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Aika

Maanantaina 27.11.2017 klo 16.30-18.30

Paikka

Lagus

Läsnä

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

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Isotalo
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
142- 155 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Antti Rahja

Merja Jaakola

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 7.12.2017

Timo Määttä, kirkkoherra
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142.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 159:1,2,6 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi
kokouksen.

143.§ 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 seitsemän neuvoston jäsentä ja yksi varajäsen.

144.§ 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 Marja Himanka ja Merja Jaakola
Päätös, kn
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Antti Rahja ja Merja Jaakola.

145.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kokouskutsu hyväksyttiin työjärjestykseksi ja lisäksi omana asiana käsitellään luottotappioesitys
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146.§ Ylivieskan seurakunnan osa-aikaisen (50 %) diakonian viran täyttäminen
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 6.11.2017 kutsua haastatteluun viisi diakonian
virkaa hakenutta pätevää hakijaa: Salme Heikkilän, Kaisa Isokäännän, Marjo Karppisen,
Monica Kurtén-Ylikuljun ja Ulla-Maija Oikaraisen. Haastattelutyöryhmään valittiin Satu
Similä, Juhani Alaranta, Olli Hiitola ja kirkkoherra Timo Määttä.
Haastattelutyöryhmä on suorittanut haastattelut 16.11.2017.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto siirtänee asian jatkovalmisteluun.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

147.§ Kappalaisen viransijaisuuden täyttämiseen liittyvän haastattelutyöryhmän nimeäminen
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Ylivieskan seurakunnan
kappalaisen viransijaisuuden ajalle 1.2. – 31.8.2018 (liite). Prosessissa otetaan huomioon vain pappisvihkimyksen jo saaneet henkilöt. Hakuaika sijaisuuteen päättyy
29.11.2017, ja sijaisen valintaan liittyvän haastattelun ajankohdaksi on sovittu
4.12.2017.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee kappalaisen viransijaisuuden täyttämiseen liittyvän haastattelutyöryhmän ja antanee työryhmän tehtäväksi valita haastatteluun kutsuttavat hakijat
ja suorittaa haastattelut.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja valitsi haastatteluryhmään jäseniksi kirkkoherra
Timo Määtän, Kalle Luhtaselan ja Kirsi Herranen-Someron.
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48.§ Seurakuntapastori Eeva-Kaisa Laakon viranhoitomääräys
Kirkkovaltuusto on 7.11.2017 esittänyt Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, ettei
tuomiokapituli julistaisi kirkkoherran virkaa haettavaksi 1.2.2018 alkaen uuden kirkon
suunnittelun ollessa kesken. Tuomiokapituli on 21.11.2017 antanut kirkkoherra Timo
Määtälle viranhoitomääräyksen hoitamaan Ylivieskan seurakunnan kirkkoherran virkaa
ajalla 1.2.2018 – 31.1.2019.
Seurakuntapastori Eeva-Kaisa Laakon virka on osa-aikainen (60 %). Uuden kirkon suunnittelusta johtuvien kirkkoherran työtehtävien ja papiston työjärjestelyjen vuoksi on
tarpeen esittää, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli antaisi seurakuntapastori Eeva-Kaisa Laakolle viranhoitomääräyksen seurakuntapastorin viran hoitamiseen määräajaksi kokoaikaisena ajalla 1.2.2018-31.1.2019.
Seurakuntapastori Eeva-Kaisa Laakko on antanut viranhoitomääräykseen suostumuksensa.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli antaa seurakuntapastori Eeva-Kaisa Laakolle viranhoitomääräyksen seurakuntapastorin viran hoitamiseen määräajaksi kokoaikaisena ajalla 1.2.2018-31.1.2019.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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149.§ Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen
Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaaja Marja Pisilä irtisanoutui virastaan
1.7.2017. Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunta keskusteli kokouksessaan
24.8.2017 viran täyttämisestä ja päätti yksimielisesti esittää seurakuntien kirkkoneuvostoille, että Ylivieskan kirkkoneuvosto lakkauttaisi Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran. Samalla yhteistyön johtokunta päätti pyytää lausunnon Kalajoen
rovastikunnan kasvatustoimikunnalta siitä, miten erityisnuorisotyön tehtävät integroidaan paikallisseurakuntien nuorisotyöhön.
Alavieskan, Haapajärven, Kalajoen, Kärsämäen, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjoen, Reisjärven
ja Sievin seurakuntien kirkkoneuvostot ovat antaneet lausuntonsa, joissa yhdytään Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunnan esitykseen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran lakkauttamisesta (liitteet). Haapaveden seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee asian kokouksessaan 29.11.2017.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto yhtynee Kalajoen rovastikunnan seurakuntien päätösten mukaisesti rovastikunnan yhteistyön johtokunnan esitykseen erityisnuorisotyönohjaajan viran lakkauttamisesta ja, mikäli myös Haapaveden kirkkoneuvosto yhtyy samaan esitykseen,
esittää kirkkovaltuustolle Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran lakkautettavaksi.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja päätti esittää kirkkovaltuustolle Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran lakkauttamisen.

150.§ Kalajoen rovastikunnan strategiakysely
Lääninrovasti Kari Tiirola on lähettänyt Kalajoen rovastikunnan seurakunnille rovastikunnan yhteistyöstrategian ja sen pohjalta kirkkoneuvostoille tehdyn kyselyn tulokset
(liitteet).
Lääninrovasti on lähettänyt seurakunnille rovastikunnan yhteistyöstrategiaan ja seurakuntien yhteistyöhön liittyen seurakuntien kirkkovaltuustoille kyselyn. Kalajoen rovastikunnan strategiatyöryhmä kokoontuu tarkastelemaan seurakuntien kirkkovaltuustojen
antamia vastauksia kyselyyn 12.12.2017.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto vastannee lääninrovastin lähettämään kyselyyn ja esittänee sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto käsitteli kysymykset ja esittää kyselyn kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
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151.§ V. 2018 talousarvioesitys
Liitteenä on v. 2018 talousarvioesitys. Esitys perustuu 1,75 % kirkollisveroon. Menoissa
on pyritty tiukkaan linjaan. Henkilöstön osalta lakkautetaan rovastikunnallisen erityisnuorisotyönohjaajan virka, taloussihteerin virkaa ei myöskään täytetä. Avoinna ollut
kanttorin virka (sijoituspaikka Merijärvi) hoidetaan ostopalveluna Alavieskan seurakunnalta (40 %).
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee v. 2018 talousarvion esitettäväksi kirkkovaltuustolle liitteen
mukaisena.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

152.§ Luottotappioesitys v.2017
Liitteenä on esitys v. 2017 luottotappioista. Suorituksia on peritty kolme kertaa tuloksetta.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee luottotappiot kirjattavaksi kirjanpitoon.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

153.§ Muut esille tulevat asiat

154.§ Tiedoksiantoasiat
Viime kirkkovaltuuston kokouksessa tehtiin esitys tyhjän sylin hautamuistomerkistä.
Asia jätettiin kirkkoneuvoston valmisteluun. Asiaa tarkemmin selvitellessä paljastui kuitenkin, että tällainen muistomerkki on jo olemassa Suvannon kappelin hautausmaan
puoleisella sivulla.
Leo Mehtälä kertoi keräystoimikunnan terveisiä. Ennen joulua on konsertteja ja lähes
kaikissa kaupungilla olevissa myyjäisissä ollaan mukana. Kirkkomatkalla-kirjaa on myyty
n. 800 kappaletta. Lisäksi ennen joulua ilmestyy myyntiin lastenkirja ”Kettu ja vanhus”,
josta otetaan 2000 kappaleen painos.
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Kirkkoherra ilmoitti tuomiokapitulin antaneen kirkkoherra Timo Määtälle viranhoitomääräyksen ajalle 1.2.2018 – 31.1.2019.
Tuomiokapituli on myös julistanut Ylivieskan kirkkoherran viran haettavaksi 21.12.2017
klo 15 mennessä.
Naistoimikunta on tehnyt Suvannon kappeliin valkoisen messukasukan, joka otetaan
käyttöön ensimmäisenä adventtina.
Pekka Similä, Juhani Isotalo ja Pentti Haikola kertoivat johtoryhmän, vahvistettuna Kerttu Illikaisella, vierailusta Hiukkavaaran monitoimitalolla perjantaina 24.11. Vierailun
tarkoituksena oli tutustua allianssi-malliin rakentamisessa. Kyseessä on kokonaisvaltaisesta tavasta lähestyä rakennusprojektia. Seurakunnalle mallia on esittänyt Oulun
kauppakamarin kehitysjohtaja Ahti Nurkkala, joka myös oli suunnitellut ja valmistellut
vierailun. Paikalla esittelijöinä olivat kaupungin rakennustoimen edustajat, rakentajan
edustaja ja käyttäjien edustaja. Allianssi-malli saattaisi sopia myös Ylivieskan kirkon
suunnitteluun ja rakentamiseen.
Kirkkovaltuusto piti ”iltakoulun”, jossa tutustuttiin mahdollisiin kirkkovaihtoehtoihin.
Tuloksena oli, että kirkkovaltuusto päättänee uudesta kirkosta aikaisintaan tammikuussa kuultuaan ensin niitä suunnittelijoita, joilta halutaan tarkennuksia suunnitelmiin. Silta-vaihtoehdosta kysytään toteuttamismahdollisuutta kaavoitus- ja maankäyttöviranomaisilta. Seuraava ”iltakoulu”, johon suunnittelijoita kutsutaan, pidetään 8.1.2018 klo
17 alkaen.
Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään 11.12. klo 18 alkaen jouluruokailulla Suvannolla. Sitä ennen pidetään kirkkoneuvoston kokous klo 16.30 samassa paikassa.

155.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30 yhteisesti veisattuun virteen 79:1,2,14.

