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Aika

Torstaina 17.3.2016 klo 16.30

Paikka

Suvannon kappeli

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta, poissa tilalla Antero Saulio
Jukka Hautala, poissa tilalla Toivo Savukoski
Kirsi Herranen-Somero
Marja Himanka
Merja Jaakola
Anita Kallio
Leo Mehtälä
Pekka Similä
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Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, saapui klo 16.53
Juhani Isotalo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Pentti Haikola, talousjohtaja
Asiat
25- §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Anita Kallio

Leo Mehtälä

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 31.3.2016

Timo Määttä, kirkkoherra
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25.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 275 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Tämän jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

26.§ 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.

27.§ 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
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

28.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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29.§ Vastaus Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranviran täyttämisestä
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 19.2.2016 todennut Ylivieskan
seurakunnan kirkkoherra Timo Määtän irtisanoutuneen virastaan 1.2.2017 alkaen.
Tuomiokapituli on todennut, että virantäyttöprosessi on mahdollista käynnistää. Tässä
vaiheessa kirkkovaltuuston on otettava kantaa kirkkoherranvaalin vaalitapaan ja arvioitava kirkkoherranviran erityisiä tarpeita (liite).
Kirkkoherranvaalin vaalitapa
Kirkkolaki 23 luku, 11 §:
”Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali).
Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että
kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto
(kirkkoherran välillinen vaali). ….
Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.”
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 kohtaa, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan sekä paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaalissa. Kirkkovaltuuston on tehtävä pyyntö
hiippakuntansa tuomiokapitulille välillisen vaalin toimittamisesta ennen viran haettavaksi julistamista. Mikäli seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä, pyynnön
perustelut on syytä kirjata asian käsittelyn yhteydessä. Jos pyyntöä ei tehdä, kirkkoherra valitaan välittömillä vaaleilla.
Kirkkoherranviran erityiset tarpeet
Kirkkojärjestys 6 luku, 13 §:
”Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa.
Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa kuten
kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.
Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan arkistosta.
Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa
hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ylin esimies. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että kirkkoherran alainen viranhaltija tai työntekijä toimii päätöksessä mainittujen kirkkoherran alaisten muiden viranhaltijoiden tai työntekijöiden esimiehenä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. ….”
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Ennen viran haettavaksi julistamista on selvitettävä ne kriteerit, joiden perusteella potentiaalisten hakijoiden taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa avoimena olevaan virkaan.
Peruslähtökohtana ovat kirkkoherran viran tehtävät, jotka on määritelty edellä kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:ssä. Tämän lisäksi voidaan ottaa huomioon seurakunnan toimintaympäristöstä nousevat tarpeet, seurakunnan koko ja seurakunnan muut olosuhteet.
Tuomiokapitulin kirkkovaltuustolle lähettämä tiedustelu ja päätökseen vaikuttavia näkökohtia
Tuomiokapituli pyytää Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuustoa
a) ilmoittamaan, pyytääkö se välillisen vaalitavan käynnistämistä.
Ylivieskassa seurakuntavaaleissa on äänestetty valtakunnallista tasoa vilkkaammin. Viimeksi suoritetuissa seurakuntavaaleissa äänestysprosentit ovat olleet
- vuonna 2010 24,7 % (valtakunnallinen äänestysprosentti 17 %)
- vuonna 2014 20,4 % (valtakunnallinen äänestysprosentti 15,5 %).
Kirkkoherranvaaleissa äänestysprosentit ovat olleet seurakuntavaaleihin verrattuna
huomattavasti korkeammat:
- vuonna 1983 35,0 %
- vuonna 1990 42,9 %
- vuonna 1996 32,3 %.
Ylivieskassa seurakunnan toiminta ja seurakuntaelämä on aktiivista ja herätysliikkeiden
toiminta vilkasta. Seurakunnan jäsenet ovat kiinnostuneita seurakunnan toiminnasta ja
haluavat ottaa kantaa myös kirkkoherran valintaan, mikä näkyy kirkkoherranvaalien äänestysaktiivisuudessa. Mainitut tekijät puoltavat päätöstä välittömän vaalin järjestämisestä kirkkoherran valinnassa.
b) ilmoittamaan lyhyesti Ylivieskan seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet
viran haettavaksi julistamista varten tai ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole.
Ylivieskan seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2015 oli 14 311. Seurakunnan työntekijöiden
lukumäärä oli 55, ja työntekijäorganisaatiossa on toteutettu työalakohtainen lähiesimiesjärjestelmä. Merijärvi on liitetty seurakuntaan kappeliseurakuntana vuonna
2006. Seurakuntaelämä on vilkasta ja herätysliikkeiden toiminta on aktiivista. Ylivieskan
kaupungin kehittyminen ja väkiluvun kasvu luo omat haasteensa seurakuntaelämälle,
sen kehittämiselle ja johtamiselle. Kehittyvä toimintaympäristö ja eri tasoilla tapahtuva
yhteistyö korostavat strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitystä ja edellyttävät
johtamisessa hyviä yhteistyö- ja organisointitaitoja. Keskisuuressa seurakunnassa korostuu seurakunnan johtajan kirkollisen lainsäädännön ja hallinnon tuntemuksen merkitys.
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Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee, että kirkkovaltuusto ilmoittaa vastauksenaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin tiedusteluun, että
a) kirkkovaltuusto ei pyydä välillisen vaalitavan käyttämistä Ylivieskan seurakunnan tulevassa kirkkoherranvaalissa, ja että
b) Ylivieskan kirkkoherran viran erityisiä tarpeita ovat hengellinen johtajuus, kyky strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä, hyvä organisointi- ja yhteistyökyky, hyvät henkilöstöjohtamisen ja vuorovaikutuksen taidot
sekä kirkollisen lainsäädännön ja seurakunnan hallinnon tuntemus.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

30.§ Vaalilautakunnan valitseminen
Kirkkolaki 23 luku, 19 §:
”Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä
muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.”
Kirkon vaalijärjestys 2 luku, 4 §:
”Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan
puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.”
Kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa aina istuvan kirkkovaltuuston valitsema vaalilautakunta. Vaalilautakuntaan tulee kuulua kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, mutta kirkkovaltuuston on asetettava heidät siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat
jäsenten sijaan. Kirkkoherra on vaalilautakunnan jäsen, mutta ei välttämättä sen puheenjohtaja. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaa asettaessaan myös sen puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan vaalilautakunnan varapuheenjohtajan. Kirkkovaltuuston kirkkoherran välitöntä vaalia varten valitsema vaalilautakunta järjestää myös seuraavat seurakuntavaalit.
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Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu
kirkkoherra ja viisi jäsentä sekä viisi varajäsentä, ja nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
31.§ Tilinpäätöslaskelmat
Liitteenä ovat v. 2015 tilinpäätöksen laskelmat: Toteutumisvertailu tehtäväalueittain,
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Tilinpäätös on 194 100,46€ ylijäämäinen. Ylijäämä syntyi verotulojen ennakoitua suuremmasta kertymästä, myös toimintakulut alittuivat ja toimintatuotot ylittyivät. Ylijäämä vahvistaa seurakunnan tasetta ja helpottaa
lainan hoitoa.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee tilinpäätöksen luvut esitettäväksi tilintarkastajille.

Päätös kn.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

32.§ Muut esille tulevat asiat

33.§ Tiedoksiantoasiat
Marja Himanka antoi tiedoksi H-molli messun esityksen palmusunnuntaina Haapajärven
kirkossa.

34.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 17.40

