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Aika

Maanantaina 16.4.2018 klo 16.30-18

Paikka

Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta
Jukka Hautala
Kirsi Herranen-Somero
Marja Himanka
Merja Jaakola
Ritva Nauha
Leo Mehtälä
Pekka Similä
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Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Isotalo
17.45
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poistui klo
talousjohtaja

Asiat
56-72 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Kirsi Herranen-Somero

Ritva Nauha

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 2.5.2018

Timo Määttä, kirkkoherra
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56.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 375:1,2 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

57.§ 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 olivat
kaikki neuvoston jäsenet.

58.§ 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 Kirsi HerranenSomero ja Marja Himanka
Päätös, kn
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kirsi Herranen-Somero ja Ritva Nauha.

59.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

YLIVIESKAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2018
16.4.2018

29

60.§ Kirkon suunnittelun ja rakentamisen hankinnan käynnistäminen
Rakennustoimikunta on valmistellut yhteistyössä projektipäällikkö Eero Moilasen kanssa esityksen kirkon suunnittelun ja hankinnan käynnistämisestä. Esitys on liitteenä.
Esitys, tja
Ennen kokouksen alkua kuultiin Eero Moilasen esittely (liite) kirkon suunnittelun ja rakentamisen hankinnan käynnistämisestä.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

61.§ Diakonian viran täyttäminen
Avoinna olleeseen diakonian osa-aikaiseen (60 %) virkaan jättivät määräaikaan 1.3.2018
mennessä hakemuksensa Marjaana Juola, Marika Kamps, Marjo Karppinen, Monica
Kurtén-Ylikulju, Ulla-Maija Oikarainen ja Marjut Parkkila. Yhteenveto hakijoista on liitteenä.
Kirkkoneuvoston asettama haastattelutyöryhmä (kirkkoneuvoston jäsen Ritva Nauha,
johtava diakoniatyöntekijä Satu Similä, kirkkoherra Timo Määttä) kävi läpi hakijoiden
hakuasiakirjat ja totesi kaikki hakijat kelpoisiksi avoinna olevaan virkaan. Haastattelutyöryhmä päätti kutsua haastatteluun Marika Kampsin, Monica Kurtén-Ylikuljun, Marjaana Juolan ja Ulla-Maija Oikaraisen. Marjut Parkkila kieltäytyi haastattelusta, ja Marjo
Karppinen on aloittanut työnsä Merijärven osa-aikaisessa diakonian virassa.
Haastattelut suoritettiin 13.-14.3.2018 samoin kysymyksin ja tarvittavin lisäkysymyksin.
Marika Kamps ilmoitti 15.3.2018 kirjallisesti peruvansa hakemuksen diakonian virkaan.
Hakuasiakirjojen ja haastatteluissa esille tulleiden asioiden perusteella haastattelutyöryhmä päätti esittää yksimielisesti Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvostolle diakoniatyöntekijä Marjaana Juolan valitsemista soveltuvimpana hakijana avoimena olevaan Ylivieskan seurakunnan osa-aikaiseen (60 %) diakonian virkaan ja varalle valittavaksi diakoniatyöntekijä Ulla-Maija Oikaraisen (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto käynee läpi hakijoiden hakuasiakirjat, todennee kaikki hakijat hakukelpoisiksi ja päättänee haastattelutyöryhmän ehdotuksen mukaisesti valita diakoniatyöntekijä Marjaana Juolan soveltuvimpana hakijana avoimena olevaan Ylivieskan seurakunnan osa-aikaiseen (60 %) diakonian virkaan sekä varalle diakoniatyöntekijä UllaMaija Oikaraisen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi haastattelutyöryhmän esityksen ja päätti, että virka täytetään
tulevan toukokuun aikana valitun työntekijän kanssa sovittavalla tavalla. Palkkaus on
vaativuusryhmän 502 mukainen.
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62.§ Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran täyttäminen
Esitys, khra
Asia siirretään jatkovalmisteluun.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

63.§ Kappalainen Janne Isomaan virkavapaa-anomus
Kappalainen Janne Isomaa on anonut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta palkatonta
virkavapautta (KirVESTES 60 §) ajalle 3.9. – 28.10.2018 (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto merkinnee asian tiedoksi.
Päätös, kn
Asia merkitään tiedoksi.

64.§ Esitys viranhoitomääräyksestä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut pastori Riikka Talvitielle virkamääräyksen Ylivieskan seurakunnan kappalaisen viransijaisuuteen ajalle 1.2. – 31.8.2018. Kappalainen Anne Sumelalle on puolestaan myönnetty opintovapaata vielä tämän jälkeen
31.7.2019 saakka, joten Riikka Talvitien on mahdollista jatkaa kappalainen Anne Sumelan viransijaisuutta Janne Isomaan palkattoman virkavapauden ajan. Riikka Talvitie on
antanut virkamääräykseen suostumuksensa.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan virkamääräyksen pastori Riikka Talvitielle, kappalainen Anne Sumelalle myönnetyn opintovapaan jatkuessa, Ylivieskan seurakunnan kappalaisen viransijaisuuteen jatkona aikaisempaan virkamääräykseen, ajalle 1.9. – 31.10.2018.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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65.§ Talousjohtajan viran julistaminen haettavaksi
Ylivieskan ja Sievin seurakuntien johtavat luottamushenkilöt kokoontuivat 3.4.2018
keskustelemaan taloushallinnon yhteistyön jatkumisesta. Neuvottelun muistio on liitteenä.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee omalta osaltaan hyväksyä muistion esityksen ja odottaa Sievin seurakunnan neuvoston päätöstä samassa asiassa. Sievin seurakunnan neuvosto
kokoontuu 24.4.2018. Tämän jälkeen virka julistettaneen haettavaksi.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

66.§ Lähetysyhdistys Kylväjän nimikkosopimuksen uusiminen
Israelissa lähetystyössä toimineet Leena ja Jari Honkakari ovat olleet Ylivieskan seurakunnan nimikkolähettejä lähetysyhdistys Kylväjän kanssa tehdyn nimikkosopimuksen
mukaisesti. Leena ja Jari Honkakarin työ lähetysyhdistys Kylväjän palveluksessa on päättynyt 28.2.2018. Mikäli seurakunta jatkaa yhteistyötä lähetysyhdistys Kylväjän kanssa,
nimikkosopimus on päivitettävä.
Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan 10.4.2018 päättänyt esittää kirkkoneuvostolle yhteistyön jatkamista lähetysyhdistys Kylväjän kanssa, ja että lähetysyhdistyksen ehdotuksen mukaisesti Pirkko Said kutsutaan seurakunnan uudeksi nimikkolähetiksi. Kannatustavoitteeksi esitetään 5000 euroa/vuosi (liite). Yhteistyösopimuksen Pirkko Saidin
työn tukemiseksi ovat aikaisemmin solmineet Iisalmen, Tampereen Harjun, Keiteleen,
Raahen ja Oulun Karjasillan seurakunnat. Pirkko Said toimii lähetystyössä Israelissa (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee lähetystyön johtokunnan esityksen mukaisesti, että Ylivieskan seurakunta solmii uuden nimikkosopimuksen lähetysyhdistys Kylväjän kanssa Israelissa toimivan Pirkko Saidin työn tukemiseksi kannatustavoitteen ollessa 5000 euroa/vuosi.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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67.§ Yhteisöjäsenyyssopimus Medialähetys Sanansaattajat ry:n kanssa
Medialähetys Sanansaattajat ry (SANSA) on esittänyt Ylivieskan seurakunnalle yhteisöjäsenyyssopimuksen solmimista seurakunnan ja Medialähetys Sanansaattajat ry:n kesken. Yhteisöjäsenyys antaa seurakunnalle mahdollisuuden osallistua syvemmin moderniin medialähetystyöhön ja vaikuttaa sen tulevaisuuteen. Yhteisöjäsenenä seurakunta
voi myös lähettää edustajan Sansan vuosikokouksiin. Ylivieskan seurakunta tukee SANSA:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella medialähetystyötä Intiassa, jolloin
yhteisöjäsenyyden solmiminen ei aiheuta seurakunnalle kustannuksia.
Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan 10.4.2018 päättänyt esittää kirkkoneuvostolle yhteisöjäsenyyssopimuksen solmimista Medialähetys Sanansaattajat ry:n kanssa (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee lähetystyön johtokunnan esityksen mukaisesti solmia yhteisöjäsenyyssopimuksen Medialähetys Sanansaattajat ry:n kanssa.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

68.§ V. 2017 tasekirja
Liitteenä on v. 2017 tasekirja, joka sisältää toimintakertomukset ja tilinpäätöslaskelmat.
Kirkkoneuvosto on jo edellisessä kokouksessaan käsitellyt tilinpäätöslaskelmat.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee esittää v. 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajille ja valtuustolle käsiteltäväksi.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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69.§ Tietosuojavastaavan ja tietosuojan yhdyshenkilön valinta
Ylivieskan seurakunta on ilmoittanut halukkuutensa yhteisen tietosuojavastaavan viran
perustamiseen Oulun hiippakunnan alueella. Viran kustannukset jaetaan väkimäärän
suhteen.
Esitys, tja
Ylivieskan seurakunta nimeää Oulun hiippakunnan seurakuntien palkkaaman henkilön
tietosuojavastaavaksi. Lisäksi tietosuojan yhdyshenkilöksi valitaan tiedottaja Jussi Leppälä.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

70.§ Muut esille tulevat asiat

71.§ Tiedoksiantoasiat
Leo Mehtälä kertoi Kirkkotalakoiden tilanteesta. Keräys on edennyt aikataulun mukaan
ja jatkossa pyritään myös olemaan mukana mahdollisimman monessa tapahtumassa.
Kirkkoherra kertoi terveiset Oulun hiippakunnassa toteutetun cd/dvd-levyn (”Sydämeni
polkuja – Samuel Salmi”) julkistamistilaisuudesta Oulun tuomiokirkossa 15.4.2018. Piispan aloitteesta jokaisesta myytävästä 20 euron hintaisesta levystä tilitetään Ylivieskan
kirkon rakentamiseen 3 euroa.
Talousjohtaja ilmoitti, että Suvannon pappilan kiinteistö tullaan laittamaan myyntiin ja
kirkkoneuvosto päättänee myynnistä 28.5. pidettävässä kokouksessa.

72.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18 iltavirteen 375:3,4

