YLIVIESKAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2018
21.8.2018

Aika

Tiistaina 21.8.2018 klo 18.30-20.30

Paikka

Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta
Jukka Hautala, poissa
Kirsi Herranen-Somero
Marja Himanka
Merja Jaakola
Ritva Nauha
Leo Mehtälä
Pekka Similä
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Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Isotalo
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
109- 119 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Merja Jaakola

Ritva Nauha

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 30.8.2018

Timo Määttä, kirkkoherra
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109.§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.20, koska kirkkoneuvosto aloitti kokouksen yhteisellä ruokailulla, joka oli järjestetty siksi, että tämä oli nykyisen kirkkoherran viimeinen kirkkoneuvoston kokous, jossa hän toimii puheenjohtajana.

110.§ 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 kahdeksan kirkkoneuvoston jäsentä.

111.§ 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
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

112.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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113.§ Esitys kirkkovaltuustolle v. 2019 kirkollisveroprosentista
Ylivieskan seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,75 %. Tämä veroprosentti on tällä
hetkellä yleisin Kalajoen rovastikunnassa. Talous on hoidettava siten, että tulot riittävät
menojen kattamiseen.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee esittää kirkkovaltuustolle kirkollisveroprosentiksi 1,75 %
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

114.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkon rakentajista
Rakennustoimikunta tekee esityksen kirkkoneuvostolle 21.8. klo 14 pidettävän kokouksen pohjalta. Esitystä kirkon rakentajista käsitellään myös kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston yhteisessä infotilaisuudessa 21.8. klo 17.
Esitys, tja
Rakennustoimikunta esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyisi liitteen mukaisen hankintaesityksen esitettäväksi kirkkovaltuustolle päätettäväksi torstaina 23.8.2018 klo 17. Liite sovittiin jaettavaksi kirkkovaltuuston kokouksessa.
Päätös, kn
Kirkkoneuvoston hyväksyi esityksen.
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115.§ Uuden kirkon rakennustoimikunnan täydentäminen
Kirkkoneuvosto on nimennyt kokouksessaan 12.12.2016 (171 §) uuden kirkon rakennustoimikuntaan seuraavat jäsenet:
- kirkkoherra Timo Määttä, puheenjohtaja
- kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kalle Luhtasela, varapuheenjohtaja
- Kerttu Illikainen, sihteeri
- kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkala
- kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä
- kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Juhani Isotalo
- talousjohtaja Pentti Haikola
- työmaan valvoja;
sekä valtuutti rakennustoimikunnan tarvittaessa täydentämään toimikuntaa.
Eija Nivala on saanut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräyksen Ylivieskan
seurakunnan vs. kirkkoherraksi ajalle 1.9.2018 – 31.1.2019 ja seurakunnan työntekijöiden edustajat (täydennetty esimiespalaveri) ovat esittäneet rakennustoimikuntaan
työntekijöiden edustajaksi johtava seurakuntamestari Hannu Jussi-Pekan.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto täydentänee rakennustoimikuntaa nimeämällä siihen vs. kirkkoherra Eija Nivalan ja seurakunnan työntekijöiden edustajaksi johtava seurakuntamestari Hannu
Jussi-Pekan.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja lisäksi hyväksyi luottamusmiesjohdon esityksen
siitä, että kirkkoherra Timo Määttä ja talousjohtaja Pentti Haikola toimivat rakennustoimikunnassa allianssin kehitysvaiheen suunnittelun päättymiseen saakka.
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116.§ Tuomiokapitulin lausuntopyyntö kappalaisen viran täyttämisestä
Tuomo Kälviän irtisanouduttua seurakunnan kappalaisen virasta 1.2.2019 alkaen Oulun
hiippakunnan tuomiokapituli on käynnistämässä kappalaisen virantäyttöprosessin.
Lainsäädännön ja ohjeistuksen perusteella tuomiokapituli pyytää Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvostoa
a. ilmoittamaan, onko seurakunnassa käynnissä järjestelyitä tai muita
erityisiä syitä, joiden perusteella virkaa ei olisi syytä julistaa haettavaksi, tai
b. ilmoittamaan tuomiokapitulille lyhyesti seurakunnan erityisistä tarpeista nousevat kappalaisen viran tehtävät Ylivieskan seurakunnan
kappalaisen viran haettavaksi julistamista varten tai ilmoittamaan
tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole
c. viranhakuilmoituksen laatimista varten ilmoittamaan tuomiokapitulille, täyttyvätkö yllä mainitut ehdot siten, että virkaan valittavalta on
syytä pyytää rikosrekisteriote (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee lausuntonaan ilmoittaa Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että
a. seurakunnalla ei ole syytä jättää kappalaisen virkaa haettavaksi julistamatta;
b. kappalaisen tehtäväalueeseen kuuluu toimiminen teologina seurakunnan nuorisotyön tiimissä, ja että työalajaosta teologien kesken
voidaan tarvittaessa sopia uudelleen;
c. kappalaisen virkaan valittavalta on syytä pyytää rikosrekisteriote.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

117.§ Muut esille tulevat asiat

118.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkotalakoo-työryhmän puheenjohtaja Leo Mehtälä antoi tiedon keräyksen nykytilanteesta. Rahaa on koossa 503 321,70€. Valtakunnallinen kolehti on tuottanut tähän
mennessä 25 536,21€. Puheenjohtajan mukaan keräys etenee suunnitellusti ja tavoitteena ollut miljoona euroa on mahdollista saavuttaa.
Kirkkoherra tiedotti, että seurakuntavaalien ehdokaslistat on palautettava viimeistään
17.9. mennessä.
Tuomiokapituli on hyväksynyt kirkkoherran vuosiloman 31.1.2019 saakka.
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Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virkavalinta on saanut elokuulla lainvoiman
ja Anne Sumela on ilmoittanut palaavansa virkavapaalta 31.7.2019. Kirkkoneuvoston on
päätettävä kappalainen Anne Sumelan viran hoidosta virkavapauden loppuajasta helmikuulta heinäkuun lopulle saakka. Lisäksi on huomioitava perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virassa oleva neljän kuukauden koeaika.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä kertoi metsänmyynnin nykytilanteesta. Hakkuut ovat keskittyneet niille palstoille, jotka seurakunta sai luovuttaessaan valtiolle Hirvilammen tilan. Hakkuita on tehty Myllyojan Rinkkalan tilalla ja Myllyojan
Puuhkalan tilalla. Puuhkalan tilalla olivat hakkuut hieman myöhässä, koska osalla kuusitukeista oli jo lahovaurioita.
Kappelineuvoston kokouspöytäkirja 8.8. annettiin tiedoksi ja Juhani Alaranta toi esiin
huolensa seurakuntatoimiston toiminnan jatkumisesta.
Kirkkoherra Timo Määtän lähtösaarna pidetään 26.8. klo 10 jumalanpalveluksessa. Kirkkoneuvoston jäsenet ovat mukana seuraavissa palvelutehtävissä:
Virsikirjoja sisäänkäynneissä jakavat Marja Himanka, Merja Jaakola Pekka Similä ja Ritva
Nauha.
Tekstinlukijoina toimivat Kirsi Herranen-Somero ja Terho Ojanperä.
Erirukouksen laatii ja lukee Kalle Luhtasela
Ristikulkueen ristinkantajana toimii Juhani Isotalo.

119.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30 yhteisesti veisattuun virteen 462.

