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Aika

Maanantaina 20.2.2017 klo 16.30-17.40

Paikka

Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta
Jukka Hautala
Kirsi Herranen-Somero, saapui klo 16.59
Marja Himanka, poissa
Merja Jaakola
Anita Kallio, poissa tilalla varajäsen Ritva Nauha
Leo Mehtälä
Pekka Similä

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Isotalo
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poissa
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
14-28 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Leo Mehtälä

Pekka Similä

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 7.3.2017

Timo Määttä, kirkkoherra
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14.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 193:1,2 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

15.§ 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 kuusi
neuvoston jäsentä ja yksi varajäsen.

16.§ 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 Leo Mehtälä ja
Pekka Similä
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

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

YLIVIESKAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2017
20.2.2017

11

18.§ Esitys kirkkovaltuustolle kappalaisen viran täyttämiseksi
Kirkkoneuvoston 6.2.2017 tekemän päätöksen mukaisesti kappalaisen viran hakijoiden
Janne Isomaan ja Matti Poutasen haastattelutilaisuus järjestettiin Suvannon kappelissa
15.2.2017. Tilaisuuteen oli kutsuttu Merijärven kappeliseurakunnan kappelineuvoston
ja kirkkovaltuuston jäsenet.
Kappelineuvosto kokoontui haastattelutilaisuuden jälkeen Suvannon kappelissa. Kappelineuvoston ohjesäännön 12 § mukaisena lausuntona kirkkoneuvostolle kappelineuvosto päätti yksimielisesti esittää, että kappalaisen virkaan valittaisiin Reisjärven kirkkoherra Janne Isomaa.
Viran hakijoiden keskinäisessä vertailussa Janne Isomaalla on seurakuntatyön kokemusta 9,5 vuotta ja Matti Poutasella 5,5 vuotta. Isomaa on suorittanut seurakuntatyön johtamisen tutkinnon ja kirkollisen johtamisen II tutkinnon, ja hänellä on lisäksi seurakuntatyön kokemusta vs. kanttorin tehtävistä n 4 vuotta. Seurakuntatyön kokemukseltaan
ja seurakuntatyötä koskevalta koulutukseltaan Isomaa on Poutasta ansioituneempi.
Esitys, khra
Seurakuntatyön kokemuksen ja seurakuntatyöhön liittyvän koulutuksen sekä hakijoiden
haastattelussa esille tulleiden seikkojen vuoksi kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että kappalaisen virkaan valitaan kappelineuvoston yksimielisen lausunnon mukaisesti Reisjärven kirkkoherra Janne Isomaa. Koska virkaan nimittämiseen vaaditaan rikosrekisteriote, valintapäätös on tehtävä ehdollisena, ja kirkkoneuvosto vahvistaa ehdollisen vaalin tuloksen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

19.§ Veli Matti Linnanmäen opintovapaa-anomus
Veli Matti Linnanmäki on anonut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta opintovapaalain mukaista opintovapaata seurakuntapastorin virasta ajalle 1.9.2017 – 31.12.2018.
Linnanmäki on saanut oikeuden jatko-opintoihin Helsingin yliopistossa (liitteet).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee lausuntonaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että Veli
Matti Linnanmäelle myönnetään opintovapaata anomuksen mukaisesti ajalle 1.9.2017
– 31.12.2018.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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20.§ Seurakuntapastorin viransijaisuus Veli Matti Linnanmäen opintovapaan ajaksi (Kirsi Herranen-Somero saapui)
Mikäli Oulun hiippakunnan tuomiokapituli myöntää Veli Matti Linnanmäelle opintovapaata seurakuntapastorin virasta ajalle 1.9.2017 – 31.12.2018, seurakuntapastorin virkaan on syytä palkata sijainen vastaavaksi määräajaksi.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että se ryhtyisi toimenpiteisiin Ylivieskan seurakunnan seurakuntapastorin viransijaisuuden täyttämiseksi
määräaikaisena ajalle 1.9.2017 – 31.12.2018. Viransijaisuuteen liittyy toimiminen teologina seurakunnan diakoniatyön työalalla. Viransijaisuuden hoitamiseen vaaditaan rikosrekisteriotteen esittäminen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

21.§ Yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen
Kirkon luottamusmiessopimus ja kirkon yhteistoimintasopimus
Kilpailukykysopimuksen mukaiseen sopimusratkaisuun sisältyi sekä kirkon luottamusmiessopimuksen että kirkon yhteistoimintasopimuksen uudistaminen. Kumpaankin niistä sisällytettiin uusi määräys normaalilausekkeen mukaisesta paikallisesta sopimisesta
sekä mahdollisuus siirtää asia Kirkon työmarkkinalaitoksen ja kirkon pääsopijajärjestöjen välillä neuvoteltavaksi silloin, kun yksimielistä neuvottelutulosta ei saavuteta paikallistasolla. Sopimusmääräyksissä todetaan erikseen asiat, joista paikallisesti voidaan tai
edellytetään paikallisesti sovittavan. Luottamusmiessopimukseen ja yhteistoimintasopimukseen tehtiin paikallisen sopimisen lisäksi joitakin sisällöllisiä ja teknisluontoisia
muutoksia. Erityisesti uudistettiin Kirkon yhteistoimintasopimuksen rakennetta.
Tällä uudistuksella pyritään lisäämään sopimuksen sovellettavuutta ja kehittämään työantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa sekä edistämään
työntekijöiden osallistumista ja vaikuttamista. Uudistuksessa yhteistoiminta jaettiin
kahteen eri menettelyyn, joita ovat kehittämistoiminta (jatkuva yhteistoiminta) ja työvoiman käytön vähentämiseen liittyvä yhteistoiminta (tuta-menettely). Uudistettu kirkon luottamusmiessopimus tulee voimaan 1.2.2017. Sen soveltamisesta 1.4.2014 voimaan tulleen kirkon luottamusmiessopimuksen mukaisesti asetettuihin pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehiin ja luottamusmiehiin kesken näiden toimikauden sovitaan
paikallisesti. Uusi kirkon yhteistoimintasopimus tulee voimaan 1.2.2017. Samalla kumoutuu 1.4.2014 voimaan tullut kirkon yhteistoimintasopimus. Kumotun sopimuksen
mukaisesti valittu tai nimetty yhteistoimintaorganisaatio ja työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut jatkavat kuitenkin tehtävässään toimikautensa loppuun asti. Meneillään
oleva nelivuotinen toimikausi päättyy vuoden 2017 lopussa.
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Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee yhteistoimintasopimuksen liitteen mukaisena.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja toteaa sen tulleen voimaan 1.2.2017.

22.§ Vuoden 2017 rippikoulusuunnitelma
Rippikoulun ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvoston on hyväksyttävä vuosittain seurakunnan rippikoulusuunnitelma. Samassa ryhmässä opetettavien rippikoululaisten lukumäärä on ohjesäännön mukaan enintään 25, mutta kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksissa päättää ryhmäkoon ylittämisestä.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee vuoden 2017 rippikoulusuunnitelman (liite).
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

23.§ Seurakunnan edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen (Jukka Hautala poistui asian käsittelyn ajaksi)
Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan 13.2.2017 (6 §) päättänyt ehdottaa Turussa
20.5.2017 pidettävään Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen seurakunnan edustajiksi Iina Matikaisen ja Hannele Ahon sekä varaedustajaksi Iida-Liisa Revon.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto nimennee Turussa 20.5.2017 pidettävään Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen seurakunnan edustajiksi Iina Matikaisen ja Hannele Ahon sekä varaedustajaksi Iida-Liisa Revon.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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24.§ Seurakunnan edustaja Pipliaseuran vuosikokoukseen
Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan 13.2.2017 (6 §) päättänyt ehdottaa Turussa
20.5.2017 pidettävään Pipliaseuran vuosikokoukseen seurakunnan edustajaksi Kalevi
Sotaheimon sekä varaedustajaksi Iida-Liisa Revon.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto nimennee Turussa 20.5.2017 pidettävään Pipliaseuran vuosikokoukseen seurakunnan edustajaksi Kalevi Sotaheimon sekä varaedustajaksi Iida-Liisa Revon.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

25.§ Yhteistyö- ja rahoitussopimus Ylivieskan kaupungin kanssa puisto- ja puutarhajätteen kompostoinnista
Liitteenä on yhteistyönä neuvoteltu sopimusesitys yhteisen puisto- ja puutarhajätteen
kompostointialueeseen liittyvistä toimenpiteistä. Viime vuoden talousarviossa oli investointina esitetty oman kompostointialueen perustaminen Suvannon hautausmaaalueen yhteyteen. Kaupungilla on omana hankkeena ollut samanlainen kompostointialue. Yhteistyö on mahdollista tässä yhteydessä.
Sopimusesityksessä on mukana hankkeen käynnistämisestä aiheutuvat kustannusten
jako molemmille osapuolille. Lisäksi esityksessä näkyy kompostointialueen käytöstä
sovittu jako osapuolten kesken. Seurakunnan puolelta asiaa on valmistellut vastaava
seurakuntamestari Hannu Jussi-Pekka.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee esitetyn sopimuksen liitteen mukaisena. Aiheutuneet kustannukset ohjataan Ylivieskan hautausmaiden kustannuspaikalle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

26.§ Muut esille tulevat asiat

27.§ Tiedoksiantoasiat
Leo Mehtälä kertoi Kirkkotalakoot-työryhmän toiminnasta. Liitteenä on työryhmän kokousmuistio.

28.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 17.40 virteen 193:3,4

