ha ja Rinkkala 33,3 ha, sekä Uusimännistö tilan 11:51 pinta-alaltaan 22 ha. Lisäksi seurakunta maksaa välirahaa 15 400€.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen. Lisäksi esitetään, että maanvaihtokirjan allekirjoittajina toimivat kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä ja talousjohtaja Pentti
Haikola.

165.§ Kanttorin viran täyttäminen
Kirkkoneuvosto päätti 12.10.2015 julistaa Ylivieskan seurakunnan kanttorin viran (nk. Bvirka) haettavaksi 12.11.2015 päättyvin hakuajoin siten, että hakuilmoitus julkaistaan
sanomalehdissä Kotimaa ja Kalajokilaakso sekä ao. internet-sivuilla.
Määräaikaan mennessä kanttorin virkaan jättivät hakemuksensa musiikin maisterit
Heidi Löppönen, Marika Rantanen ja Teija Siirtola.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto käynee läpi kaikkien hakijoiden hakuasiakirjat ja todennee, että musiikin maisterit Heidi Löppönen, Marika Rantanen ja Teija Siirtola ovat kelpoisia hakemaan
avoinna olevaa kanttorin virkaa.
Kirkkoneuvosto päättänee, että kaikki kanttorin virkaa hakeneet kutsutaan tilaisuuteen,
johon sisältyvät kaikille hakijoille samanlaiset kuoron johtamiseen, lauluun ja soittoon
liittyvät tehtävät sekä henkilökohtaiset haastattelut 27.11. kirkkoneuvoston läsnä ollessa, ja että tilaisuuteen kutsutaan ulkopuolisiksi musiikillisiksi asiantuntijoiksi Ylivieskan
musiikkiopiston opettaja Jouko Kantola ja Oulun hiippakunnan jumalanpalveluelämästä
vastaava hiippakuntasihteeri Raimo Paaso. Kanttorin valinnan suorittavan kirkkovaltuuston jäsenet kutsuttanee mainittuun tilaisuuteen.
Kuoron johtamiseen, lauluun ja soittoon liittyvät tehtävät suoritettaneen hakijoille erikseen annettavien ohjeiden mukaan Ylivieskan kirkossa ja henkilökohtaiset haastattelut
kirkon sakastissa seuraavan aikataulun mukaisesti:
- klo 15.15 – 16.15
Heidi Löppönen
- klo 16.15 – 17.15
Marika Rantanen
- klo 17.15 – 18.15
Teija Siirtola
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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166.§ Nuorisotyönohjaaja Hannele Ahon osallistuminen Henkisen huollon Keski-Pohjanmaan ryhmään
Kalajoen, Kokkolan ja Pietarsaaren rovastikuntien alueella toimii Kirkon Henkisen Huollon valmiusryhmä (HeHu Keskipohjanmaa), johon seurakunnat voivat nimetä työntekijöitä tarvittaessa osallistumaan henkisen huollon tehtäviin suuronnettomuus- ja kriisitilanteissa. Ylivieskan seurakunnan työntekijöistä ryhmään on aikaisemmin nimetty diakoniatyöntekijät Satu Similä (johtoryhmän jäsen), Marja Määttä ja Sari Viitala, nuorisotyönohjaaja Juha Niemelä, Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaaja Marja Rajaniemi sekä Kalajoen rovastikunnan perheneuvoja Seppo Viljamaa (HeHu Keskipohjanmaan varajohtaja).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto nimennee Kalajoen, Kokkolan ja Pietarsaaren rovastikuntien alueella
toimivaan Kirkon Henkisen Huollon valmiusryhmään (HeHu Keskipohjanmaa) nuorisotyönohjaaja Hannele Ahon.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

167.§ Olli Luhtaselan eroanomus kirkkovaltuuston jäsenyydestä
Kirkkovaltuuston jäsen Olli Luhtasela on 2.11.2015 anonut eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi 1.11.2015, jolloin hän on menettänyt myös
vaalikelpoisuutensa Ylivieskan seurakunnassa. Kirkkojärjestyksen (KJ 7:2 §) mukaan
kirkkovaltuuston on todettava asianomaisen henkilön luottamustoimi lakanneeksi ja
hänen tilalleen kutsutaan varajäsen.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se merkinnee tiedoksi kirkkovaltuuston jäsen Olli Luhtaselan paikkakunnalta muuton vuoksi menettäneen vaalikelpoisuutensa Ylivieskan seurakunnassa, todennee hänen luottamustoimensa kirkkovaltuuston
jäsenenä lakanneeksi ja päättänee KJ 7:2 § mukaisesti kutsua hänen tilalleen varajäsenen, Kaija Arhion.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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168.§ Olli Luhtaselan eroanomus lähetystyön johtokunnan jäsenyydestä
Kirkkovaltuuston jäsen Olli Luhtasela on 2.11.2015 anonut eroa lähetystyön johtokunnasta paikkakunnalta muuton vuoksi 1.11.2015, jolloin hän on menettänyt myös vaalikelpoisuutensa Ylivieskan seurakunnassa. Kirkkojärjestyksen (KJ 7:2 §) mukaan kirkkovaltuuston on todettava asianomaisen henkilön luottamustoimi lakanneeksi.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se merkinnee tiedoksi kirkkovaltuuston jäsen Olli Luhtaselan paikkakunnalta muuton vuoksi menettäneen vaalikelpoisuutensa Ylivieskan seurakunnassa ja todennee KJ7:2 § mukaisesti hänen luottamustoimensa lähetystyön johtokunnan jäsenenä lakanneeksi.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

169.§ Uuden jäsenen valitseminen lähetystyön johtokuntaan
Kirkkojärjestyksen 7:2 § mukaan muun kuin seurakuntavaaleilla valitun luottamushenkilön menetettyä vaalikelpoisuutensa on ao. toimielimen valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se valitsee lähetystyön johtokuntaan
valitun Olli Luhtaselan sijaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, vuoden
2018 loppuun asti.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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170.§ V. 2016 talousarvioesitys
Liitteenä on esitys v. 2016 talousarvioksi ja toimintasuunnitelma v. 2017-2018. Esitys
perustuu 1,75 % tuloveroprosenttiin, joihin menot on sopeutettu.
Suurimpana muutoksena on yhteisöverotusoikeuden poistuminen ja se on korvattu valtion budjettiperusteisella avustuksella. Avustuksella valtio korvaa seurakuntien niitä kuluja, jotka kohdentuvat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyviin laissa säädettyihin tehtäviin. Avustus jaetaan kunnan asukasluvun perusteella. Avustuksen määrä on 19,50
€/kunnan asukas.
Valtion perimät verotuskustannukset alenevat jonkin verran. Kirkon keskusrahastolle
maksettava verotuloihin perustuva rahastomaksu alenee 8,2 % -> 7,5 %. Työnantajan
maksama palkkoihin perustuva eläkemaksu alenee 28 % -> 24 %. Kirkon keskusrahastolle maksettava kirkollisveroperusteinen eläkerahastomaksu kasvaa 1,2 % -> 4 %.
Muutosten tarkkaa vaikutusta on vaikea täsmällisesti arvioida, koska yhteisöverotulot
ovat vaihdelleet vuosittain samoin myös palkkasummat. Varovaisesti arvioiden Ylivieskan seurakunta on saamassa enemmän valtion avustusta, kuin se olisi saanut yhteisöveron tuotolla.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee liitteenä olevan talousarvioesityksen v. 2016 esitettäväksi
kirkkovaltuustolle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi v. 2016 talousarvioesityksen korjattuna esitettäväksi kirkkovaltuustolle.
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171.§ Lääninrovastin kirje kirkkoneuvostolle (Marja Himanka poistui klo 18.55)
Kalajoen rovastikunnan lääninrovasti Kari Tiirola on 29.10.2015 lähettänyt kirjeen rovastikunnan seurakuntien kirkkoneuvostoille. Kirjeen taustana on se, että Kalajoen rovastikunnan tulevaisuustyöryhmä on keskustellut rovastikunnan seurakuntien yhteistyön syventämisestä ja päättänyt lähettää kaikille seurakunnille asiaa koskevan kyselyn. Hiippakunnan tulevaisuustyöryhmä on päättänyt myöntää Kalajoen rovastikunnalle
avustuksen, jonka turvin on mahdollista palkata yksi henkilö noin kolmen kuukauden
ajaksi tai vaihtoehtoisesti puolen vuoden ajaksi (50%) koordinoimaan uusien yhteistyöhankkeiden suunnittelua. Alustavasti tehtävään on lupautunut kirkkoherra Mauno Soronen.
Kyselyn tehtävänä on selvittää seurakunnan sitoutuminen lähinnä sopimusyhteistyön
tiivistämiseen esim. taloushallinnossa, väestökirjanpidossa sekä yhteistyömahdollisuuksien lisäämiseen toiminnassa. Sitoutumisen selvittämiseksi seurakuntien kirkkoneuvostojen on lähetettävä vastaukset kyselyyn lääninrovastille 30.11.2015 mennessä.
Kysymykset kirkkoneuvostolle ovat seuraavat:
1. Sitoutuuko seurakuntanne selvitykseen, jossa etsitään uusia sopimusyhteistyön
muotoja naapuriseurakuntien sekä koko Kalajoen rovastikunnan seurakuntien kanssa?
2. Mielestämme uusia yhteistyön muotoja voisivat olla:
3. Onko seurakuntanne tarvittaessa halukas neuvottelemaan myös seurakuntayhtymän
muodostamisesta?
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto keskustellee lääninrovastin lähettämän kirjeen sisältämistä kysymyksistä ja tehnee tarvittavat päätökset.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian jatkovalmisteluun siten, että kirkkoneuvoston ja
kirkkovaltuuston puheenjohtajat ja talousjohtaja valmistelevat vastaukset kysymyksiin
kirkkoneuvostossa käydyn keskustelun pohjalta ja tekevät asiasta esityksen seuraavaan
kirkkoneuvoston kokoukseen.
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172.§ Esitys seurakunnan hallinnoiman rahatilin lakkauttamisesta.
Ylivieskan seurakunnalla on hallinnassa käyttötili FI96 5534 0540 0704 67, joka on ollut
nuorten Taize-matkan käytössä. Tilin saldo on tällä hetkellä 15,10€ ja sitä ei enää tarvita.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee lakkauttaa tilin FI96 5534 0540 0704 67 ja tilittää rahat tilille
FI45 5534 0520 0836 62.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

173.§ Muut esille tulevat asiat

174.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra ilmoitti, että johtava lapsityöntekijä Pirkko Pylväs-Kaarlelalle on myönnetty
viranhaltijapäätöksellä opintovapaata 1.12.2015-30.11.2016 väliselle ajalle. Tänä aikana
hänen sijaisenaan toimii Elisa Torvikoski, joka on syyskauden alusta alkaen ollut kuudentena lastenohjaajana täydentämässä osa-aikaisten lastenohjaajien toimia siten, että
seurakunnalla on ollut työajat yhteenlaskettuna viisi täysiaikaista tointa. Tähän tehtävään on palkattu samaksi ajaksi Anna-Maija Jalonen.
175.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kirkkoherra antoi tiedoksi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.10. Lopuksi veisattiin virsi 833:1,4.

