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Aika

Maanantaina 21.11.2016 klo 16.30

Paikka

Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta, poissa, tilalla varajäsen Antero Saulio
Jukka Hautala, poissa
Kirsi Herranen-Somero, poissa
Marja Himanka
Merja Jaakola
Anita Kallio
Leo Mehtälä
Pekka Similä

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Isotalo
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
151-161 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Antero Saulio

Pekka Similä

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 7.12.2016

Timo Määttä, kirkkoherra
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151.§ Kokouksen avaus
Veisattiin virsi 160:1,5 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

152.§ 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.

153.§ 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
Juhani Alaranta.
Päätös, kn
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Antero Saulio ja Pekka Similä.

154.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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155.§ Esitys kirkon rakennusrahaston perustamisesta
Seurakunta on saanut lahjoitusvaroja kirkon rakentamista varten. Rahaa kertyy useamman vuoden ajan ja sen käyttö on edessä siinä vaiheessa, kun kirkon suunnittelu ja
rakentaminen alkaa. Tälle rahastolle siirretään ne varat, jotka on jo annettu seurakunnalle lahjoituksina kirkon rakentamista ja varustamista varten.
Esitys, tja
Seurakunta perustanee rakennusrahaston ja se liitetään seurakunnan kirjanpitoon. Rahastolle avataan rahatili Keski-Pohjanmaan osuuspankkiin.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

156.§ Esitys kirkon rakennusrahaston säännöksi
Liitteenä on esitys kirkon rakennusrahaston säännöstä
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee rahaston säännön ja esittää sen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

157.§ Yleisen arkkitehtikilpailun järjestäminen uuden kirkon suunnittelusta
Uuden kirkon suunnittelun käynnistämistä koskeva neuvottelu pidettiin 16.11.2016.
Neuvotteluun osallistuivat kutsuttuina Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kilpailuasiantuntija Mari Koskinen, kaupunginarkkitehti Risto Suikkari ja Kerttu Illikainen sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kalle Luhtasela, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Juhani Isotalo, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä, talousjohtaja Pentti Haikola ja
kirkkoherra Timo Määttä. Neuvottelussa keskusteltiin uuden kirkon suunnitteluun liittyvän yleisen arkkitehtikilpailun käytännön toimenpiteistä.
Kilpailuasiantuntija Mari Koskisen mukaan uutta kirkkoa koskevan yleisen arkkitehtikilpailun kilpailuaika voisi olla 14.2. – 15.5.2017, jolloin kilpailu voitaisiin pyrkiä ratkaisemaan syyskauden 2017 aikana.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee käyttää Suomen arkkitehtiliiton SAFA:n asiantuntija-apua ja
järjestää yleisen arkkitehtikilpailun Ylivieskan uuden kirkon suunnittelusta siten, että
kilpailuaika on 14.2. – 15.5.2017, jolloin kilpailu voitaisiin pyrkiä ratkaisemaan syyskauden 2017 aikana.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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158.§ Esitys v. 2017 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
Liitteenä on esitys v. 2017 talousarvioksi. Talousarvion tulot perustuvat 1,75 % verotuloihin ja varovaisesti arvioituihin toimintatuloihin. Menopuolella on pyritty kulujen nollakasvuun. Palkkoja ei koroteta v. 2017. Eläkevakuutusmaksu alenee 24 % -> 23,8 %.
Sotu-maksu alenee 0,94 %, uusi maksu on 1,18 %. Työttömyysvakuutusmaksu alenee
0,42 %.
Kirkon keskusrahastomaksu säilyy ennallaan 7,5 %. Kirkollisveron mukaan perittävä eläkerahastomaksu on edelleen 4 %.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee talousarvion esitettäväksi kirkkovaltuustolle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

159.§ Muut esille tulevat asiat
Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijoiksi valittiin seuraavat henkilöt:
Juhani Isotalo, Kantokylä
Jukka Hautala, Raudaskylä
Leo Mehtälä, sankarihautausmaa
Jorma Kopakkala, vakaumuksen puolesta kaatuneiden muistomerkki
Pekka Similä, kansalaissodan muistomerkki
Kati Kuisma-Ruhkala, karjalaisten muistomerkki

160.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra antoi tiedoksi liitteenä olevan kirjeen Ylivieskan kaupungille koskien kaavoituksen aloittamista Kirkkopuiston alueelle.
Kirkkoherra ilmoitti kappalaisen viran julistettavan haettavaksi siten, että viimeinen hakupäivä on 3.1.2017.
Leo Mehtälä kertoi Kirkkotalakoiden tilanteesta. Pyrkimyksenä on saada sanomalehti
Kalajokilaakson keskiviikon laajan jakelun numeroon tilisiirtolomake, jolla voi lahjoittaa
rahaa kirkon rakentamiseen.
Kokkolassa asuvat entiset ylivieskalaiset pyrkivät saamaan kirkkokolehdin Kokkolan kirkossa 11.12. Ylivieskan kirkon rakentamiseen.
Ylivieskan kirkon iso kello on matkalla Slush-tapahtumaan marras- joulukuun vaihteessa.
Lisäksi tuotiin esille mahdollisuus valaista kirkon raunioilla oleva risti paremmin.

161.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18.45 virteen 551:1,2,6

