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Aika

Torstaina 29.6.2017 klo 10

Paikka

Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta, poissa
Jukka Hautala
Kirsi Herranen-Somero, poissa
Marja Himanka
Merja Jaakola
Ritva Nauha
Leo Mehtälä
Pekka Similä
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Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela, poissa
Juhani Isotalo
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
78-85§§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Jukka Hautala

Marja Himanka

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 7.7.2017

Timo Määttä, kirkkoherra
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78.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 99:1,6 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

79.§ 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.

80.§ 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 Jukka Hautala ja Marja Himanka.

81.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kokouskutsussa oleva työjärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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82.§ Palovakuutuskorvauksen sijoittamisesta päättäminen
Asiaa on valmistellut talousjohtajan johdolla johtoryhmä.
Kirkon palovakuutuskorvaus maksettiin seurakunnan tilille 16.5.2017. Tämän jälkeen
seurakunnan on mietittävä varojen sijoittamista siten, että vähintään pääoman arvo
säilyy ja lisäksi olisi hyvä saada kohtuullinen tuotto sijoitukselle ennen rakentamista.
Asiasta keskusteltiin mm. tilintarkastajan kanssa tilintarkastuksen yhteydessä. Heiltä
saadun neuvon perusteella seurakunta ostaa sijoituspalvelun SijoittajaPRO- yhtiöltä.
Siellä asiaa hoitavat toimitusjohtaja Hannu Huuskonen ja sijoitusneuvoja Jarno Rasinkangas. He laativat ehdotuksen sijoittamisesta.
Liitteenä on esitys varojen sijoittamisesta edellä mainittujen kriteereiden mukaisesti.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee hyväksyä varojen sijoittamisen esityksen mukaisesti (liite).
Sijoitusasiakirjojen oikeellisuuden tarkistaa SijoittajaPRO seurakunnan valtuuttamana.
Sijoitukset tehdään erikseen vahvistettavan aikataulun mukaisesti. Sopimukset allekirjoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti kirkkoherra Timo Määttä tai talousjohtaja Pentti Haikola.

Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
83.§ Muut esille tulevat asiat
Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään 28.8.2017 klo 16.30 Laguksessa.

84.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra ilmoitti, että Merijärven kappeliseurakunnan kappalainen Pekka Favènin
siunaustilaisuus oli 17.6. ja kirkkoherra ja Merijärven kappeliseurakunnan kanttori
Markku Sakko olivat seurakunnan edustajina paikalla.
Leo Mehtälä kertoi keräystoimikunnan toiminnan keskittyvän parhaillaan yhteydenottoihin seurakuntiin.
Ritva Nauha kertoi suviseurojen kuuntelumahdollisuudesta taajuudella 106,8
85.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30 yhteisesti veisattuun virteen 469

