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Aika

Keskiviikkona 19.9. 2018 klo 16.30-19.00

Paikka

Lagus

Läsnä

Eija Nivala, puheenjohtaja
Juhani Alaranta, poissa
Jukka Hautala, poissa tilalla varajäsen Roope Rantala, poistui klo 17.35
Kirsi Herranen-Somero, poistui klo 18.55
Marja Himanka
Merja Jaakola, poistui klo 18
Ritva Nauha
Leo Mehtälä
Pekka Similä

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Isotalo
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja, saapui klo 17.20
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
120-131 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Eija Nivala, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Ritva Nauha

Leo Mehtälä

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 27.9.2018
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120.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 249:1,2,6 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi
kokouksen.

121.§ 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.

122.§ 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 Merja Jaakola
ja Ritva Nauha.
Päätös, kn
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Ritva Nauha ja Leo Mehtälä.

123.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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124.§ Talousjohtajan viran täyttö
Kirkkoneuvosto on 26.6.2018 kokouksessaan hyväksynyt talousjohtajan irtisanoutumisen talousjohtajan virasta (106.§). Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto päätti julistaa
viran haettavaksi siten, että se on avoinna elokuun alusta lukien ja hakuaika päättyy
30.8.2018 (107.§).
Hakuajan päättymiseen mennessä talousjohtajan virkaa hakivat tradenomi (AMK), talouspäällikkö Piia Huotari, KTL, YTM, hallinto- ja talousjohtaja Jaana Niemelä, tuotantotalouden insinööri (AMK), konttorinjohtaja Sami Pokki, tietoliikennetekniikan insinööri
(AMK), ostopäällikkö Jarmo Pylkkö, taloushallinnon merkonomi, keräilijä, toimistotyöntekijä Satu-Marja Seppälä ja yo-merkonomi, konttorinjohtaja Kaisa Toivoniemi.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee
1. perustaa haastatteluryhmän, jonka muodostaa kirkkoneuvosto, sekä pyytää
Sievin seurakuntaa nimeämään haastatteluryhmään kaksi jäsentä,
2. haastatteluajankohdan,
3. kutsua haastatteluun Jaana Niemelän, Sami Pokin, Jarmo Pylkön, Kaisa Toivoniemen ja Piia Huotarin sekä
4. pyytää Sievin seurakunnalta lausunnon haastattelutyöryhmän esitykseen.

Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja haastatteluajankohdaksi päätettiin perjantai
5.10.2018 klo 12. Haastattelu suoritetaan toimitalo Pietarissa.

125.§ Nivalan herättäjäjuhlien avustusanomus
Liitteenä on Nivalan herättäjäjuhlien juhlatoimikunnan avustusanomus juhlien järjestämiseksi.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee, että kerätään yksi jumalanpalveluskolehti Nivalan herättäjäjuhlien hyväksi.

Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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126.§ Avustusanomus
Liitteenä on Inka Ylihärsilän avustusanomus Armo kuuluu kaikille -ääni-installaation järjestämistä varten. Ohjelma on Nivalan herättäjäjuhlien oheistoimintaa.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto avustanee ko. tapahtumaa 250 eurolla.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

127.§ Kolehtilista 3/2018 (Merja Jaakola poistui asian käsittelyn aikana)
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 15/2017 antanut seuraavan kolehteja koskevan ohjeen:
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa
kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja
tuomiokapitulin päättämät kolehdit. Kirkkohallitus päätti vuoden 2017 tapaan myöskin
vuodelle 2018, että suomenkieliset hiippakunnat voivat määrätä kaksi kolehtia.
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kirkkohallituksen täysistunto on 25.5.2011 antanut edellä mainitusta erityisen painavasta
syystä tapahtuvasta kolehdin kantopäivän siirrosta seuraavan tarkentavan ohjeen:
Hallintokäytännössä kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä
kolehteja on voitu siirtää, mikäli kyseiselle sunnuntaille on suunniteltu
seurakunnan erityistä kirkkopyhää, jolloin halutaan kantaa kolehti kyseisen päivän mukaisesti. Toisena erityisenä perusteena on saatettu käyttää
paikkakunnalla tapahtunutta onnettomuutta tai vastaavaa, jolloin kolehti on haluttu kerätä onnettomuuden uhrien auttamiseksi. Määrätty kolehti tulee tällöin kerätä ensimmäisenä mahdollisena painoarvoltaan vastaavana kolehtipäivänä. Hyvään hallintoon kuuluu, että kolehtipäivän
siirrosta ilmoitetaan kirkkohallitukselle. Tämä ilmoitus voidaan tehdä
osoitteeseen terhi.kiuru@evl.fi
Kolehtisuunnitelma koskee seurakunnan jumalanpalveluksia, jotka vietetään pyhäpäivän jumalanpalveluksena ja toteutetaan kirkkokäsikirjan pääjumalanpalveluksiin tarkoitetun kaavan mukaan. Seurakunnassa voi olla useita pääjumalanpalveluksia, joissa kaikissa on noudatettava määrättyjen kolehtien suunnitelmaa.
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Kirkkohallituksen täysistunto on vuonna 2011 antanut tätä koskevan ohjeen. Ohje on
luettavissa kolehteja koskevasta yleiskirjeestä 19/2011 Sakastin internetsivuilta.
Joissakin seurakunnissa on yleistynyt tapa kerätä kolehteja oman seurakunnan toimintaan, kuten nuorisotyön projektien rahoittamiseen. Kirkkohallitus kiinnittää huomiota
siihen, että kolehdin alkuperäinen tarkoitus on kirkkomme käytännössä liittynyt erityisesti hädässä ja avun tarpeessa olevien auttamiseen. Tämän vuoksi ei ole suotavaa kerätä kolehtia seurakunnan lakisääteisten perustehtävien toteuttamiseen, jota varten on
olemassa kirkollisvero.
Kirkkohallitus korostaa huolellisuuden ja turvallisuuden tärkeyttä kolehtivarojen käsittelyssä. Seurakunnan taloussääntö velvoittaa kirkkoneuvoston antamaan ohjeet ko. varojen vastaanottamisesta.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kolehtilistan III/2018 (liite). Merijärven kappelineuvosto voi
halutessaan päättää kaksi vapaasti valittavaa kolehtikohdetta. Lisäksi kirkkoherra voi
tehdä perusteltuja muutoksia listaan.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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128.§ Pajukoski II tuulivoimapuiston maanvuokrausesitys
Ote kn pk. 16.10.2017
135.§ Pajukoski ll tuulipuistohanke
TM Voima Oy suunnittelee rakentavansa Pajukoski ll-tuulipuiston Ylivieskaan. Ylivieskan seurakunnan maille (Heikkilä, 977-406-20-77) suunnitellaan kahden turbiinin rakentamista. Hankkeen
etenemiseksi tarvitaan jo tässä vaiheessa maanomistajan lupaa rakentamisesta. Liitteenä on
maanvuokraussopimus ja karttaliite turbiinien sijoituspaikoista.
Esitys, tja
Liitteenä on maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimus, josta ilmenee seurakunnan vuokraamien
maa-alueiden pinta-alat (0,5 hehtaaria/tuulivoimala). Lisäksi alueelle rakennetaan huoltotiet kullekin tuulivoimalalle. Alueen vuokra on 7 500 €/tuulivoimala/vuosi. Vuokran maksu aloitetaan
kuukausi rakennustöiden aloittamisen jälkeen. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja
perusindeksi on elokuulta 2016. Lisäksi seurakunnalla on mahdollisuus käydä neuvottelu vuokralaisen kanssa hehtaariperusteisesti maksettavasta tuulenottoalueesta (500 m. säde turbiinista).
Vuosittainen tuotto olisi näin ollen n. 18 000€. Seurakunnalle ei aiheudu kustannuksia tästä projektista.
Vuokralle annettava alue on talousmetsäaluetta ja siitä saatava etu on seurakunnalle mahdollisia haittoja huomattavasti suurempi.
Kirkkoneuvosto hyväksynee liitteenä olevan maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen.
Päätös, kn

Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

Asia jätettiin pöydälle, koska haluttiin saada selvyys hiihtoladun turvallisesta käytöstä
tuulivoimalan läheisyydessä. Nyt sopimuksen liitteenä on tuulivoimayhtiön tarjous hiihtoladun siirtämisestä riittävälle etäisyydelle heidän kustannuksella.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee maanvuokrausesityksen, sillä lisäyksellä, että hiihtoladun
turvallinen käyttö järjestetään esitetyn liitteen mukaisena.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

129.§ Muut esille tulevat asiat
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130.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi elokuun toteutumavertailu ja rahatilanne. Lisäksi
keskusteltiin alustavasti verotulojen määrästä v. 2019 talousarviossa.
Todettiin, että yhteistyötoimikunta on käynnistänyt 1.1.2020 käyttöön otettavan suorituslisän edellyttämät valmistelut.
Kirkkoherra kertasi papiston tämänhetkiset virkajärjestelyt sekä tulevat muutokset ja
avoimet kysymykset.
Samoin kirkkoherra totesi, että määräaikaisesti perheneuvojana toimivan Ulla Salonkaarron virkasuhdetta jatketaan 31.7.2019 saakka.

131.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19 yhteisesti veisattuun iltavirteen

