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Aika

Maanantaina 5.11.2018 klo 16.30 – 18.20

Paikka

Kokoushuone Lagus

Läsnä

Eija Nivala, puheenjohtaja
Juhani Alaranta
Jukka Hautala, estynyt
Kirsi Herranen-Somero
Marja Himanka
Merja Jaakola
Ritva Nauha
Leo Mehtälä
Pekka Similä
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Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Isotalo
Pentti Haikola
Marjo Rättyä

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja (estynyt)
sihteeri

Asiat
142- 152 §

Pöytäkirjan allekirjoitus

Eija Nivala, puheenjohtaja

Marjo Rättyä, sihteeri

Kirsi Herranen-Somero

Marja Himanka

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 14.11.2018
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142.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi ja kirkkoherra Eija Nivala 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.

144.§ Sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Talousjohtaja on estynyt tulemaan kokoukseen, siksi valitaan kokoukselle sihteeri.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja on tarkastettava kokouksessa tai sen
tarkastaa kaksi sitä varten valittua pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys, khra
Esitetään sihteeriksi Marjo Rättyää. Kokous valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan
tarkistajaa, jotka toiminevat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Seuraavina pöytäkirjan tarkistajina voisivat toimia Kirsi Herranen-Somero ja Marja Himanka.
Päätös, kn
Sihteeriksi valittiin Marjo Rättyä. Kirsi Herranen-Somero ja Marja Himanka valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi.

145.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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146.§ Talousjohtajan viran täyttö
Kirkkoneuvosto on 26.6.2018 kokouksessaan hyväksynyt talousjohtajan irtisanoutumisen talousjohtajan virasta (106.§). Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto päätti julistaa
viran haettavaksi siten, että se on avoinna elokuun alusta lukien ja hakuaika päättyy
30.8.2018 (107.§).
Hakuajan päättymiseen mennessä talousjohtajan virkaa hakivat tradenomi (AMK), talouspäällikkö Piia Huotari, KTL, YTM, hallinto- ja talousjohtaja Jaana Niemelä, tuotantotalouden insinööri (AMK), konttorinjohtaja Sami Pokki, tietoliikennetekniikan insinööri
(AMK), ostopäällikkö Jarmo Pylkkö, taloushallinnon merkonomi, keräilijä, toimistotyöntekijä Satu-Marja Seppälä ja yo-merkonomi, konttorinjohtaja Kaisa Toivoniemi.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee
1. perustaa haastatteluryhmän, jonka muodostaa kirkkoneuvosto, sekä pyytää
Sievin seurakuntaa nimeämään haastatteluryhmään kaksi jäsentä,
2. haastatteluajankohdan,
3. kutsua haastatteluun Jaana Niemelän, Sami Pokin, Jarmo Pylkön, Kaisa Toivoniemen ja Piia Huotarin sekä
4. pyytää Sievin seurakunnalta lausunnon haastattelutyöryhmän esitykseen.

Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja haastatteluajankohdaksi päätettiin perjantai
5.10.2018 klo 12. Haastattelu suoritetaan toimitalo Pietarissa.
----Haastattelutyöryhmä haastatteli 5.10. talousjohtajan virkaan hakeneista Sami Pokin,
Jarmo Pylkön, Kaisa Toivoniemen ja Piia Huotarin. Haastatteluun kutsutuista Jaana
Niemelä perui tulonsa ja hakemuksensa.
Haastattelun perusteella soveltuvuusarviointiin valittiin Sami Pokki ja Kaisa Toivoniemi,
jotka haastattelutyöryhmä katsoi parhaiten soveltuviksi ko. tehtävään.
Tarkistuksen jälkeen kuitenkin selvisi, ettei yo-merkonomin tutkinto ole korkeakoulututkinto, vaikka se korkea-asteen tutkinnoksi luetaankin. Näin ollen Kaisa Toivoniemi ei
koulutuksensa osalta täytä hakuilmoituksessa ollutta kelpoisuusehtoa. Tämä tulkinta
perustuu kansainväliseen koulutusluokitus ISCED:iin (Unesco International Standard
Classification of Education).
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Selvisi myös, että hakuilmoituksen koulutusvaatimus on ristiriidassa talousjohtajan viran johtosäännön kanssa. Siinä sanotaan, että ”viran kelpoisuusehtona on soveltuva
korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto ja käytännön työkokemus. Lisäksi eduksi katsotaan hyvä seurakunnan hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus ja kokemus
johtamistehtävistä.”
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee laittaa talousjohtajan viran uudelleen auki. Hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta. Aikaisemmin
hakeneet otetaan huomioon valinnassa.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja virka laitetaan uudelleen haettavaksi 17.10.-1.11.
väliseksi ajaksi. Kirkkoneuvosto päättää 5.11. pidettävässä kokouksessa haastatteluun
valittavat. Aiemmin hakeneet otetaan huomioon valinnassa. Aiemmin haastateltavina
olleita ei haastatella uudelleen.
--Määräaikaan 1.11.2018 klo 12 mennessä talousjohtajan virkaa hakivat entisten hakijoitten lisäksi kauppatieteen maisteri, kehityspäällikkö Kai Korhonen, hallintotieteiden
kandidaatti, valmiussuunnittelija Kirsi Miettinen, merkonomi, henkilöstö- ja toimistopäällikkö Timo Niskanen, merkonomi, myyjä Anna-Maija Vierimaa, tradenomi, myyntijohtaja Antti Vähäoja, yo-merkonomi, KLT-kirjanpitäjä Anna-Leena Väntänen ja Bachelor of Business Administration (BBA), palveluneuvoja Anna-Sofia Yrjölä.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee kutsua 16.11. pidettävään haastatteluun klo 14:30…
Päätös, kn
Kai Korhonen ja Timo Niskanen päätettiin kutsua haastatteluun.
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147.§ Kesäteologi
Kesän leirityöhön ja työntekijöitten lomien tuomaan vajaukseen tarvitaan lisätyövoimaa. Liitteenä on teologian opiskelija Vilma Saarisen hakemus kesäteologin tehtävään
kesälle 2019 sekä Kallion seurakuntapastori Visa Viljamaan suositus hänestä.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee palkata Vilma Saarisen kesäteologiksi rippikoulu- ja yleiseen
seurakuntatyöhön 15.5.-31.7.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös, kn
Kirkkoherra Eija Nivala toi esille työvoiman tarpeellisuuden ja kirkkoneuvosto hyväksyi
palkkaamisen esityksen mukaisena.

148.§ Veli Matti Linnanmäen opintovapaa
Seurakuntapastori Veli Matti Linnanmäki hakee jatkoa 1.9.2017 alkaneelle opintovapaalle ajanjaksolle 1.1.-31.8.2019. Hakemus koskee jatko-opiskeluja Helsingin yliopistossa.
Esitys, khra
Myönnetään seurakuntapastori Veli Matti Linnanmäelle opintovapaata ajanjaksolle
1.1.-31.8.2019.

Päätös, kn
Kirkkoneuvosto myöntää opintovapaan esityksen mukaisesti.

149.§ Uuden kirkon nimi
Uuden kirkon suunnittelu on siinä vaiheessa, että kirkolle olisi hyvä miettiä ja päättää
nimi ja teema, joka ohjaisi kirkkoon tilattavan taiteen ja tekstiilien suunnittelua.
Esitys, khra
Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi pyydetään seurakuntalaisilta perusteltuja ehdotuksia uuden kirkon nimeksi.
Päätös, kn
Päätettiin esityksen mukaisesti ja tämä asia tiedotetaan seurakuntalaisille esim. seurakuntasivulla.
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150.§ Muut esille tulevat asiat

Niko Salminen on valittu Kempeleen seurakuntaan 1.1.2019 alkaen. Papiston työvoimatilanne on loppuvuoden ja alkuvuoden osalta haasteellinen.

151.§ Tiedoksiantoasiat
Kalle Luhtasela toi tiedoksi kirkonrakentamisen tilanteen. Yhteistyö on korostunut
suunnittelijan ja rakentajien kesken ja vuorovaikutus näyttää erittäin hyvältä. Suunnittelutyö on vielä kesken. Leo Mehtälä antoi tiedoksi keräysvarojen lokakuun lopun tilanteen, mikä on 576.186 euroa ja virallisen kolehdin osuus siitä on 85.000 euroa.

152.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kirkkoherra päätti kokouksen klo 18:20 ja veisattiin loppuvirsi.

