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Aika

Keskiviikkona 29.5.2017 klo 16.30

Paikka

Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta, poissa tilalla varajäsen Antero Saulio
Jukka Hautala
Kirsi Herranen-Somero, poissa
Marja Himanka, poistui klo 17.30
Merja Jaakola
Ritva Nauha
Leo Mehtälä
Pekka Similä

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela, poissa
Juhani Isotalo, poissa
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
52-63§§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Leo Mehtälä

Pekka Similä

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 8.6.2017

Timo Määttä, kirkkoherra
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63.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 124 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
64.§ 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.

65.§ 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
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

66.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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67.§ Hanne Konttilan virkavapausanomus
Hanne Konttila on 25.4.2017 anonut palkatonta virkavapautta johtavan nuorisotyönohjaajan virasta ajalle 1.9. – 30.11.2017 osallistuakseen vapaaehtoistyöhön, Felm Volunteer tehtäviin Tansaniaan, Mwanzaan, Suomen Lähetysseuran kautta (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto myöntänee Hanne Konttilalle palkatonta virkavapautta johtavan nuorisotyönohjaajan virasta ajalle 1.9. – 30.11.2017.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

68.§ Hanne Konttilan avustusanomus SLS:n vapaaehtoistyöjaksolle
Johtava nuorisotyönohjaaja Hanne Konttila anoo 200 € avustusta osallistumiseen Felm
Volunteer tehtäviin Tansaniaan, Mwanzaan, Suomen Lähetysseuran kautta. Osallistumisesta aiheutuvat kulut ovat arviolta 1798,29 €, josta itse maksettavaksi on arvioitu
1252,29 €. Hanne Konttila voi hyödyntää ulkomaanjakson jälkeen matkakokemuksiaan
työssään johtavana nuorisotyönohjaajana (liite).
Esitys, khra
Mikäli Hanne Konttilalle myönnetään palkaton virkavapaus ajalle 1.9. – 30.11.2017,
kirkkoneuvosto myöntänee avustusta 200 € osallistumiseen Felm Volunteer tehtäviin
Tansaniaan siten, että Hanne Konttila käyttää ulkomaanjakson jälkeen matkakokemuksiaan työssään johtavana nuorisotyönohjaajana.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

69.§Tilintarkastuskertomus
Liitteenä on tilintarkastuskertomus
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se käsittelisi tilintarkastuskertomuksen
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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70.§ Esitys kirkon palossa vaurioituneiden hautakivien korvaamisesta
Kirkon palossa vaurioitui yhteensä 23 hautakiveä. Seurakunnalla ei ole mitään juridista
vastuuta korvata näitä kiviä, koska ne omistavat hautapaikan haltija. Toisaalta on kuitenkin syytä miettiä kokonaisvaltaisesti tilannetta. Ehkä seurakunta voisi osallistua jollakin osuudella kivien kunnostukseen tai uusimiseen. Vaurioita on eritasoisia ja osa saataneen kuntoon korjaamalla ja osa jouduttaneen uusimaan kokonaan.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee osallistua hautakivien korjaamiseen/uusimiseen enintään 30
% osuudella. Kuitenkin seurakunta voi tarvittaessa yhdessä kiven omistajan kanssa neuvotella yksityiskohtaisesti asiasta.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen sillä lisäyksellä, että hautakivien omistajat selvittävät
oman kotivakuutuksen korvausmahdollisuuden. Lisäksi selvitetään kirkkohallituksen
mahdollisuutta avustaa kivien korjaamisessa.

71.§ Valtakunnallisen kolehdin anominen kirkkohallitukselta vuodelle 2018 uuden kirkon rakentamiseen.
Kirkkoherra on valmistellut valtakunnallisen kolehdin anomista kirkkohallitukselta vuodelle 2018 uuden kirkon rakentamiseen. Kolehtianomus on toimitettava kirkkohallitukselle 31.5.2017 mennessä.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee anoa kirkkohallitukselta valtakunnallista kolehtia vuodelle
2018 uuden kirkon rakentamiseen (liite).
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

72.§ Kokousasiakirjojen toimittaminen kirkkovaltuustolle sähköpostilla
Kirkkovaltuuston kokouksessa 28.2.2017 tehtiin esitys kirkkovaltuuston kokousasiakirjojen toimittamisesta sähköisesti valtuuston jäsenille. Järjestelyllä säästetään työtä ja paperia. Jatkossa voitaneen toimittaa talousarviot ja tilinpäätökset paperisina ja muuten
voitaisiin siirtyä sähköiseen tiedonvälitykseen.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee toimittaa jatkossa kirkkovaltuuston kokousasiakirjat sähköpostilla. Talousarvio ja tilinpäätös toimitetaan kuitenkin paperisina.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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73.§ Palovakuutuskorvauksen sijoittaminen
Seurakunnan tilille on 16.5.2017 saapunut vakuutusyhtiön maksama palovakuutuskorvaus. Rahat on tarkoitettu käytettäväksi kirkon rakentamiseen lähitulevaisuudessa. Johtoryhmä selvittelee alustavaa rakentamisaikataulua yhdessä kaupungin rakennusviranomaisten kanssa. Kuitenkin rakentamisen valmistelu vienee aikaa vähintään pari vuotta.
Raha on kuitenkin syytä sijoittaa täksi väliajaksi turvallisesti ja tuottavasti. Toistaiseksi
raha on talletettu 0 % korolla Osuuspankin käyttötilille. Riskinä siinä on se, että on
mahdollista, mikäli talletuksen kokonaismäärä ylittää 2 miljoonaa euroa, niin siitä peritään miinusmerkkinen korko. Asiaa valmistellaan siten, että siitä pyritään tuomaan esitys kirkkoneuvoston kokoukseen.
Esitys, tja
Johtoryhmä on valmistellut asiaa ja esittää, että seurakunnalle otetaan asiaa valmistelemaan SijoittajaPRO Finland Oy:n Jarno Rasinkangas. Hän valmistelee yhteistyössä johtoryhmän kanssa sijoitusvaihtoehdot, jotka esitellään kirkkoneuvostolle päätettäväksi
29.6.2017 klo 10 pidettävässä kokouksessa. Sijoitustarjouksia tullaan pyytämään myös
kaikilta paikallisilta seurakunnan asiakaspankeilta.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

74.§ Seurakunnan strategia 2020
Kirkkoneuvosto päätti 31.10.2016 käynnistää toimintastrategian päivityksen vuoden
2017 kevätkaudella EraPro-yrityksen palvelujen avulla. Seurakunnan strategiaa 2020 on
valmisteltu kuluneen vuoden aikana kyselyllä seurakunnan luottamushenkilöille ja työntekijöille ja sen jälkeen työstetty työntekijäkokouksessa ja esimiespalavereissa.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee valmistuneen Ylivieskan seurakunnan strategian 2020 otettavaksi käyttöön 1.9.2017 alkaen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto keskusteli luonnoksesta ja esille nostettiin ajatuksia tekstin tiivistämisestä ja joistakin yksityiskohdista. Erilaisia näkökulmia esitettiin ja asia jätettiin pöydälle
jatkovalmistelua varten.

75.§ Muut esille tulevat asiat
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76.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra ilmoitti liitteenä olevasta tuomiokapitulin määräaikaisesta virkamääräyksestä pastori Niko Salmiselle Ylivieskan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan
1.9.2017–31.12.2018.
Jorma Kopakkala on esittänyt, että rauniokirkon kelloa voitaisiin soittaa ehtookelloina
lauantaisin siten, että ukkopiiri hoitaisi soiton talkootyönä. Kellonsoitto on sovittu toteutettavaksi näin 1.6.- 31.8. välisenä aikana lauantaisin klo 18.00-18.05.
Kirkkoherra esitti tiivistettynä rovastikuntakokouksessa esitetyn rovastikunnan strategian. Asia tulee kirkkoneuvostolle päätettäväksi syksyllä.
Leo Mehtälä kertoi Kirkkotalakoiden varainkeräystilanteen uuden kirkon hyväksi. Tällä
hetkellä on varoja kerätty n. 300 000€. Lisäksi vastailmestynyt Kirkkomatka-kirjaa on
myyty runsaasti.

77.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja kokous päättyi klo 18.10.

