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Aika

Maanantaina 6.2.2017 klo 16.30

Paikka

Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta
Jukka Hautala
Kirsi Herranen-Somero, poissa saapui klo 16.42
Marja Himanka
Merja Jaakola
Anita Kallio, poissa tilalla varajäsen Ritva Nauha
Leo Mehtälä
Pekka Similä

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, saapui klo 16.58
Juhani Isotalo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, saapui klo 17.40
Pentti Haikola, talousjohtaja
Asiat
1- 13§§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Marja Himanka

Merja Jaakola

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 15.2.2017

Timo Määttä, kirkkoherra
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1.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 447 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.§ 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 koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli seitsemän neuvoston jäsentä ja yksi varajäsen.

3.§ 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
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

4.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen (Kirsi Herranen-Somero saapui)
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella, että 6 asia kirkkoneuvoston kokousaikataulu käsitellään viimeisenä asiana.
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5.§ Uuden kirkon arkkitehtikilpailun kilpailuohjelman hyväksyminen (Kalle Luhtasela saapui)
Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 12.12.2016 uuden kirkon suunnittelukilpailua
varten palkintolautakunnan, johon valittiin kirkkoherra Timo Määttä (palkintolautakunnan pj), kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kalle Luhtasela (palkintolautakunnan varapj),
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä, kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenet Merja Jaakola ja Marja Himanka, kaupunginarkkitehti Risto Suikkari, johtava rakennustarkastaja Leena Löytynoja, arkkitehdit SAFA Ulla Rahola ja Janne Pihlajaniemi
sekä valitsi kilpailusihteeriksi Kerttu Illikaisen. Työntekijät valitsivat työntekijäkokouksessa 11.1.2017 edustajakseen johtava seurakuntamestari Hannu Jussi-Pekan. Palkintolautakunnan tehtävänä on laatia ja hyväksyä arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelma.
Palkintolautakunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseen 12.1.2017 kilpailuohjelman
laatimista varten.
Palkintolautakunta on laatinut ja hyväksynyt kilpailuohjelman ”Ylivieskan kirkon ja sen
ympäristön arkkitehtuurikilpailu”. Kirkkoneuvoston ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n
on hyväksyttävä kilpailuohjelma ennen arkkitehtuurikilpailun alkamista. Arkkitehtuurikilpailun ajaksi on määrätty 14.2. – 15.5.2017.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto käsitellee kilpailuohjelman ”Ylivieskan kirkon ja sen ympäristön arkkitehtuurikilpailu” ja hyväksynee kilpailuohjelman noudatettavaksi Ylivieskan uuden kirkon arkkitehtuurikilpailussa (liite).
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

6.§ Ylivieskan kirkkopaloa koskeva Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätös
Esitys, khra
Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätös Ylivieskan
kirkkopalosta.
Päätös, kn
Käräjäoikeuden päätös merkittiin tiedoksi.
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7.§ Kappalaisen viran täyttämiseen liittyvät toimenpiteet
Ylivieskan seurakunnan kappalaisen virka on ollut haettavana Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulissa 3.1.2017 päättyvin hakuajoin. Määräaikaan mennessä kappalaisen
virkaa hakivat Reisjärven kirkkoherra, TK Janne Isomaa ja TM Matti Poutanen.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on 17.1.2017
a) todennut KJ 6:15 mukaisesti virkaa hakeneet Janne Isomaan ja Matti
Poutasen kelpoisiksi Ylivieskan seurakunnan kappalaisen virkaan
b) antanut hakijoista seuraavan lausunnon:
Tuomiokapitulin lausunto Ylivieskan seurakunnan kappalaisen viran hakijoista
Ylivieskan seurakunnan kappalaisen virkaa hakivat 3.1.2017 päättyneellä hakuajalla
Janne Isomaa ja Matti Poutanen. He ovat kelpoisia hakemaan Ylivieskan seurakunnan
kappalaisen virkaa.
Viranhoidossa tarvittavaa taitoa arvioidaan hakijan koulutuksessa ja käytännön työssä
osoitetun perehtyneisyyden pohjalta. Kyvyllä tarkoitetaan aikaisempaan viranhoitoon ja
käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä sekä henkilökohtaisia kykyjä haettavan olevan viran
hoitamiseen. Tuomiokapituli ei ole haastatellut hakijoita.
Arviointi taidon mukaan:
Kummallakin hakijalla on teologisen koulutuksen lisäksi opintoja muilta aloilta:
Isomaalla on kasvatustieteen maisterin tutkinto Oulun yliopistosta sekä päivähoitajan
tutkinto Kokkolan kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksesta. Poutasella on kauppatieteen maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta sekä diplomi-insinöörintutkinto Teknillisestä korkeakoulusta.
Isomaa on toiminut pappina 9,5 vuotta, josta ajasta vs. kappalaisena ja kappalaisena 2,5
vuotta sekä kirkkoherrana 2 vuotta. Poutanen on toiminut pappina 5 vuotta 5 kuukautta, josta ajasta kappalaisena tai vt. kappalaisena 7 kuukautta ja vs. kirkkoherrana 11
kuukautta.
Isomaa on pappiskokemusvuosiensa ja erityisesti kirkkoherrakokemuksensa vuoksi hakijoista kokeneempi, samoin työ kanttorina seurakunnassa on laskettava hänelle eduksi
seurakuntatyön laaja-alaista ymmärrystä tarkasteltaessa. Myös Poutasella on aiempaa
kokemusta vt. kappalaisena ja vs. kirkkoherrana toimimisesta, hyvin erilaisissa seurakunnissa hiippakunnan eri osissa. Tämä tuo näkemystä ja kokemusta seurakuntatyön
tekemiseen erityyppisissä seurakunnissa.
Pastoraalitutkinnosta hakijoilla on seuraavat arvosanat: Isomaa ”hyvä” ja Poutanen
”erinomainen”.
Seurakuntatyön johtamistutkinto (Kirjo I) on hakijoista vain Isomaalla. Isomaalla on lisäksi seurakuntatyön johtamisen II tutkinto (Kirjo II).
Arviointi kyvyn mukaan:
Tuomiokapitulilla on hakijoiden aikaisemman viranhoidon ja käyttäytymisen arvioinnissa käytettävissään hakijoiden nimikirjaotteet. Nimikirjaotteiden mukaan hakijoiden
kohdalla ei ole viranhoidon tai käyttäytymisen ongelmia. Hakijoilla on riittävästi kyvykkyyttä kappalaisen viran hoitamiseen. Tuomiokapituli suosittelee hakijoiden haastattelua, joiden avulla saadaan syvempi näkemys heidän taidoistaan ja kyvyistään.
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Yhteenveto:
Kun tarkastellaan hakijoiden taitoa ja kykyä koulutuksen ja viranhoidosta saadun kokemuksen perusteella, voidaan todeta, että virkaa hakeneilla Isomaalla ja Poutasella on
hyvät edellytykset hoitaa Ylivieskan seurakunnan kappalaisen virkaa.
Tuomiokapituli suosittelee hakijoiden haastattelua, joiden avulla saadaan syvempi näkemys heidän taidoistaan ja kyvyistään.
c) lähettää pöytäkirjaotteen ja hakemusasiakirjat Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvostolle KJ 6:16-20 mukaisia toimenpiteitä varten. (liite)
----Tuomiokapituli on suositellut seurakunnalle hakijoiden haastattelua, jonka voi suorittaa
kirkkoneuvosto, tai haastattelu voidaan suorittaa kirkkovaltuuston kokouksessa. Lisäksi
voidaan järjestää myös avoin haastattelutilaisuus.
Kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaan kappelineuvoston tehtävänä on antaa kirkkoneuvostolle lausunto kappeliseurakunnan kappalaista valittaessa.
Yhteenveto kappalaisen viran hakijoista on liitteenä.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto
1) päättänee, että kappalaisen viran täyttämiseksi viran hakijoiden Janne Isomaan ja
Matti Poutasen haastattelu suoritetaan keskiviikkona 15.2.2017 klo 18 Merijärven
seurakuntatalossa, ja että haastattelutilaisuuteen kutsutaan kirkkovaltuuston ja
Merijärven kappelineuvoston jäsenet,
2) pyytänee Merijärven kappelineuvostolta haastattelutilaisuuden jälkeen annettavan
lausunnon kappalaisen vaalia varten, ja
3) asettanee työryhmän valmistelemaan kappalaisen viran hakijoiden haastattelutilaisuutta.
Päätös, kn
1) Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen sillä muutoksella, että haastattelutilaisuus pidetään 15.2.2017 klo 18 Suvannon kappelilla, ja että haastattelutilaisuuteen kutsutaan kirkkovaltuuston ja Merijärven kappelineuvoston jäsenet.
2) Merijärven kappelineuvostolta pyydetään haastattelutilaisuuden jälkeen laadittu
lausunto kappalaisen vaalia varten.
3) Työryhmään valittiin kirkkoherra Timo Määttä ja kirkkoneuvoston jäsen ja kappelineuvoston varapuheenjohtaja Juhani Alaranta.
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8.§ Seurakunnan edustaja Kalajoen rovastikunnan kasvatustoimikuntaan
Kirkkoneuvosto on valinnut Ylivieskan seurakunnan edustajaksi Kalajoen rovastikunnan
kasvatustoimikuntaan vuosiksi 2015-2018 johtava nuorisotyönohjaaja Hanne Konttilan
ja varalle johtava lapsityöntekijä Elisa Torvikosken. Kalajoen rovastikunnan kasvatustoimikunta on valitsemassa puheenjohtajakseen Pyhäjoen seurakunnan nuorisotyönohjaaja Hannu Louhimaan tilalle Ylivieskan seurakunnan nuorisotyönohjaaja Hannele
Ahon. Tällöin Ylivieskan seurakunnan edustajana kasvatustoimikunnassa tulisi olla nuorisotyönohjaaja Hannele Aho.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee seurakunnan edustajaksi Kalajoen rovastikunnan kasvatustoimikuntaan vuosiksi 2017-2018 nuorisotyönohjaaja Hannele Ahon ja varalle johtava
nuorisotyönohjaaja Hanne Konttilan.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

9.§ Talousarvioon sisältyvästä puukaupasta päättäminen
Markus Niskasen viesti 18.1.2017:
Ylivieskan seurakunnan leimikkoon tuli tarjousaikana 6 tarjousta. Tarjoukset on ohessa.
Ostajien toiveesta annoin luvan tehdä tarjouksen kesähakkuusta. (Talvihakkuuna ei ketään kiinnostanut). Maasto kantaa koneet kesäaikaan. Tiellä ei ole murskepintaa, mutta
se menee kankailla ja tiestä vastaava henkilö Heikki Niskanen oli myötämielinen myös
kesäaikaiseen kuljetukseen. Tietä on aiemmin käytetty myös sulan maan aikaan, ja
muutamaan paikkaan on ajettu mursketta korjuun yhteydessä. Seurakunnan leimikon
puumäärä on iso. Tien vaurioitumisen ennaltaehkäisemiseksi tarjouspyynnössä oli, että
puun ostaja ajaisi tielle mursketta 1000 €:n edestä. UPM lupaa kustantaa sen, muut lupaavat, että tie on yhtä hyvässä kunnossa korjuun jälkeen kuin ennen korjuuta. Murskeen ajo ei poista ostajan vastuuta, jos tie kaikesta huolimatta kärsisi.
Koko leimikkoon tarjosivat: UPM, Stora Enso ja MetsäGroup. Näistä UPM:n tarjous on
paras. Osatarjouksen tekivät Junnikkala ja Hasa (molemmat tarjosivat aukkoon ja kuvioon 270, eli he eivät tarjonneet ensiharvennuskuvioihin, jota on 24,5 ha). Mhy:n korjuupalvelu teki tarjouksen kuviolle 279 (10,7 ha).
Junnikkalan ja Hasan hinnat ovat samaa luokkaa UPM:n kanssa. UPM tarjoaa kuitenkin
myös harvennuskuvioihin ja hinta on niissäkin ihan ok, joten esitän puukauppaa UPM:n
kanssa. Lisäksi UPM:n eduksi on katsottava 1000 € sijoitus tiehen. Mhy:n korjuupalvelu
voisi tehdä kaikki ensiharvennukset (tarjouksessa vai yksi kuvio), jolloin kaikki kuviot tulisivat tehtyä, yhteistarjous sahojen kanssa ei kuitenkaan ole kilpailukykyinen.
Yhteenvetona: Kokonaistaloudellisesti parhaimman tarjouksen teki UPM. Suosittelen
puukauppaa UPM:n kanssa.
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Tarjousten viimeinen voimassaolopäivä oli 27.1. joten kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja hyväksyi esityksen ja puukauppa vahvistetaan kirkkoneuvostossa 6.2.2017.

Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee puukaupan UPM:n kanssa liitteen mukaisena.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

10.§ Kirkkoneuvoston kokousaikataulu keväälle
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee kevään kokousaikataulusta
Päätös, kn
Kirkkoneuvoston kokoukset pidetään seuraavasti: 20.2.2017 klo 16.30 Lagus, 21.3.2017
klo 16.30 Lagus, 10.4.2017 klo 16.30 Lagus, 3.5.2017 klo 16.30 Lagus ja 22.5.2017 klo
16.30 Lagus.
Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään 28.2.2017 klo 18 kokoushuone Bäckman.

11.§ Muut esille tulevat asiat

12.§ Tiedoksiantoasiat
Talousjohtaja antoi tiedoksi verotulojen tammikuun tilitykseen liittyvästä verottajan
virheestä. Tästä on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille tieto. Lisäksi annettiin tiedoksi
verotulojen mahdollinen kasvu tämän vuoden aikana. Kasvu johtunee siitä, että kuntaja valtion verotuksessa on tehty veroprosenttien alennus, josta seuraa verotettavan tulon kasvu. Tämä johtaa seurakunnille tulevan verokertymän lisääntymiseen.
Kirkkoherra muistutti 8.2. klo 18 pidettävästä strategiaillasta luottamushenkilöille Suvannon kappelissa.
Seurakunnan lähetystyön järjestämä Afrikan matka Namibiaan keväällä 2018 toteutuu,
mikäli matkalle osallistuu vähintään 8 henkilöä. Tällä hetkellä matkalle ilmoittautuneita
on 5 henkilöä. Ilmoittautumisaikaa matkalle on jatkettu tammikuun lopusta maaliskuun
loppuun asti.
Luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutuspäivä on 1.4.2017 Oulussa Pyhän Andreaan kirkossa.
Kirkkoherra laittoi kiertämään listan tekstinlukijoista kevään jumalanpalveluksiin.
Pääsiäislauantain yömessu pidetään klo 23 kirkon raunioilla.
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13.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18 yhdessä veisattuun virteen 577:1-4.
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