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Aika

Maanantaina 6.11.2017 klo 16.30-18.10

Paikka

Lagus

Läsnä

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

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Isotalo
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
129-141 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Marja Himanka

Ritva Nauha

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 15.11.2017

Timo Määttä, kirkkoherra
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129.§ Kokouksen avaus
Veisattiin virsi 267:2,3 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

130.§ 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 viisi
neuvoston jäsentä ja yksi varajäsen.

131.§ 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 Marja Himanka ja Merja Jaakola
Päätös, kn
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Marja Himanka ja Ritva Nauha.

132.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen sillä lisäyksellä, että esityslistalla olevat kaksi metsänmyyntiasiaa käsitellään myös.
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133.§ Vastaus Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranviran täyttämisestä
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt Ylivieskan seurakunnalle lausuntopyynnön kirkkoherran viran täyttämisestä. Mikäli kirkkovaltuusto kokouksessaan
7.11.2017 näkee suunnitellun kirkkoherran viran kokonaisjärjestelyn hyväksi ja hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen kirkkoherran viran auki julistamisen siirtämisestä KJ 6, 14
§ pohjalta, Ylivieskan kirkkoherran viran täyttöprosessi on mahdollista käynnistää siten,
että virka täytetään 1.2.2019 alkaen.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli pyytää Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuustolta
lausuntoa virantäytön käynnistämisestä, vaalitavasta ja kirkkoherran viran erityisistä
tarpeista.
Virantäytön käynnistäminen
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n mukaan tuomiokapitulin on julistettava avoimeksi tullut kirkkoherran virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla. Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden
ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran virkaa julisteta haettavaksi, jos:
1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että
virka tulee tarpeettomaksi;
3) siihen on muu erityinen syy.
Kirkkoherranvaalin vaalitapa
Kirkkolaki 23 luku, 11 §:
”Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali).
Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että
kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto
(kirkkoherran välillinen vaali). ….
Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.”
Kirkkoherran viran tultua avoimeksi seurakunnassa on mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä välillisenä. Harkinnassa on syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan
jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaa, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan sekä paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaalissa. Kirkkovaltuuston on tehtävä pyyntö
hiippakuntansa tuomiokapitulille välillisen vaalin toimittamisesta ennen viran haettavaksi julistamista. Mikäli seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä, pyynnön
perustelut on syytä kirjata asian käsittelyn yhteydessä. Jos pyyntöä ei tehdä, kirkkoherra valitaan välittömillä vaaleilla.
Kirkkoherranviran erityiset tarpeet
Kirkkojärjestys 6 luku, 13 §:
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”Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa.
Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa kuten
kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.
Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan arkistosta.
Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa
hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ylin esimies. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että kirkkoherran alainen viranhaltija tai työntekijä toimii päätöksessä mainittujen kirkkoherran alaisten muiden viranhaltijoiden tai työntekijöiden esimiehenä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. ….”
Ennen viran haettavaksi julistamista on selvitettävä ne kriteerit, joiden perusteella potentiaalisten hakijoiden taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa avoimena olevaan virkaan.
Peruslähtökohtana ovat kirkkoherran viran tehtävät, jotka on määritelty edellä kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:ssä. Tämän lisäksi voidaan ottaa huomioon seurakunnan toimintaympäristöstä nousevat tarpeet, seurakunnan koko ja seurakunnan muut olosuhteet.
Tuomiokapitulin kirkkovaltuustolle lähettämä tiedustelu ja päätökseen vaikuttavia näkökohtia
Tuomiokapituli pyytää Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuustoa
a) ilmoittamaan tuomiokapitulille, onko Ylivieskan seurakunnassa vireillä hankkeita tai
järjestelyitä, joiden perusteella virkaa ei KJ 6:14 mukaisesti ole syytä julistaa haettavaksi.
Kirkkoneuvosto on esittänyt, että kirkkovaltuusto pyytäisi, ettei tuomiokapituli julistaisi
kirkkoherran virkaa haettavaksi 1.2.2018 alkaen uuden kirkon suunnittelun ollessa kesken, mutta että kirkkoherran virka voitaisiin näin ollen täyttää 1.2.2019 alkaen. Mikäli
kirkkovaltuusto tekee kirkkoneuvoston esityksen mukaisen päätöksen, virantäyttöprosessi voitaisiin käynnistää.
b) ilmoittamaan, pyytääkö se välillisen vaalitavan käynnistämistä mahdollisessa virantäyttöprosessissa.
Ylivieskassa seurakuntavaaleissa on äänestetty valtakunnallista tasoa vilkkaammin. Viimeksi suoritetuissa seurakuntavaaleissa äänestysprosentit ovat olleet
- vuonna 2010 24,7 % (valtakunnallinen äänestysprosentti 17 %)
- vuonna 2014 20,4 % (valtakunnallinen äänestysprosentti 15,5 %).
Kirkkoherranvaaleissa äänestysprosentit ovat olleet seurakuntavaaleihin verrattuna
huomattavasti korkeammat:
- vuonna 1983 35,0 %
- vuonna 1990 42,9 %
- vuonna 1996 32,3 %.
Ylivieskassa seurakunnan toiminta ja seurakuntaelämä on aktiivista ja herätysliikkeiden
toiminta vilkasta. Seurakunnan jäsenet ovat kiinnostuneita seurakunnan toiminnasta ja
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haluavat ottaa kantaa myös kirkkoherran valintaan, mikä näkyy kirkkoherranvaalien äänestysaktiivisuudessa. Mainitut tekijät puoltavat päätöstä välittömän vaalin järjestämisestä kirkkoherran valinnassa.
c) ilmoittamaan mahdollista viran haettavaksi julistamista varten lyhyesti Ylivieskan
seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet tai ilmoittamaan tuomiokapitulille,
ettei erityisiä tarpeita ole.
Ylivieskan seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2016 oli 14 309. Seurakunnan työntekijöiden
lukumäärä oli 55, ja työntekijäorganisaatiossa on toteutettu työalakohtainen lähiesimiesjärjestelmä. Merijärvi on liitetty seurakuntaan kappeliseurakuntana vuonna
2006. Seurakuntaelämä on vilkasta ja herätysliikkeiden toiminta on aktiivista. Ylivieskan
kaupungin kehittyminen ja väkiluvun kasvu luo omat haasteensa seurakuntaelämälle,
sen kehittämiselle ja johtamiselle. Kehittyvä toimintaympäristö ja eri tasoilla tapahtuva
yhteistyö korostavat strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitystä ja edellyttävät
johtamisessa hyviä yhteistyö- ja organisointitaitoja. Keskisuuressa seurakunnassa korostuu seurakunnan johtajan kirkollisen lainsäädännön ja hallinnon tuntemuksen merkitys.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee, että mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esittämän virkajärjestelysuunnitelman kirkkoherran viran täyttämiseksi 1.2.2019 alkaen,
kirkkovaltuusto ilmoittaa vastauksenaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin tiedusteluun, että
a) Ylivieskan seurakunnan kirkkoherran virka voidaan julistaa välittömästi haettavaksi
ja tulee täytettäväksi 1.2.2019 alkaen,
b) kirkkovaltuusto ei pyydä välillisen vaalitavan käyttämistä Ylivieskan seurakunnan tulevassa kirkkoherranvaalissa, ja että
c) Ylivieskan kirkkoherran viran erityisiä tarpeita ovat hengellinen johtajuus, kyky strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä, hyvä organisointi- ja yhteistyökyky, hyvät henkilöstöjohtamisen ja vuorovaikutuksen taidot
sekä kirkollisen lainsäädännön ja seurakunnan hallinnon tuntemus.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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134.§ Ylivieskan seurakunnan osa-aikaisen (50 %) diakonian viran täyttäminen
Kirkkoneuvosto on 26.9.2017 julistanut haettavaksi pääsääntöisesti Merijärven kappeliseurakunnan osa-aikaisen (50 %) diakonian viran 2.11.2017 päättyvin hakuajoin.
Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet Salme Heikkilä, Kaisa Isokääntä, Marjo
Karppinen, Monica Kurtén-Ylikulju, Marjo Luoto-Harjuhaahto ja Ulla-Maija Oikarainen.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto käynee läpi hakijoiden hakuasiakirjat, nimittänee haastattelutyöryhmän
sekä pyytää hakijoista lausunnon Merijärven kappelineuvostolta.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja kutsuu haastatteluun viisi virkaan pätevää hakijaa:
Salme Heikkilän, Kaisa Isokäännän, Marjo Karppisen, Monica Kurtén-Ylikuljun ja UllaMaija Oikaraisen. Haastattelutyöryhmään valitaan Satu Similä, Juhani Alaranta, Olli Hiitola ja kirkkoherra Timo Määttä.

135.§ Pajukoski ll tuulipuistohanke
TM Voima Oy suunnittelee rakentavansa Pajukoski ll-tuulipuiston Ylivieskaan. Ylivieskan
seurakunnan maille (Heikkilä, 977-406-20-77) suunnitellaan kahden turbiinin rakentamista. Hankkeen etenemiseksi tarvitaan jo tässä vaiheessa maanomistajan lupaa rakentamisesta. Liitteenä on maanvuokraussopimus ja karttaliite turbiinien sijoituspaikoista.
Esitys, tja
Liitteenä on maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimus, josta ilmenee seurakunnan vuokraamien maa-alueiden pinta-alat (0,5 hehtaaria/tuulivoimala). Lisäksi alueelle rakennetaan huoltotiet kullekin tuulivoimalalle. Alueen vuokra on 7 500 €/tuulivoimala/vuosi.
Vuokran maksu aloitetaan kuukausi rakennustöiden aloittamisen jälkeen. Vuosivuokra
sidotaan elinkustannusindeksiin ja perusindeksi on elokuulta 2016. Lisäksi seurakunnalla on mahdollisuus käydä neuvottelu vuokralaisen kanssa hehtaariperusteisesti maksettavasta tuulenottoalueesta (500 m. säde turbiinista). Vuosittainen tuotto olisi näin ollen
n. 18 000€. Seurakunnalle ei aiheudu kustannuksia tästä projektista.
Vuokralle annettava alue on talousmetsäaluetta ja siitä saatava etu on seurakunnalle
mahdollisia haittoja huomattavasti suurempi.
Kirkkoneuvosto hyväksynee liitteenä olevan maa-alueen käyttö- ja vuokrasopimuksen.
Päätös, kn
Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.
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136.§ Taloustoimiston henkilö- ja työjärjestelyt
Liitteenä on esitys taloustoimiston henkilöstö- ja työjärjestelyistä. Tällä miehityksellä
pyritään toistaiseksi hoitamaan taloushallinnon tehtävät. Muuttuneiden työjärjestelyiden ja Kirkon palvelukeskuksen asiakkaana olemisen tähden on jouduttu muuttamaan
toimintatapoja. Asia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee henkilöstö- ja taloussihteerin palkkauksen vaativuusryhmäksi 502 ja toimistosihteerin palkkauksen vaativuusryhmäksi 403 1.10.2017 alkaen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

137.§ Esitys v. 2018 talousarvioon kuuluvasta puukaupasta
Liitteenä on yhteenveto puunmyyntitarjouksista. Seurakuntien metsien hoidosta vastaava Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala on pyytänyt ostotarjouksia liitteenä olevan kartan
mukaiselta alueelta Ylivieskan Rinkkalan alueelta. Määräaikaan mennessä tarjouksen
jättivät Metsä Group, Hasa, Junnikkala Oy ja UPM.
Ylivieskan seurakunnan 2018 vuoden puukauppaan tuli 4 tarjousta.
Parhaan tarjouksen teki Haapuu Oy (Hasa). Tarjous on 87 806,00 €.
Tarjoukset (alv 0 %):
Haapuu Oy
87 806,00 €
Junnikkala Oy
85 010,77 €
UPM
83 350,95 €
Metsä Group
79 926,30 €
Ylivieska 1.11.2017
Markus Niskanen
Metsäasiantuntija
Mhy Pyhä-kala
040 5362 203
Savarinväylä 2 84100 Ylivieska

Esitys tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee tarjousten perusteella parhaimman tarjouksen tehneen
Haapuu Oy:n tarjouksen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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138.§ Kompensaatio Junnikkala Oy:n kanssa tehdyn puukaupan peruuntumisen takia.
Ylivieskan seurakunta myi Junnikkala Oy:lle v. 2014 Hirvilammi tilalta 4730 m3 edestä.
Tilalta saatiin hakattua ainoastaan 1030 m3, koska tilalta löydettiin jälkiä liito-oravasta.
Puukauppa jäi kesken ja periaatteessa seurakunnan olisi välittömästi pitänyt tarjota tilalle vastaavaa aluetta, josta olisi ollut saatavilla puuttuva puumäärä.
Liitteenä on kartta mahdollisesta vaihtoehdosta.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee Uusi-Männistö tilan kuvio 20 puuston myynnin Junnikkala
Oy:lle. Kuvion pinta-ala on n. 6,1 hehtaaria ja puustoa on n. 1500 m3. Hintana on päivän hinta. Kuvio tulee hakattavaksi v. 2019 aikana.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

139.§ Muut esille tulevat asiat

140.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra antoi tiedoksi arkkitehtikilpailusta seuraavaa:
Yleisen arkkitehtuurikilpailun järjestäjänä on ollut Ylivieskan seurakunta. Kilpailutehtävänä oli suunnitella tulipalossa menetetyn kirkon tilalle Ylivieskan seurakunnalle uusi
kotikirkko, jonka odotetaan myönteisellä tavalla liittyvän kristilliseen kirkkorakennusperinteeseen. Tavoitteena oli, että kilpailun tulos toimii lähtökohtana tarkemmalle suunnittelulle, ja voittaneen työn pohjalta voidaan käynnistää kirkkorakennuksen jatkosuunnittelu yhdessä rakennuttajan, seurakunnan edustajien kanssa. Kilpailu oli yleinen
suunnittelukilpailu ja se oli avoin kaikille Suomen sekä muiden Euroopan Unionin ja sen
hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille voimassa olevien lakien ja
sopimusten mukaisesti. Kilpailussa noudatettiin kilpailuohjelmaa sekä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjä. Kilpailu alkoi 14.2. ja päättyi 15.5.2017. Määräaikaan
mennessä kilpailuun osallistui 214 ehdotusta, jotka kaikki hyväksyttiin arvosteltaviksi.
Palkintolautakunta kokoontui kuusi kertaa.
Palkintolautakuntaan kuuluivat Ylivieskan seurakunnan nimeäminä kirkkoherra Timo
Määttä (palkintoltk pj), Kalle Luhtasela (kirkkovaltuuston pj, palkintoltk varapj), Pekka
Similä (kirkkoneuvoston varapj) kirkkoneuvoston jäsenet Merja Jaakola ja Marja Himanka ja seurakuntamestari Hannu Jussi-Pekka (srk:n työntekijöiden edustaja).
Ylivieskan kaupungin nimeäminä Risto Suikkari (kaupunginarkkitehti) ja Leena Löytynoja (johtava rakennustarkastaja).
SAFA:n kilpailutoimikunnan nimeäminä Janne Pihlajaniemi (arkkitehti SAFA) ja Ulla Rahola (arkkitehti SAFA). Palkintolautakunnan sihteerinä on toiminut Kerttu Illikainen.
Kilpailun tulos:
1.palkinto (30.000 €)
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Ehdotus 82 Trinitas (Tekijät Arkkitehtitoimisto K2S, Kimmo Lintula, Niko Sirola, Mikko
Summanen avustajinaan Mari Ollila ja Petri Ullakko. Tekijänoikeudet Arkkitehtitoimisto
K2S Oy)
3. palkinnot (á 12.000 €)
Ehdotus 168 Silta (Tekijät työryhmä Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, arkkitehti Erkko
Aarti, arkkitehti SAFA Arto Ollila, arkkitehti SAFA Mikki Ristola, arkkitehti SAFA Kuutti
Halinen, arkkitehti Pyry Kantonen, tekn.kand. Meri Wiikinkoski. Tekijänoikeus Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy)
ja
Ehdotus 197 Kooda (Tekijät projektin johtaja arkkitehti SAFA M.Arch Anssi Lassila, työryhmä arkkitehti yo Kazunori Yamaguchi, arkkitehti yo Marko Simsiö, arkkitehti yo Juha
Pakkala. Visualisointi Lumire Oy Antti Hakala . Tekijänoikeus: Anssi Lassila/ OOPEAA OFFICE FOR PERIPHERAL ARCHITECTURE)
Lunastukset (á 7.000 €)
Ehdotus 90 Emilia (Tekijä Benjamin Aspelin. Avustajat Stian Vestly Holte, Simon Schumacher. Tekijänoikeus tekijä ja avustajat)
Ehdotus 96 Trias (Tekijä arkkitehti SAFA Pauli Terho. Tekijänoikeus Pauli Terho)
Ehdotus 109 Ristit ( Tekijä arkkitehti SAFA Aaro Artto. Tekijänoikeus: Aaro Artto, Arkkitehtityö-huone Artto Palo Rossi Tikka Oy).
Kunniamaininta
Ehdotus 122 Minä olen tie (Tekijä Benjamin Schulman. Tekijänoikeus Benjamin Schulman)
Palkintolautakunta suosittaa yksimielisesti ehdotusta nro 82 "Trinitas" jatkosuunnittelun pohjaksi ja kirkon suunnittelutehtävän antamista voittaneen ehdotuksen tekijälle.

141.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18.10 yhteisesti veisattuun virteen 332.

