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Aika

Maanantaina 19.5.2014 klo 14 alkaen haastatteluilla

Paikka

Suvannon kappeli

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Tuomo Haikola
Marja Himanka, poistui klo 17
Ismo Iso-Heiniemi, poistui klo 18.45
Anita Kallio, poissa tilalla varajäsen Marja-Leena Savela
Maija-Liisa Kitinoja
Iina Matikainen
Pekka Similä
Sari Sorvisto, poissa tilalla varajäsen Hannele Alasuutari

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
74-96§§

Pöytäkirjan allekirjoitus

Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Pöytäkirjan tarkistajat

Hannele Alasuutari

Tuomo Haikola

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 27.5.2014 klo 9-12

Timo Määttä, kirkkoherra
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74.§ Kokouksen avaus
Kokous alkoi klo 14 jolloin virkaa hakeneet esittäytyivät liitteen mukaisessa järjestyksessä. Klo 17 ruokailtiin ja sen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

75.§ 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
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli kahdeksan neuvoston jäsentä.

76.§ 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 Pekka Similä ja
Sari Sorvisto.
Päätös
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Hannele Alasuutari ja Tuomo Haikola.

77.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että
lopuksi valitaan seurakunnan edustajat eri järjestöjen kesän vuosikokouksiin.
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78.§ Esitys kirkkovaltuustolle kanttorin viran täyttämiseksi
Kirkkoneuvosto on 7.5. päättänyt, että kanttorin virkaa hakeneet Lauriina Hurtig, Olli
Kinnunen, Anu Rautio ja Iiris Rautiola kutsutaan Suvannon kappeliin maanantaina 19.5.
haastattelutilaisuuteen, joka sisältää myös musiikillisen näyttötilaisuuden. Kirkkoneuvosto suorittaa haastattelun, ja ulkopuolisena musiikillisena asiantuntijana mukana on
kanttori Veli Ainali Kalajoelta. Myös kirkkovaltuuston jäsenet voivat halutessaan osallistua tilaisuuksien musiikillisiin osioihin.
Kullekin hakijalle järjestettävä tilaisuus sisältää aluksi samanlaisen musiikillisen näyttötilaisuuden kirkkosalissa (liite), minkä jälkeen kirkkoneuvosto suorittaa haastattelun kahvion tiloissa.
Virkaa hakeneet on kutsuttu mainittuihin tilaisuuksiin seuraavan aikataulun mukaisesti:
- klo 14.00 – 14.45
Lauriina Hurtig
- klo 14.45 – 15.30
Olli Kinnunen
- klo 15.30 – 16.15
Anu Rautio
- klo 16.15 – 17.00
Iiris Rautiola
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto osallistuu kanttorin virkaa hakeneiden musiikillisiin näyttötilaisuuksiin
ja suorittaa haastattelut sekä tekee kirkkovaltuustolle esityksen kanttorin viran täyttämiseksi.
Päätös
Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa äänet jakaantuivat seuraavasti: Anu Rautio 5
ääntä ja Olli Kinnunen 3 ääntä. Äänestystuloksen perusteella kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle Anu Raution valitsemista kanttorin virkaan. Lisäksi kirkkoneuvosto
päätti yksimielisesti esittää Olli Kinnusen valitsemista varalle.

79.§ Seurakuntavaalikuulutusten ja –ilmoitusten julkaiseminen sanomalehdissä
Kirkkoneuvoston tehtävänä on valita paikkakunnalla yleisesti leviävä sanoma- tai paikallislehti tai seurakuntalehti, jossa tietyt seurakuntavaaleihin liittyvä t kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan. (KJ 23:2,2-3).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee sanomalehden, jossa tietyt seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan.
Päätös
Viralliset ilmoitukset päätettiin julkaista Kalajokilaakso-lehden seurakuntasivulla.
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80.§ Seurakuntavaalien vaaliluettelon tarkistajien valinta
Seurakuntavaalien vaaliluettelon tarkistaa vähintään kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Vaaliluettelo on tarkistettava viimeistään syyskuun 1. päivänä.
(KVJ 2:17)
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee keskuudestaan vähintään kaksi henkilöä tarkistamaan seurakuntavaalien vaaliluettelon.
Päätös
Vaaliluettelon tarkistajiksi valittiin Maija-Liisa Kitinoja ja Tuomo Haikola.

81.§ Seurakuntavaalien viestintäsuunnitelman hyväksyminen
Seurakuntavaaleja varten on laadittu viestintäsuunnitelma, joka jaetaan kokouksessa.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee seurakuntavaalien viestintäsuunnitelman.
Päätös
Esitys hyväksyttiin tiedotuksen pohjaksi sillä lisäyksellä, että Merijärven kappeliseurakunta huomioidaan tiedotuksessa.

82.§ Varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan liittyvät järjestelyt
Kirkkoneuvosto on 17.6.2013 valinnut varhaiskasvatuksen ohjaajan viran hoitajaksi virkaan kelpoisten hakijoiden puuttuessa ajalle 5.8.2013 – 31.7.2014 Pirkko Mastokankaan. Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran hoitaminen 1.8.2014 alkaen edellyttää käytännön järjestelyjä.
Esitys, khra
Asia siirrettäneen jatkovalmisteluun.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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83.§ Johtavan diakonian viranhaltijan tehtäviin liittyvät järjestelyt (Pekka Similä poistui asian käsittelyn ajaksi)
Seurakunnan johtavana diakoniatyöntekijänä toimii Satu Similä. Kirkkoneuvosto on
21.6.2012 päättänyt, että diakoniatyöntekijä Jaana Tuomi hoitaa johtavan diakoniatyöntekijän viran tehtäviä ajalla 1.9.2012 – 31.8.2014 Satu Similän jatkaessa diakonian
virassa ko. ajanjakson.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee, että diakoniatyöntekijä Jaana Tuomi jatkaa johtavan diakonian viran tehtävien hoitamista 1.9. – 31.12.2014 välisen ajan palkkauksen ollessa
johtavan diakoniatyöntekijän viran tehtävien mukainen ja Satu Similän jatkaessa diakonian virassa ko. ajanjakson.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

84.§ Tilintarkastuskertomus v. 2013 tilinpäätöksestä
V. 2013 tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus valmistuu 14.5.2014 ja se jaetaan välittömästi sen jälkeen.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee esittää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

85.§ Esitys kirkkovaltuustolle vuoden 2013 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä
Kirkkoneuvoston on päätettävä esityksestä tilinpäätöksen käsittelystä.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä asianosaisille.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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86.§ Seurakunnan edustajan nimeäminen kaupungin kuljetustyöryhmään.
Liitteenä on kaupungin päätös kuljetustyöryhmästä, johon seurakuntaa pyydetään nimeämään edustajan.
Esitys, tja
Seurakunta päättänee nimetä edustajan kuljetustyöryhmään.
Päätös
Johtava diakoniatyöntekijä Jaana Tuomi valittiin kuljetustyöryhmään.

87.§ Määräaikainen talletus tuottotilille
Seurakunnalle on tehty tarjous määräaikaisesta talletuksesta tuottotilille. Tuottotilin
korko on 3,25%. Tarjous on liitteenä. Talletus on irtisanottavissa 12 kk sisällä.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee hyväksyä talletustarjouksen. Talletettava summa voisi olla
175 000€.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja talousjohtaja tekee käytännön järjestelyt.

88.§ DanskeBankin lainan marginaalin korotus
DanskeBankin edustaja kävi talousjohtajan luona maaliskuun loppupuolella keskustelemassa mahdollisesta marginaalikoron nostosta. Huhtikuun alussa tuli virallinen ilmoitus koronnostosta. Liitteessä on selvitys käydyistä neuvotteluista.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee marginaalikoron noston esitetyn suuruisena ja lisäksi sovitaan, että seurakunta tekee ylimääräisen lainan lyhennyksen 250 000€. Luottoa voidaan
lyhentää kuluitta milloin vain.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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89.§ Kirkkotien kaavaluonnos
Liitteenä on keskustan kaupunginosan korttelia 34 sekä osia kortteleista 32 ja 41 sekä
katu-, puisto-, ja torialuetta koskeva asemakaavan muutos. Kaavoitus on tullut vireille
teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja talousjohtaja
osallistuivat kaavaluonnoksen esittelytilaisuuteen 8.5.2014. Tilaisuudessa tuotiin esille
seurakunnan näkökulma ko. kaavaluonnokseen.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto antanee mielipiteensä kaavaluonnoksesta liitteenä olevan esityksen
mukaisesti.
Päätös
Kirkkoneuvoston valitsi työryhmän laatimaan vastineen kaavaluonnoksesta. Työryhmään kuuluvat Kalle Luhtasela, Pekka Similä, Ismo Iso-Heiniemi ja Pentti Haikola. Asiasta päätetään kirkkoneuvoston kokouksessa 26.5. klo 17.

90.§ Päätetään osallistumisesta metsätien rakentamiseen Lampinjärventien päähän.
Metsänhoitoyhdistys suunnittelee tietä Lampinjärventien päähän. Tientekoa ehdotti
Heikki Niskanen, minkä seurauksena alueelle on lähdetty suunnittelemaan yhteishanketta. Alueen ongelma on, että siellä ei ole tietä minkä takia kuljetusmatkat Lampinjärven metsätien päähän tulevat pitkiksi. Tämä taas vaikeuttaa puun myyntiä (laskee hintaa tai estää myynnin kokonaan) ja metsänhoitotöitä.
Tietä suunnittelee Jorma Tuura Kalajoelta (jorma.tuura@mhy.fi) 0503016561. Jorma
laskeskeli alustavasti, että seurakunnan osuus olisi luokkaa 3000 €. Seurakunnalla on
tien vaikutusalueella 15-20 hehtaarin alue harventamatta (tarkentuu uuden metsäsuunnitelman teon jälkeen). Tämän alueen reunaan on nykyiseltä tieltä 1700 m eli käytännössä, niitä on vaikea markkinoida. Siinä mielessä tie tulisi tarpeeseen. Käytännössähän sen voisi vetää seurakunnan ja tilan 19:81 etelä-rajalle, jolloin metsäkuljetusmatkat jäisivät kohtuullisiksi. Tie on tarkoitus tehdä tämän vuoden aikana, jolloin sitä voisi
kenties hyödyntää jo ensi vuoden hakkuissa.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee hyväksyä ehdotuksen
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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91.§ Edustajien valitseminen Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 7.6.2014.

Lähetystyön johtokunta esittää, että edustajiksi valitaan Jorma Kopakkala ja Ilkka Repo.
Varalle Miika Sumela.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen seurakunnan edustajiksi Jorma Kopakkalan ja Ilkka Revon.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

92.§ Edustajan valitseminen SLEY:n vuosikokoukseen 28.6.2014.
Lähetystyön johtokunta esittää, että edustajaksi valitaan Jouko Niemi.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee SLEY:n vuosikokoukseen seurakunnan edustajaksi Jouko Niemen.
Päätös
Kirkkoneuvoston hyväksyi esityksen.

93.§ Edustajan valitseminen Pipliaseuran vuosikokoukseen 24.5.2014
Lähetystyön johtokunta esittää, että edustajaksi valitaan Silja Visuri.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee Pipliaseuran vuosikokoukseen seurakunnan edustajaksi Silja
Visurin.
Päätös
Kirkkoneuvoston hyväksyi esityksen.

94.§ Muut esille tulevat asiat
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95.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra antoi tiedoksi päätösluettelon.

96.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi tiedoksi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.25.

