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Paikka

Lagus

Läsnä

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

kirkkovaltuuston puheenjohtaja, saapui klo 17.10
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
87- §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Pekka Similä

Juhani Alaranta

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 30.9.2016

Timo Määttä, kirkkoherra
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87.§ Kokouksen avaus
Veisattiin virsi 509 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

88.§ 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 koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

89.§ 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 Pekka Similä ja Juhani Alaranta.

90.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen siten, että lisätään vielä kohta jossa käsitellään Toivo
Savukosken tilalle tulevan varajäsenen kutsumisesta kirkkovaltuuston jäseneksi.
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91.§ Pirkko Pylväs-Kaarlelan irtisanoutuminen johtavan lapsityöntekijän virasta
Pirkko Pylväs-Kaarlela on 30.6.2016 irtisanoutunut johtavan lapsityöntekijän virasta
1.8.2016 alkaen (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto myöntänee Pirkko Pylväs-Kaarlelalle eron johtavan lapsityöntekijän virasta 1.8.2016 alkaen, samalla todetaan, että Pirkko Pylväs-Kaarlelan 30.11.2016 päättyvä opintovapaa keskeytyy.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

92.§ Johtavan lapsityöntekijän viran julistaminen haettavaksi
Pirkko Pylväs-Kaarlelan irtisanoutumisen vuoksi johtavan lapsityöntekijän virka on syytä
julistaa haettavaksi. Johtavan lapsityöntekijän viransijaisuutta hoitaa Elisa Torvikoski
määräaikaisena 30.11.2016 saakka.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto julistanee johtavan lapsityöntekijän viran haettavaksi 8.9.2016 päättyvin hakuajoin siten, että viranhakuilmoitus julkaistaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

93.§ Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaaja Marja Rajaniemen opintovapaa-anomus
Marja Rajaniemi on anonut opintovapaata Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan virasta ajalle 1.9.2016 – 31.5.2017 (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto myöntänee Marja Rajaniemelle opintovapaata anomuksen mukaisesti
ajalle 1.9.2016 – 31.5.2017.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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94.§ Eeva-Liisa Koskelan kutsuminen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi Toivo Savukosken tilalle jäljellä olevaksi
toimikaudeksi
Kirkkovaltuuston jäsen Toivo Savukoski on menehtynyt 23.6.2016. Kirkkolain mukaan
luottamushenkilön kuoltua hänen tilalleen kutsutaan varajäsen (KL 23, § 7). Seurakuntavaalien tuloksen mukaan varajäsenistä ensimmäisenä kokouksiin kutsuttavana varajäsenenä kirkkovaltuustoon on Eeva-Liisa Koskela.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto antanee kirkkovaltuustolle tiedoksi, että kirkkovaltuuston kokouksiin
kutsutaan varsinaiseksi jäseneksi Toivo Savukosken tilalle Eeva-Liisa Koskela jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

95.§ Esitys kirkkovaltuustolle varajäsenen valitsemiseksi kirkkoneuvostoon Toivo Savukosken tilalle jäljellä olevaksi
toimikaudeksi
Kirkkovaltuuston jäsen Toivo Savukoski on menehtynyt 23.6.2016. Toivo Savukoski on
toiminut kirkkoneuvostossa Jukka Hautalan varajäsenenä.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvostoon Jukka
Hautalan varajäsenen Toivo Savukosken tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

96.§ Esitys kirkkovaltuustolle jäsenen valitsemiseksi julistustyön johtokuntaan Toivo Savukosken tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Toivo Savukoski on toiminut jäsenenä julistustyön johtokunnassa.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se valitsee julistustyön johtokuntaan
jäsenen Toivo Savukosken tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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97.§ Esitys kirkkovaltuustolle varajäsenen valitsemiseksi diakoniatyön johtokuntaan Toivo Savukosken tilalle jäljellä
olevaksi toimikaudeksi
Toivo Savukoski on toiminut Olli Hiitolan varajäsenenä diakoniatyön johtokunnassa.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se valitsee diakoniatyön johtokuntaan
Olli Hiitolan varajäsenen Toivo Savukosken tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

98.§ Esitys kirkkovaltuustolle jäsenen valitsemiseksi Merijärven kappelineuvostoon Toivo Savukosken tilalle jäljellä
olevaksi toimikaudeksi
Toivo Savukoski on toiminut jäsenenä Merijärven kappelineuvostossa.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se valitsee Merijärven kappelineuvostoon jäsenen Toivo Savukosken tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

99.§ Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen seurakunnan ympäristötyöryhmään
Seurakunnan ympäristötyöryhmään on edellisellä kirkkovaltuuston toimikaudella valittu kaksi kirkkoneuvoston edustajaa. Kuluvalla kirkkovaltuuston toimikaudella kirkkoneuvoston edustajia ei ole valittu.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee edustajansa seurakunnan ympäristötyöryhmään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita Jukka Hautalan ympäristötyöryhmään kirkkoneuvoston edustajaksi.
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100.§ Lisähautapaikka-anomus (Kalle Luhtasela saapui paikalle)
Liitteenä on kirkkoneuvostolle osoitettu lisähautapaikka-anomus. Lisähautapaikoista
päättää kirkkoneuvosto.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee anomuksen lisähautapaikoista liitteen mukaisena.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen liitteen mukaisena.

101.§ Sähkön hankinnan kilpailutus
Seurakunta on hankkinut sähkönhankintapalvelut Enegia Oy:ltä ja he esittävät seuraavaa:
Suosittelemme nyt sähköyhtiöiden marginaalin kilpailuttamista seuraavalle 4 v. kaudelle (2017-2020) sillä aiemmin kilpailuttamamme sähkönmyyjän, Porin Energian, sopimus
päättyy vuoden 2016 lopussa. Kilpailuttaminen kuuluu palvelusopimukseen eikä siitä
aiheudu teille kuluja.
Tällä perusteella pyydettiin tarjoukset sähkön hinnoista ko. ajalle.
Ylivieskan ja Sievin Seurakunnat ovat Enegian toimesta pyytäneet tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista. Asiakkaan sähköenergian hinta
määräytyy Nasdaq OMX Oslo ASA:n sähköpörssistä kiinnitysajankohdan perusteella tai
mikäli hinnan kiinnitystä ei ole tehty, hinta määräytyy toteutuneen HELSPOTkuukausihinnan perusteella.
SÄHKÖENERGIAN HINNOITTELU
Nasdaq OMX Oslo Asa tuotteet:
ENOM, ENOQ, ENOYR, HELSPOT(kuukausi), jäljempänä Tuote. Tuotteen hinta tulee voida asiakkaan halutessa kiinnittää 3-5 erässä/tuote (pl. HELSPOT, ENOM).

Aluehintaerotuotteet:
Tuotetta vastaava SYHEL tuote, jäljempänä EPAD. Mikäli
kiinnitettävälle tuotteelle ei noteerata vastaavaa EPAD:a, on EPAD:n kiinnittäminen oltava mahdollista käyttäen tuotetta lähinnä olevan tuotteen EPAD:a. Aluehintaerotuotteen hinta (EPAD) tulee voida kiinnittää eri ajankohtana kuin tuotteen hinta kiinnitetään ja myös se on voitava kiinnittää 3-5 erässä.
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HINTAMEKANISMI JA HINNAN MÄÄRÄYTYMINEN KIINNITYSAJANKOHDALLA NASDAQ
OMX OSLO ASA:STA:
Sähkönmyyjä sai tarjota kolmella vaihtoehtoisella hintamekanismilla. Hintamekanismi
vaihtoehdot ovat:
Tuote+EPAD+marginaali (tuotteet M, Q, YR sekä EPAD määräytyvät joko kiinnitysajankohdan
1) myyntilaidan (best seller) tai
2) päätökurssin (close) mukaisesti tai
3) ostotoimeksiantona.
Lopputulos:
Tarjouksen on jättänyt 15 sähköntoimittajaa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Keravan Energia Oy
Kymenlaakson Sähkö Oy
Porvoon Energia Oy
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
Herrfors Oy Ab
Jyväskylän Energia Oy
Tampereen Sähkölaitos Oy
Nordic Green Energy
Imatran Seudun Sähkö Oy
Turku Energia Sähkönmyynti
Sallila Energia Oy
Lappeenrannan Energia Oy
Parikkalan Valo Oy
KSS Energia Oy
Oulun Sähkönmyynti Oy
Energiamyynti Suomi Oy

Kaikki tarjoajat ovat olleet kelvollisia tarjoamaan.
Kaikki tarjoukset hyväksyttiin.
Enegian suositus sähköntoimittajaksi on Parikkalan Valo Oy, jonka tarjous oli edullisin.
Tarjousvertailussa ENOYR –marginaalituotteen hinta ratkaisi, sillä hinnankiinnitykset
pyritään tekemään pääsääntöisesti vuosituotteilla. Kuukausi- ja kvartaalituotteen marginaali sai olla enintään 1 €/MWh korkeampi kuin vuosituotteen marginaali. Marginaalitarjouksen tuli olla samansuuruinen koko sopimusjaksolle.
Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.
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Avauspöytäkirja ja vertailut ovat pöytäkirjan liitteenä.
Esitys, tja
Ylivieskan seurakunta hyväksynee omalta osaltaan Parikkalan Valo Oy:n tarjouksen
edullisimpana ajalle 1.1.2017-31.12.2020
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen sillä edellytyksellä, että Ylivieskan kirkon käyttöpaikan poistuminen ei muuta tarjousta (kirkkopalo 26.3.2016).

102.§ Päätetään esityksestä kirkollisveroprosentista kirkkovaltuustolle
Seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut sama 1,75 % usean vuoden ajan. Seurakunnan käyttötaloutta ja lainanhoitoa nykyisellä lainatasolla voidaan hoitaa nykyisellä kirkollisveroprosentin tuotolla. Uuden kirkon suunnittelu ja rakentaminen aiheuttavat investointimenojen voimakkaan kasvun, joka on huomioitava tulevien vuosien taloutta
suunniteltaessa.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee esitettäväksi kirkkovaltuustolle kirkollisveroprosentiksi 1,75
%.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

103.§ Muut esille tulevat asiat

104.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra kertoi, että 4.9.2016 hänet on kutsuttu Karjalohjan seurakunnan vieraaksi
vastaanottamaan myötätuntoadressi. Tällöin vietetään Karjalohjan seurakunnan kirkon
uudelleen käyttöönoton 25-vuotisjuhlaa.
Kirkkoherra kertoi Turun katolisen kirkon seurakunnan lahjoituksesta Ylivieskan kirkon
rakentamiseen.
Helsingin ev.lut.srk.yhtymä on lahjoittanut urut Ylivieskan seurakunnalle. Urkuja tarvitaan tällä hetkellä harjoitusurkuina ja ne sijoitetaan seurakuntakoti Mariaan. Samassa
yhteydessä keskusteltiin yleisesti tavaralahjoituksista.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut seurakuntapastori Eeva-Kaisa Laakolle
virkamääräyksen kokoaikaisesta papinvirasta 1.9.2016-31.1.2018.
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Perheneuvojan virkaan haastateltiin viisi hakijaa, joista kolme lähetettiin testeihin. Yhteistyön johtokunta valmistelee esityksen viranhaltijasta 8.9. ja kirkkoneuvosto päättää
valinnasta 12.9. pidettävässä kokouksessa.
Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi käräjäoikeuden antama välituomio kirkon poltosta.
Kirkkoherra ilmoitti antaneensa kielteisen kannanoton käräjätuomarin lähettämään
tiedotusvälineen anomukseen saada julkaistavaksi kameravalvonnan tallentama video.
Leo Mehtälä kertoi kirkko keräyksen tämän hetkisestä tilanteesta ja tulevista suunnitelmista. Jätekeskuksella järjestetään Vestian ja seurakunnan yhteinen tilaisuus lauantaina 3.9.2016 klo 10-15. Samana päivänä on myös karaokekonsertti, jonka tuotto menee kirkon rakentamiseen. 16.10. pidetään Merijärven kirkossa Soile Isokosken konsertti, jonka tuotto menee kirkon rakentamiseen.
Kirkkovaltuuston ”iltakoulu” pidetään 8.9.2016 klo 18 Pietarissa. Kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.9. klo 18 Pietarissa.
Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset ovat Laguksessa klo 16.30: 12.9., 3.10., 31.10.,
21.11.ja 12.12.

105.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18.45 yhteisesti veisattuun iltavirteen 375.

