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Aika

Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

Paikka

Kirkko ja Maria

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta, poissa tilalla Antero Soulio varajäsen
Jukka Hautala, poissa tilalla Toivo Savukoski varajäsen
Kirsi Herranen-Somero
Marja Himanka
Merja Jaakola
Anita Kallioa, poissa tilalla Ritva Nauha varajäsen
Leo Mehtälä jäsen
Pekka Similä varapuheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä klo 18.30 alkaen

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Isotalo
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja, poistui klo 18.30

Poissa

Asiat
176-184 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

pöytäkirjanpitäjä Pekka Similä

Pöytäkirjan tarkistajat
Kirsi Herranen-Somero

Marja Himanka

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 7.12.2015

Timo Määttä, kirkkoherra
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176.§ Kokouksen avaus
Veisattiin virsi 341:1,4 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

177.§ 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 kolme varajäsentä.

178.§ 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 Juhani Alaranta ja Jukka Hautala
Päätös, kn
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kirsi Herranen-Somero ja Marja Himanka.

179.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että
käsitellään myös omana pykälänä seurakunnan edustajan valitseminen Kalajoen rovastikunnan kasvatustoimikuntaan.
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180.§ Kanttorin viran täyttäminen
Kirkkoneuvosto totesi kokouksessaan 16.11.2015 kanttorin virkaa hakeneet musiikin
maisterit Heidi Löppösen, Marika Rantasen ja Teija Siirtolan kelpoisiksi hakemaan
avoinna olevaa kanttorin virkaa. Kirkkoneuvosto päätti kutsua kaikki hakijat Ylivieskan
kirkossa 27.11. pidettävään tilaisuuteen, johon sisältyvät kaikille hakijoille samanlaiset
kuoron johtamiseen, lauluun ja soittoon liittyvät tehtävät sekä henkilökohtaiset haastattelut. Musiikillisina asiantuntijoina toimivat Ylivieskan musiikkiopiston opettaja Jouko
Kantola ja Oulun hiippakunnan jumalanpalveluelämästä vastaava hiippakuntasihteeri
Raimo Paaso.
Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen Marika Rantanen perui hakemuksensa kirjallisesti
16.11.2015. Näin ollen musiikilliset näytteet antavat ja haastatteluun osallistuvat Heidi
Löppönen ja Teija Siirtola.
Kuoron johtamiseen, lauluun ja soittoon liittyvät tehtävät suoritetaan hakijoille erikseen lähetettyjen ohjeiden mukaan kirkossa ja henkilökohtaiset haastattelut kirkon sakastissa seuraavan aikataulun mukaisesti:
-

klo 15.30 – 16.30
klo 16.30 – 17.30

Heidi Löppönen
Teija Siirtola

Esitys, khra
Kirkkoneuvosto osallistuu kanttorin virkaa hakeneiden musiikillisiin näyttötilaisuuksiin,
suorittaa hakijoiden haastattelut ja tekee sen jälkeen kirkkovaltuustolle esityksen kanttorin viran täyttämiseksi.
Kirkkoneuvosto kuunteli asiantuntijoiden lausunnon, joka on pöytäkirjan liitteenä.
Kirkkoherra esitti, että virkaan esitettäisiin valittavaksi Teija Siirtola.

Päätös, kn
Kirkossa järjestettyyn musiikilliseen näyttötilaisuuteen klo 15.30 alkaen osallistuivat
kirkkoneuvoston jäsenten lisäksi tilaisuuteen kutsutut Ylivieskan musiikkiopiston musiikinopettaja Jouko Kantola ja Oulun tuomiokapitulin hiippakuntasihteeri Raimo Paaso.
Lisäksi tilaisuuteen osallistui kutsuttuina kirkkovaltuuston jäseniä.
Keskustelussa kirkkoherran esitystä kannattivat useat kirkkoneuvoston jäsenet. Asiantuntijat päätyivät lausunnossaan myös yksimielisesti Teija Siirtolan esityksen kannalle.
Kirkkoneuvoston jäsen Ritva Nauha esitti, että virkaan esitettäisiin valittavaksi Heidi
Löppönen. Antero Saulio kannatti esitystä. Suoritettiin suljettu lippuäänestys jossa Teija
Siirtola sai 7 ääntä ja Heidi Löppönen 2 ääntä.
Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen tuloksena esittää kirkkovaltuustolle Teija Siirtolan
valitsemista kanttorin virkaan.
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Tämän jälkeen Pekka Similä esitti, että toista hakijaa ei valittaisi varalle. Useat kirkkoneuvoston jäsenet kannattivat esitystä. Antero Saulio esitti Ritva Nauhan kannattamana, että varalle valittaisiin Heidi Löppönen. Puheenjohtaja esitti seuraavaa äänestysmenettelyä: Pekka Similän esitystä kannattavat äänestävät jaa ja Antero Saulion esitystä kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa lippuäänestyksessä Pekka Similän esitys sai 7
ääntä ja Antero Saulion esitys 2 ääntä.
Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen tuloksena esittää kirkkovaltuustolle, ettei toista hakijaa valittaisi varalle.

181.§ Lääninrovastin kirje kirkkoneuvostolle
Ote kn. pk. 16.11.2015 §171
Kalajoen rovastikunnan lääninrovasti Kari Tiirola on 29.10.2015 lähettänyt kirjeen rovastikunnan
seurakuntien kirkkoneuvostoille. Kirjeen taustana on se, että Kalajoen rovastikunnan tulevaisuustyöryhmä on keskustellut rovastikunnan seurakuntien yhteistyön syventämisestä ja päättänyt lähettää kaikille seurakunnille asiaa koskevan kyselyn. Hiippakunnan tulevaisuustyöryhmä on
päättänyt myöntää Kalajoen rovastikunnalle avustuksen, jonka turvin on mahdollista palkata yksi henkilö noin kolmen kuukauden ajaksi tai vaihtoehtoisesti puolen vuoden ajaksi (50%) koordinoimaan uusien yhteistyöhankkeiden suunnittelua. Alustavasti tehtävään on lupautunut kirkkoherra Mauno Soronen.
Kyselyn tehtävänä on selvittää seurakunnan sitoutuminen lähinnä sopimusyhteistyön tiivistämiseen esim. taloushallinnossa, väestökirjanpidossa sekä yhteistyömahdollisuuksien lisäämiseen
toiminnassa. Sitoutumisen selvittämiseksi seurakuntien kirkkoneuvostojen on lähetettävä vastaukset kyselyyn lääninrovastille 30.11.2015 mennessä.
Kysymykset kirkkoneuvostolle ovat seuraavat:
1. Sitoutuuko seurakuntanne selvitykseen, jossa etsitään uusia sopimusyhteistyön muotoja naapuriseurakuntien sekä koko Kalajoen rovastikunnan seurakuntien kanssa?
2. Mielestämme uusia yhteistyön muotoja voisivat olla:
3. Onko seurakuntanne tarvittaessa halukas neuvottelemaan myös seurakuntayhtymän muodostamisesta?
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto keskustellee lääninrovastin lähettämän kirjeen sisältämistä kysymyksistä ja antanee pyydetyt vastaukset.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian jatkovalmisteluun siten, että kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston puheenjohtajat ja talousjohtaja valmistelevat vastaukset kysymyksiin kirkkoneuvostossa
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käydyn keskustelun pohjalta ja tekevät asiasta esityksen seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston puheenjohtajat ja talousjohtaja kokoontuivat käsittelemään asiaa 18.11.2015 ja laativat esityksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto keskustellee lääninrovastin lähettämiin kysymyksiin annettavista vastauksista valmistelun pohjalta ja päättänee kirkkoneuvoston vastauksista mainittuihin
kysymyksiin.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen.

182.§ Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut
183.§ Tiedoksiantoasiat

184.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

