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Aika

Maanantaina 20.1.2014 klo 18-20.05

Paikka

Kokoushuone Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Tuomo Haikola
Marja Himanka, poissa, tilalla varajäsen Antti Rahja
Ismo Iso-Heiniemi
Anita Kallio
Maija-Liisa Kitinoja
Iina Matikainen
Pekka Similä
Sari Sorvisto

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
1-16§§

Pöytäkirjan allekirjoitus

Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Tuomo Haikola

Antti Rahja

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 27.1.2014 klo 9-12

Timo Määttä, kirkkoherra
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1.§ Kokouksen avaus
Veisattiin virsi 444 ja kirkkoherra piti alkuhartauden, joka käsitteli rukousviikon aihetta.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.§ 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 yhdeksän neuvoston jäsentä.

3.§ 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 Tuomo Haikola
ja Marja Himanka.
Päätös
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Tuomo Haikola ja Antti Rahja

4.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös
Kokouskutsun asiajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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5.§ Kalajoen rovastikunnan perheneuvojan viran täyttäminen
Kalajoen rovastikunnan avoinna olevaa perheneuvojan virkaa haki määräaikaan
4.12.2013 mennessä 13 hakijaa: Pekka Elonheimo, Milla Hillberg, Marja-Liisa Kiiveri,
Árpád Kovács, Marjut Kujala, Terttu Laaksonen, Iina Matikainen, Raimo Maunu, UllaMaija Perttunen, Anna-Liisa Pieskä, Risto Räihä, Riikka Seppälä-Lautamo ja Seppo Viljamaa.
Kirkkoneuvoston valitsema haastattelutyöryhmä (Pekka Similä, Aila Harvala, Mauno Soronen, Timo Määttä) kokoontui 10.12.2013. Työryhmä kävi läpi kaikkien hakijoiden hakupaperit ja totesi kaikki hakijat hakukelpoisiksi. Työryhmä totesi yksimielisesti Oulun
perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Seppo Viljamaan koulutuksensa ja työkokemuksensa pohjalta selvästi pätevimmäksi perheneuvojan virkaan, ja päätti kutsua Seppo Viljamaan haastatteluun 17.12.2013.
Suoritetun haastattelun pohjalta haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että Kalajoen rovastikunnan perheneuvojan virkaan valittaisiin Seppo
Viljamaa. Edelleen haastattelutyöryhmä päätti esittää, ettei varalle valittaisi ketään
muista hakijoista.
Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunta kokoontui 18.12.2013 antamaan lausunnon perheneuvojan viran täyttämisestä. Yhteistyön johtokunta päätti (5 §) yksimielisesti haastattelutyöryhmän esitykseen yhtyen esittää Kalajoen rovastikunnan perheneuvojan virkaan valittavaksi Seppo Viljamaan, eikä varalle ketään muista hakijoista.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee Kalajoen rovastikunnan perheneuvojan virkaan Oulun perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Seppo Viljamaan 1.4.2014 lähtien. Varalle ei valittane ketään muista hakijoista.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja valitsi Oulun perheasiain neuvottelukeskuksen
johtajan Seppo Viljamaan perheneuvojan virkaan 1.4.2014 lähtien. Varalle ei valittu ketään. Viran palkkaus on 602 vaativuusryhmän mukainen.

YLIVIESKAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2014

4

20.1.2014

6.§ Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran täyttäminen
Kalajoen rovastikunnan avoinna olevaa erityisnuorisotyönohjaajan virkaa haki määräaikaan 4.12.2013 mennessä viisi hakijaa: Markku Haikara, Sanna Nygård, Marja Rajaniemi, Sakari Seppälä ja Tanja Vähäoja.
Kirkkoneuvoston valitsema haastattelutyöryhmä (Marja Himanka, Hannu Louhimaa,
Mauno Soronen, Timo Määttä) totesi kaikki hakijat kelpoisiksi avoimeen virkaan ja
päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun Markku Haikaran, Sanna Nygårdin, Marja Rajaniemen ja Tanja Vähäojan.
Haastattelutyöryhmä kokoontui 16.12.2013. Kaikkien hakijoiden hakupaperit käytiin läpi ja suoritettiin Markku Haikaran, Sanna Nygårdin, Marja Rajaniemen ja Tanja Vähäojan haastattelut. Nygårdilla ja Vähäojalla todettiin olevan vahva aikaisempi kokemus
erityisnuorisotyönohjaajan virkaan liittyvistä tehtävistä, mutta samalla todettiin myös
Haikaran ja Rajaniemen valmiudet viran hoitamiseen. Kaikilla hakijoilla oli myös Kalajoen rovastikunnan alueen ja seurakunnallisen toimintakulttuurin tuntemusta.
Haastattelutyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 17.12.2013, jolloin keskustelua
hakijoista ja virkavalinnasta jatkettiin. Perusteellisen keskustelun tuloksena Marja Rajaniemellä todettiin olevan sinänsä lyhyestä työkokemuksesta huolimatta kokemusta
opetustehtävistä ja oppilaitostyöstä sekä erityisnuorisotyöstä (Saapas-toiminta, NettiSaappaan ohjaajakoulutus, TekstariTupu -toiminnan koordinaattorin tehtävät). Haastattelutyöryhmä totesi myös, että Marja Rajaniemellä on hyvät edellytykset Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran hoitamiseen mm. hyvien yhteistyötaitojen
vuoksi, ja piti Rajaniemeä sopivimpana tehtävään. Rajaniemen eduksi luettiin myös
muita haastattelussa esille tulleita asioita.
Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää, että Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan virkaan valittaisiin Marja Rajaniemi, ja että varalle ei valittaisi ketään muista hakijoista.
Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunta kokoontui 18.12.2013 antamaan lausunnon erityisnuorisotyönohjaajan viran täyttämisestä. Yhteistyön johtokunta päätti (6 §)
yksimielisesti haastattelutyöryhmän esitykseen yhtyen esittää Kalajoen rovastikunnan
erityisnuorisotyönohjaajan virkaan valittavaksi Marja Rajaniemen, eikä varalle ketään
muista hakijoista.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan virkaan
Marja Rajaniemen 1.3.2014 lähtien. Varalle ei valittane ketään muista hakijoista.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja valitsi rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan
virkaan Marja Rajaniemen 1.3.2014 lähtien. Varalle ei valittu ketään. Viran palkkaus on
502 vaativuusryhmän mukainen.
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7.§ Uusheräyksen Keskusliitto ry:n anomus kesäseurojen järjestämisestä Ylivieskassa vuonna 2015
Uusheräyksen Keskusliitto ry on lähettänyt anomuksen valtakunnallisten kesäseurojen
järjestämisestä Ylivieskassa 24.-26.7.2015 (liite)
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee Uusheräyksen Keskusliitto ry:n anomuksen valtakunnallisten kesäseurojen järjestämisestä Ylivieskassa 24.-26.7.2015, ja myöntänee seurakunnan
työntekijöille oikeuden tarvittaessa osallistua kesäseurojen työtehtäviin työajalla erikseen sovittavalla tavalla.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

8.§ Kolehtiluettelon hyväksyminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto vahvistanee kolehtiluettelon ajalle tammikuu-huhtikuu 2014, ja valtuuttanee Merijärven kappelineuvoston päättämään kolehtikohteen jumalanpalveluksessa Merijärvellä 16.3.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

9.§ Ravitsemistyöntekijä Mirjami Hietalan palkallisen virkavapaan sijaisuus
Ravitsemistyöntekijä Mirjami Hietala jää palkalliselle virkavapaalle 17.2.2014–27.7.2014
sekä 23.8-30.12.2014 välisiksi ajoiksi. Mirjami Hietala on töissä 28.7.–22.8.2014 välisen
ajan tehden palvelupäällikön vuosiloman sijaisuuden.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto myöntänee Mirjami Hietalalle palkallisen virkavapaan 17.2-27.7.2014 ja
23.8.-30.12.2014 välisiksi ajoiksi. Palkallisen virkavapaan sijaiseksi palkataan Antero Ängeslevä, jonka työpaikkana olisi Törmälä ja työsuhde olisi tarvittaessa töihin tuleva. Ravitsemistyöntekijänä Mariassa toimisi Arja Syrjälä. Antero Ängeslevälle on mahdollista
hakea ns.”sanssitukea”.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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10.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
Kirkkoneuvoston ohjesääntöön on tehty muutoksia, jotka koskevat mm. virkamiesoikeudellisia säännöksi. Tämän vuoksi on kirkkoneuvoston ohjesääntö korjattava nykytilannetta vastaavaksi. Samassa yhteydessä voidaan korjata joitakin ohjesäännössä olevia
määräaikoja 4 luvun 11 ja 12 pykälissä.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että liitteenä oleva ohjesääntö hyväksytään.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

11.§ Esitys kirkkovaltuustolle seurakuntavaalien vaalilautakunnan valitsemisesta
KL 8:6:n ja Kj 2:1:n mukaan kirkkovaltuuston on valittava seurakuntavaalien vaalilautakunta, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä jäsentä ja yhtä monta varajäsentä,
viimeistään vaalivuoden toukokuun loppuun mennessä. Kirkkovaltuuston on myös nimettävä puheenjohtaja. Vaalilautakunta nimeää ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se suorittaa seurakuntavaalien vaalilautakunnan jäsenten valitsemisen sekä puheenjohtajan valinnan vaalilautakuntaan
kuuluvista.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi seurakuntavaalien
vaalilautakunnan jäsenten valitsemisen sekä puheenjohtajan valinnan vaalilautakuntaan kuuluvista. Lisäksi esitetään, että vaalilautakuntaan valittaisiin kirkkoherran lisäksi
viisi jäsentä ja viisi varajäsentä.

12.§ Esitys kirkkovaltuustolle virkasäännön kumoamisesta
Kirkkolakia on muutettu 1.6.2013 siten, että virkasääntö kumotaan tarpeettomana. Virkasääntö sisältyy näiltä osin uusittuun kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että Ylivieskan seurakunnan virkasääntö
kumotaan.
Päätös
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että virkasääntö kumottaisiin 31.5.2014 alkaen.
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13.§ Kevätkauden kokousaikataulut
Kirkkoneuvoston kevään kokoukset pidetään seuraavasti: keskiviikkona 12.2. klo 17,
keskiviikkona 12.3. klo 18, maanantaina 24.3. klo 18, keskiviikkona 9.4. klo 18, keskiviikkona 7.5. klo 18 ja maanantaina 26.5. klo 18.

14.§ Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut

15.§Tiedoksiantoasiat
Talousjohtaja kertoi Suvannon remontin tilanteesta. Korjauksen yhteydessä löydettiin
huolimattomasti tehtyjä eristyksiä. Aiemman remontin tekijä on korjaamassa näitä virheitä ja rakennustyöryhmälle annetaan raportti löydetyistä virheistä ja niiden korjauksesta.
16.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kokouksen lopuksi puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.05.
Päätösvirtenä veisattiin virsi 600:1,3,5.

