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Aika

Keskiviikkona 3.5.2017 klo 17

Paikka

Lagus

Läsnä

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

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
52-62§§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Leo Mehtälä

Pekka Similä

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 15.5.2017

Timo Määttä, kirkkoherra
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52.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 375:1,4 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

53.§ 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.

54.§ 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.

55.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen sillä lisäyksellä, että lopuksi käsitellään v. 2017 vuosilomat.
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56.§ Kolehtilista 2/2017
Kolehtilista 2/2017 on tämän esityslistan liitteenä.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kolehtilistan siten, että kappelineuvosto päättää Merijärven kirkossa päiväjumalanpalveluksessa 20.8. kannettavan kolehdin.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

57.§ It-aluekeskuksen johtokunnan esitys Matias Svartsjön työsuhteen jatkamisesta
It-aluekeskuksen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 30.3.2017. Johtokunta
esittää yksimielisesti Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvostolle, että Markus Päivärinnalle myönnetään irtisanoutuminen Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskuksen palveluksesta.
Päivärinnan työtehtävissä jatkaa Matias Svartsjö, jonka työsuhdetta jatketaan 28.5 alkaen toistaiseksi voimassaolevana.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto on jo aiemmin myöntänyt Markus Päivärinnalle eron it-asiantuntijan
tehtävästä. Kirkkoneuvosto jatkanee Matias Svartsjön työsuhdetta 28.5. alkaen toistaiseksi.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

58.§ V. 2016 tilinpäätös
Liitteenä on v. 2016 tilinpäätös. Tilinpäätös on ensimmäinen Kirkon palvelukeskuksen
asiakkaaksi liittymisen jälkeen. Tuloslaskelma osoittaa 13 484,84 € ylijäämää. Kirkon palon aiheuttaman kirkon tasearvon alaskirjaus näkyy liitteessä.
Uuden kirkon rakentamiseen perustettuun rahastoon oli kertynyt varoja 212 017,93€
vuoden loppuun mennessä. Ylivieskan kotiseutuyhdistys on saanut keräysluvan uuden
kirkon rakentamista varten. Tähän rahastoon oli vuoden loppuun mennessä kertynyt
varoja 7 945,56€.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee tilinpäätöksen esitettäväksi tilintarkastajille.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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59.§ Lomalista
Liitteenä on v. 2017 vuosilomalistaus.
Esitys, khra
Vuosilomat hyväksytään liitteen mukaisina.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

60.§ Muut esille tulevat asiat
61.§ Tiedoksiantoasiat
Liitteenä on tuomiokapitulin pöytäkirjanote, jossa pastori Janne Isomaalle on annettu
viranhoitomääräys Ylivieskan seurakunnan kappalaisen virkaan 1.6.2017 alkaen. Virassa
sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.
Leo Mehtälä kertoi varojen keruun nykytilanteen. Varoja on yhteensä kertynyt n,
270 000€. PPO:n osuuskuntakokous oli käsitellyt 26.4. seurakunnalle esitettyä 100 000€
avustusta hyvin värikkäästi. Osuuskunnan tilanteen mukaisesti asiassa oli esiintynyt
kahta vastakkaista mielipidettä entisten voimasuhteiden mukaisesti. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Arvo Invest Nordic Oy, joka on PPO:n kokonaan omistama tytäryhtiö.
Juhani Palmun taideteokset koskien palanutta kirkkoa ovat siirtyneet seurakunnan
omistukseen. Taulujen myyntiä mietitään.
Kirkkoherra tiedotti viikonlopulla tehtävästä Aegviidun matkasta. Matkaan lähtee kahdeksan henkilöä.
Merijärven kappalaisen Pekka Favenin kuvan laitetaan kirkon sakastiin.

62.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.10 yhteisesti veisattuun virteen 374:1,3.

