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Aika

Tiistaina 26.9.2017 klo 16.30

Paikka

Lagus

Läsnä

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

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Isotalo
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
101-113 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Leo Mehtälä

Pekka Similä

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 5.10.2017

Timo Määttä, kirkkoherra
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101.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 397 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

102.§ 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, koska paikalla oli kuusi
neuvoston jäsentä ja yksi varajäsen.

103.§ 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
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Leo Mehtälä ja Pekka Similä.

104.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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105.§ Marianne Joensuun irtisanoutuminen osa-aikaisesta (50 %) diakonian virasta
Marianne Joensuu on 14.9.2017 irtisanoutunut diakonian virasta, joka on pääsääntöisesti Merijärven kappeliseurakunnan osa-aikainen (50 %) diakonian virka (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto myöntänee Marianne Joensuulle eron osa-aikaisesta (50 %) diakonian
virasta siten, että virkasuhde päättyy 14.10.2017.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

106.§ Osa-aikaisen (50 %) diakonian viran haettavaksi julistaminen
Marianne Joensuun irtisanouduttua osa-aikaisesta (50 %) diakonian virasta virka on syytä julistaa haettavaksi.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto julistanee haettavaksi pääsääntöisesti Merijärven kappeliseurakunnan
osa-aikaisen (50 %) diakonian viran 2.11.2017 päättyvin hakuajoin. Supistettu viranhakuilmoitus julkaistaan sanomalehdissä Kotimaa ja Kalajokilaakso ja täydellisenä internetissä seurakunnan kotisivulla ja avoimista työpaikoista ilmoittavilla sivuilla.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen 2.11.2017 päättyvin hakuajoin.
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107.§ Lausunto Kalajoen rovastikunnan seurakuntien yhteistyön strategiasta
Kalajoen rovastikunnan seurakuntien yhteistyön tuloksena on syntynyt yhteistyön strategia, jota on käsitelty lääninrovasti Kari Tiirolan johdolla rovastikunnan seurakuntien
kirkkoherrojen ja talousjohdon kokouksessa 16.5.2017 ja myös rovastikuntakokouksessa 16.5.2017. Myös Kalajoen rovastikunnan tulevaisuustyöryhmä on käsitellyt asiaa keväällä 2017. Haapaveden, Oulaisten, Sievin ja Ylivieskan seurakuntien kirkkoneuvostot
oli kutsuttu ja osallistuivat yhteistyön strategiaa koskevaan alueelliseen tiedotus- ja
keskustelutilaisuuteen 12.9.2017.
Kalajoen rovastikunnan seurakuntien kirkkoneuvostojen tehtävänä on antaa lausunto
strategiasta syyskuun 2017 loppuun mennessä ja päättää strategian hyväksymisestä
oman seurakuntansa osalta marraskuun 2017 loppuun mennessä. Kirkkoneuvosto antaa lausuntonsa sähköisesti käyttämällä lääninrovastin lähettämää lomaketta.
Yhteistyön strategia on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille tutustumista varten.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto käsitellee Kalajoen rovastikunnan seurakuntien yhteistyön strategian ja
antanee siitä lausuntonsa lääninrovastille.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto käsitteli kyselyn ja antoi pyydetyn lausunnon.

108.§ Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkistajien kertomus
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat kävivät läpi seurakunnan kiinteistöt 14.9. ja
liitteenä on heidän antama tarkastuskertomus
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto käsittelee tarkastuskertomuksen
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto käsitteli tarkastuskertomuksen ja hyväksyi sen toimeksipantavaksi.
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109.§ Investointisuunnitelma v. 2018
Seurakunnan investoinneista ylivoimaisesti suurin lähivuosina on uuden kirkon suunnittelu ja rakentaminen. Investointisuunnitelmassa lähdetään siitä, että uuden kirkon
suunnittelu käynnistetään v. 2018 aikana ja rakentamiseen päästäneen v. 2019 kesällä.
Rakentaminen ajoittunee vuosille 2019-2020. Muut investoinnit ovat lähinnä korjausta
ja kalusteiden uusintaa.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee investoinnit talousarvioon liitteen mukaisena.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi investointisuunnitelman korjatun liitteen mukaisena.

110.§ Yhteistyösopimuksen uusiminen Suomen Pipliaseuran kanssa
Ylivieskan seurakunnalla on ollut Suomen Pipliaseuran kanssa vuodesta 2012 asti yhteistyösopimus, jonka kohteena on ollut raamatunkäännöstyö Etelä-Amerikassa. Tuen
avulla on pystytty kouluttamaan uusia raamatunkääntäjiä alkuperäiskansojen kielille,
tekemään raamatunkäännöstyötä ja viemään läpi lukutaito-ohjelmia. Kerättävänä tavoitesummana on sopimuksen mukaisesti ollut 1750 € vuodessa.
Nyt Suomen Pipliaseura on järjestelemässä uudelleen yhteistyöhankkeita. Seura on vetäytymässä kuluvan vuoden loppuun mennessä pois Etelä-Amerikan hankkeista, jotka
siirtyvät toisten kansallisten pipliaseurojen tuen piiriin. Suomen Pipliaseura on keskittymässä pienempään hankemäärään ja samalla nostamassa panostusta valittuihin
hankkeisiin, jolloin säästetään hallinnointiresursseja.
Suomen Pipliaseura tarjoaa Ylivieskan seurakunnalle aikaisemman kohteen tilalle raamatunkäännöshankkeita Namibiassa ndongan ja kwanjaman kielille ja/tai Lukutaitoa
naisille Afrikassa –ohjelmaa.
Lähetystyön johtokunta on käsitellyt Suomen Pipliaseuran esityksen kokouksessaan
19.9.2017, ja esittää, että yhteistyösopimus uusitaan ja yhteistyöhankkeeksi valitaan
raamatunkäännöshankkeet ndongan ja kwanjaman kielille Namibiassa (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee solmia uuden yhteistyösopimuksen Suomen Pipliaseuran
kanssa, valita uudeksi yhteistyöhankkeeksi raamatunkäännöshankkeet ndongan ja
kwanjaman kielille Namibiassa sekä pitää kerättävänä tavoitesummana edelleen 1750 €
vuodessa.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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111.§ Muut esille tulevat asiat

112.§ Tiedoksiantoasiat
Leo Mehtälä kertoi keräystoimikunnan tilanteen. Varoja on kerätty kotiseutuyhdistyksen tilille 10 569,85 € ja lahjoituksina on saatu 355 678,50 €. Seuraavaksi osallistutaan
Ylivieskan Kuulan markkinoille ja Kalajoen markkinoille. Ryskypäiviltä saatiin lahjoituksena 2 500 € ja Oulun seurakuntayhtymä lahjoittaa 9 000 €.
Muonion hiippakunnallisilla lähetysjuhlilla myytiin sukkia uuden kirkon hyväksi.
Kirkkoherra kertoi Merijärven kanttoritilanteesta. Alavieska harkitsee uudelleen kanttorin viran hoitamista yhteisesti siten, että Ylivieskan seurakunta voisi ostaa siitä 40 %
osuuden.
Kanttori Markku Sakon läksiäiset pidetään Merijärven kirkossa 29.10. kirkossa pidetyn
messun jälkeen. Messu on samalla koko seurakunnan yhteinen, eli Ylivieskasta järjestettäneen kuljetus.
8.10. on kappalainen Janne Isomaan virkaan asettaminen. Virkaan asettamisen toimittavat lääninrovasti Kari Tiirola.
Pyhäinpäivän iltana pidetään hartaustilaisuus, jossa sytytetään kynttilät vuoden aikana
kuolleiden muistolle. Hartaustilaisuus pidetään Ylivieskan Rauhanyhdistyksen tiloissa,
koska tila on riittävän suuri ja arvokas tähän tarkoitukseen. Saman päivän sanajumalanpalvelus pidetään klo 10 Suvannon kappelilla.
Arkkitehtikilpailun tulokset julkaistaneen marraskuun alkupuolella. Palkintolautakunta
kokoontuu seuraavan kerran 13.10.
Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään 7.11. klo 18.
113.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18.45 yhteisesti veisattuun virteen 548

