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Aika

Maanantaina 28.8.2017 klo 16.30-19

Paikka

Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta
Jukka Hautala
Kirsi Herranen-Somero, poistui klo 18.50
Marja Himanka
Merja Jaakola
Ritva Nauha
Leo Mehtälä
Pekka Similä
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Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Juhani Isotalo, poistui klo 18.40 kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Pentti Haikola
talousjohtaja
Asiat
86-100§§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Merja Jaakola

Ritva Nauha

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 6.9.2017

Timo Määttä, kirkkoherra
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87.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 288 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 koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska kaikki neuvoston
jäsenet olivat paikalla.

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 Merja Jaakola
ja Ritva Nauha.
Päätös, kn
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Merja Jaakola ja Ritva Nauha

90.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi
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91.§ Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaaja Marja Pisilän irtisanoutuminen virastaan
Marja Pisilä on 17.6.2017 jättänyt irtisanoutumisilmoituksen Kalajoen rovastikunnan
erityisnuorisotyönohjaajan virasta irtisanoutumisen astuessa voimaan 1.7.2017 alkaen.
Irtisanoutuminen on käsitelty Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunnan kokouksessa 24.8.2017 (7 §).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto myöntänee Marja Pisilälle eron Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan virasta 1.7.2017 lähtien.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

92.§ Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Seppo Viljamaan virkavapausanomus ajalle
1.9.2017 – 31.7.2019
Seppo Viljamaa on 31.7.2017 anonut virkavapautta ajalle 1.9.2017 – 31.7.2019 Kalajoen
rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virasta.
Seppo Viljamaa on 26.5.2017 päättyneellä hakuajalla hakenut kirkkohallituksen toiminnallisen osaston diakonian ja sielunhoidon asiantuntijan tehtävää kirkkohallituksessa
Helsingissä ja valittu 15.6.2017 hoitamaan mainittua tehtävää määräaikaisena 1.9.2017
– 31.7.2019 (liite).
Virkavapausanomus on käsitelty Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunnan kokouksessa 24.8.2017. Johtokunta kävi asiasta keskustelun, jonka jälkeen asiasta äänestettiin. Virkavapauden myöntämistä kannatti kokouksen kaksi jäsentä ja kuusi jäsentä
oli sitä mieltä, ettei virkavapautta myönnettäisi. Näin ollen Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunta päätti esittää Ylivieskan kirkkoneuvostolle, ettei Seppo Viljamaalle
myönnettäisi anottua virkavapautta ajalle 1.9.2017 – 31.7.2019 (5 §) (liite).
Esitys, khra
Seppo Viljamaa on aloittanut Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen
perheneuvojan virassa 1.4.2014 ja siirtynyt hoitamaan perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virkaa 1.10.2016. Toisena työntekijänä toimiva Sirpa Järvelä on puolestaan
aloittanut rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan virassa
1.1.2017 ja on aloittanut virkavalinnan yhteydessä edellytetyn, 2-3 vuotta kestävän
perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen.
Kirkkoherran heinä-elokuun aikana tekemän selvityksen mukaan Seppo Viljamaalle ei
ole mahdollista löytää perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen saanutta sijaista. Sirpa
Järvelän vasta aloitettua oman erikoistumiskoulutuksensa perheasiain neuvottelukeskuksessa tarvitaan juuri tässä vaiheessa johtajana toimivan Seppo Viljamaan asiantuntemusta ja perheneuvojana toimivan Järvelän ohjaamista käytännön työssä. Työntekijät
ovat tehneet avioparityötä varsin paljon työparina.
Edellä mainitun perusteella kirkkoneuvosto ei perheasiain neuvottelukeskuksen tässä
toiminnan vaiheessa myöntäne anottua kahden vuoden virkavapautta Kalajoen rovasti-
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kunnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virasta ajalle 1.9.2017 – 31.7.2019,
koska neuvottelukeskus joutuisi toimimaan kauan ilman perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen saanutta työntekijää.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

93.§ Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Seppo Viljamaan virkavapausanomus ajalle
1.9.2017 – 31.12.2017
Seppo Viljamaa on 28.8.2017 jättänyt uuden virkavapausanomuksen ajalle 1.9.2017 –
31.12.2017, mikä aika on määritelty kirkkohallituksen toiminnallisen osaston diakonian
ja sielunhoidon asiantuntijan tehtävään valitun henkilön koeajaksi (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto myöntänee Seppo Viljamaalle virkavapautta Kalajoen rovastikunnan
perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virasta ajalle 1.9.2017 – 31.12.2017.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

94.§ Markku Sakon irtisanoutuminen kanttorin virasta
Markku Sakko on 25.7.2017 jättänyt irtisanoutumisilmoituksen kanttorin virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi irtisanoutumisen astuessa voimaan 1.11.2017 alkaen.
Kyseisen kanttorinviran hoitaminen tapahtuu ensisijaisesti Merijärven kappeliseurakunnassa. Kappelineuvosto käsitteli kanttorin viran tilannetta kokouksessaan
24.8.2017.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto myöntänee Markku Sakolle eron kanttorin virasta 1.11.2017 lähtien.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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95.§ Lausunto kirkolliskokouksen tulevaisuustyöryhmän mietinnöstä
Kirkolliskokous on 4.5.2017 hyväksynyt tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017. Päätös sisältää 17 kirkkohallitukselle kohdistettua toimenpidepyyntöä. Kirkolliskokouksen
päätöksen mukaan kirkkohallituksen tulee kuulla seurakuntia ja hiippakuntia uudistuskokonaisuuden keskeisistä sisällöistä ennen tarkemman etenemissuunnitelman laadintaa.
Seurakunnille on lähetetty palautelomake, jossa toimenpiteet on ryhmitelty neljään
osaan: 1) kirkkohallitukselta pyydetyt esitykset, 2) kirkkohallitukselta pyydetyt selvitykset, 3) toimintaan ja toimintakulttuuriin liittyvät asiat, 4) keskusrahastomaksun alentaminen.
Palautteen antajana toimii seurakunnan osalta kirkkoneuvosto, ja palautteen antaminen toteutetaan lähetetyn lomakkeen pohjalta. Vastausaika päättyy 8.9.2017, ja vastaukset raportoidaan marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle.
Palautetta käsitellään myös seurakunnan työntekijöiden suunnittelupäivässä 30.8.2017.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto antanee lausuntonsa kirkolliskokouksen tulevaisuustyöryhmän mietinnöstä seurakuntaan lähetetyn palautelomakkeen pohjalta.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto käsitteli lausuntopyynnön

96.§ Esitys kirkkovaltuustolle v. 2018 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
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97.§ Talousarvion laatimisperusteet
Liitteenä on talousarvion laatimisperusteet v. 2018 talousarviolle. Laatimisperusteet
lähtevät siitä, että kansantuote kasvaa jonkin verran joko palkankorotusten tai tuloverokevennysten kautta. Toimintamenoja ei kuitenkaan kannata kasvattaa tämänhetkisestä, vaan taloutta kannattaa vahventaa, jotta saadaan kerättyä varoja tulevaan kirkon
rakentamiseen, sekä taseen vahvistamiseen.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee talousarvion laatimisperusteet v. 2018 talousarviolle
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

98.§ Muut esille tulevat asiat (Juhani Isotalo poistui)
Kirkkoneuvoston kokousajoiksi syksylle valittiin seuraavat päivät: 25.9., 16.10., 6.11.,
27.11. ja 11.12. Kaikki kokoukset alkavat klo 16.30 ja paikkana on Lagus.
99.§ Tiedoksiantoasiat (Kirsi Herranen-Somero poistui)
Kirkkoherra ilmoitti, että Kalajoen rovastikunnan alueellinen info- ja keskustelutilaisuus
pidetään 12.9. klo 18 Haapavedellä. Tilaisuuteen on kutsuttu Haapaveden, Oulaisten,
Sievin ja Ylivieskan seurakuntien kirkkoneuvostot, kirkkoherrat ja talouspäälliköt.
Leo Mehtälä kertoi keräystoimikunnan uutisia. Keräysajasta on nyt kulunut kolmannes
ja keräystavoitteesta on saatu kokoon reilu kolmannes. Seurakuntiin on oltu yhteydessä
ja suhtautuminen on ollut myönteistä, mutta yleisesti on valiteltu rahan puutteesta.
Kuluvan vuoden investoinneista on toteutettu Merijärven kirkon hautausmaan kunnostusta, Raudaskylän kappelin portaita kunnostetaan, Heikkilän kappelin portaat kunnostetaan myös ja remonttia joudutaan jatkamaan pienten lahovaurioiden korjaamisella.
Lisäksi Törmälän leirikirkko on valmistunut ja samanaikaisesti on puhdistettu uimalampi. Portaiden remontit ovat tulleet ennakoitua kalliimmaksi, joten muiden kappeleiden
kellareiden täyttö siirretään tulevalle vuodelle.
Kirkkoherra esitteli korjatun strategialuonnoksen.

100.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19 yhteiseen iltavirteen 548

