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Aika

Keskiviikkona 7.2.2018 klo 16.30

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
Juhani Isotalo
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
16-28 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Ritva Nauha

Leo Mehtälä

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 15.2.2018

Timo Määttä, kirkkoherra

YLIVIESKAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2018
7.2.2018

9

16.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 525:1,4,5 ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

17.§ 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.

18.§ 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 Kirsi HerranenSomero ja Marja Himanka.
Päätös, kn
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Ritva Nauha ja Leo Mehtälä.

19.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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20.§ Kirkon suunnittelu (Marja Himanka poistui klo 17.25)
Vison Oy:n Eero Moilanen esitti liitteenä olevan diasarjan, jossa selvitettiin kirkkoinvestoinnin toteuttamisvaihtoehtoja.
Ensimmäinen vaihtoehto on kokonaisurakka, joka toteutetaan peräkkäisinä vaiheina
kilpailuttamalla ensin suunnittelu ja sitten rakentaminen. Rakentamisen hankintojen
perusteena on yleensä halvin hinta. Vastuu hankkeen toteuttamisesta on urakoitsijalla,
joka kantaa hankkeeseen liittyvät hinta- ja määräriskit.
Toinen vaihtoehto on ns. KVR-malli (kokonaisvastuurakentaminen), jossa tilaaja kilpailuttaa suunnittelun ja rakentamisen kokonaisuutena yhdellä urakoitsijalla tai yritysryhmittymällä. Kilpailuttaminen perustuu KVR-tasolle laajennettuun suunnitelmaan ja tilaajan laadullisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Kilpailuttamisessa käytetään yleensä
hinta- ja laatutekijöitä. Tilaaja on sopimussuhteessa vain valitun urakoitsijan tai yritysryhmän kanssa. Valittu toimija vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä
niihin liittyvistä hankinnoista ja riskeistä.
Kolmas vaihtoehto on integroitu projektitoimitus, jossa tilaaja kilpailuttaa keskeiset
suunnittelijat ja urakoitsijat heti hankkeen alussa suunnittelemaan ja kehittämään hanketta yhdessä tilaajan kanssa. Tilaaja voi kilpailuttaa suunnittelijat ja urakoitsijat erikseen tai yhtenä ryhmittymänä. Kilpailuttaminen perustuu tarjottuun palkkioon, laatuun
ja palveluntuottajien kyvykkyyteen. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelynä.
Tässä vaiheessa on huomioitava kirkkovaltuuston päätökseen liittyvä ponsi, jossa asetettiin tavoitteita uuden kirkon suunnittelulle.
Tässä hankkeessa on kuitenkin jo valittu pääsuunnittelija arkkitehtikilpailun tuloksena.
Tässä vaiheessa on selvitettävä suunnittelun muoto. Näyttää nyt siltä, että yllämainituista toteutusvaihtoehdoista parhaiten pystyy vastaamaan sovellettu kolmas vaihtoehto.
Arkkitehdin ja työntekijöiden kanssa laaditaan yhdessä ehdotussuunnittelu ja samanaikaisesti hankintalain mukaisesti kilpailutetaan eri suunnittelijat. Kilpailuun osallistuvista
valitaan muutama (3), joiden kanssa tehdään ehdotussuunnittelua. Tämän vaiheen lopussa tilaaja tekee päätöksen suunnittelusta, jolloin alkaa yhteinen suunnitteluvaihe,
jossa on mukana vain ne, jotka on valittu kilpailutuksen kautta.

Esitys, tja
Kirkkoneuvosto käsittelee esityksen
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto käsitteli esityksen ja sen pohjalta laaditaan jatkotoimenpiteet.
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21.§ Seurakunnan jakaminen äänestysalueisiin (Marja Himanka palasi klo 17.55)

Seurakunnassa toimitetaan kuluvan vuoden aikana sekä kirkkoherran vaali, että
seurakuntavaalit, minkä vuoksi seurakunnassa on ryhdyttävä toimenpiteisiin vaalien
toimittamista varten.
Seurakuntavaalien varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai
useampi äänestyspaikka, jonka tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä
äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää. Jos seurakunnan alue on laaja ja tarvitaan
useampi äänestyspaikka varsinaisena vaalipäivänä, tulee seurakunta jakaa äänestysalueisiin. Tällöin myös seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä tehtävät luettelot, eli äänioikeutettujen luettelot, tehdään äänestysalueittain. Jos seurakunnassa ei
ole käytössä äänestysalueita, muodostetaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo.
Mikäli seurakunta ei ole jakautunut äänestysalueisiin, seurakunnassa voi varsinaisena vaalipäivänä olla vain yksi äänestyspaikka. Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin vaalilautakunta asetetaan, jotta vaalilautakuntaan ja
äänestysalueen vaalien toimittamisesta vastuussa oleviin jaostoihin osataan valita
tarpeellinen määrä jäseniä. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja se huolehtii äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella.

Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee, että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin, jolloin
seurakunnassa on varsinaisena vaalipäivänä vain yksi äänestyspaikka.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

22.§ Seurakunnan vaalilautakunnan valinta
”Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä
muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.” (KL 23:19)
”Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan
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puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.” (KVJ 2:4)
Seurakuntavaalit ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa istuvan kirkkovaltuuston
valitsema vaalilautakunta, johon tulee kuulua kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia,
mutta kirkkovaltuuston on asetettava heidät siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkoherra on vaalilautakunnan jäsen, mutta ei välttämättä sen
puheenjohtaja. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaa asettaessaan myös sen puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan vaalilautakunnan
varapuheenjohtajan.
Kirkolliskokous hyväksyi vaalisäännöksiä koskevat kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen
muutokset hallintovaliokunnan mietinnön mukaisina marraskuussa 2017. Kirkon vaalijärjestyksen muutos tulee voimaan samanaikaisesti kirkkolain muutoksen kanssa. Kirkkolain muutos vaatii voimaan tullakseen vielä eduskunnan hyväksynnän. Tavoitteena
on, että muutokset tulevat voimaan tämän vuoden keväällä ennen syksyn seurakuntavaaleja.
Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3.
sunnuntaina, eli 18.11. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan
vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat. Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja -avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat: seurakuntavaaleissa ehdokkaana
oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat
samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää
henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään, sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.
Kirkkovaltuusto on 30.3.2016 (13 §) ennen kirkolliskokouksen uusia vaalisäännöksiä valinnut vaalilautakuntaan jäseniksi Juhani Alarannan, Kalle Luhtaselan, Kaija Eskolan,
Pekka Similän ja Elsi Kaarlelan sekä varajäseniksi Kerttu Illikaisen, Juhani Isotalon, Toivo
Savukosken, Paula Rahjan ja Anna-Leena Mällisen. Kirkkovaltuusto ei ole valinnut vaalilautakunnan puheenjohtajaa.
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Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee, että kirkkovaltuusto kirkolliskokouksen vuonna 2017 hyväksymien uusien vaalisäännösten vuoksi
a) kumoaa 30.3.2016 tehdyn päätöksen vaalilautakunnasta (13 §), ja
b) valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja tarpeellinen määrä jäseniä ja
yhtä monta varajäsentä sekä nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

23.§ Seurakuntavaalikuulutusten ja -ilmoitusten julkaiseminen sanomalehdessä
Kirkkoneuvoston tehtävänä on valita paikkakunnalla yleisesti leviävä sanoma-, paikallistai seurakuntalehti, jossa tietyt seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset
sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan (KJ 23:2,2-3).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee, että tietyt seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan Kalajokilaakso-lehden seurakuntasivulla.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

24.§ Maallikkovalitsijoiden valinta Oulun hiippakunnan piispanvaaliin
Piispa Samuel Salmen jäädessä eläkkeelle 1.11.2018 Oulun hiippakunnassa toimitetaan
piispanvaali 15.8., ja tarvittaessa 3.9., mikäli kukaan ehdokkaista ei ole saanut ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä. Kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot
valitsevat seurakunnan maallikkovalitsijat piispanvaaliin. Tuomiokapituli on ilmoittanut,
että Ylivieskan seurakunnasta tulee valita 14 maallikkovalitsijaa (liite).
Maallikkovalitsijaksi voidaan valita henkilö, joka on vaalikelpoinen seurakunnan
luottamustoimeen eli kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt
seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Edellytysten, myös
18 vuoden iän, on täytyttävä jo valintahetkellä. Valittavan on oltava valitsevan
seurakunnan jäsen. Maallikkovalitsijaksi ei voida valita papiksi vihittyä. Maallikkovalitsijaksi ehdotettavilta on kysyttävä suostumus ennen valintaa.
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin tiedote tulevasta piispanvaalista on jaettu kirkkovaltuuston jäsenille kirkkovaltuuston kokouksessa 29.1.2018.
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Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee tulevaan Oulun
hiippakunnan piispanvaaliin Ylivieskan seurakunnasta 14 maallikkovaltitsijaa.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

25.§ Muutos Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan valintaan liittyvään haastattelutyöryhmään
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 15.1.2018 Kalajoen rovastikunnan perheasiain
neuvottelukeskuksen johtajan valintaan liittyvään haastattelutyöryhmään kirkkoneuvoston edustajiksi kirkkoherran ja Kirsi Herranen-Someron sekä lääninrovasti Kari Tiirolan ja Kalajoen rovastikunnan yhteistyönjohtokunnan puheenjohtaja Mauno Sorosen.
Kirsi Herranen-Somero on ilmoittanut, että hän on estynyt osallistumasta 9.2.2018 pidettäväksi sovittuun haastattelutilaisuuteen.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee Kirsi Herranen-Someron tilalle haastattelutyöryhmään toisen
kirkkoneuvoston edustajan.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto valitsi Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan valintaan liittyvään haastattelutyöryhmään kirkkoneuvoston edustajaksi Kirsi Herranen-Someron tilalle Marja Himangan.

26.§ Muut esille tulevat asiat
Kirkkoneuvosto tarkasti edellisen kokouksen pöytäkirjan pykälät 10,11 ja 12
27.§ Tiedoksiantoasiat (Merja Jaakola poistui klo 18.34)
Kirkkoherra ilmoitti, että diakonian viran hakuaikaa on jouduttu jatkamaan. Alkuperäinen päättymisaika oli 15.2., uusi hakuajan päättyminen on 1.3.
Riikka Talvitie on saanut Oulun tuomiokapitulilta virkamääräyksen kappalainen Anne
Sumelan sijaiseksi Ylivieskan seurakuntaan ajalle 1.2. – 31.8.2018.
Eeva-Kaisa Laakko on saanut Oulun tuomiokapitulilta virkamääräyksen täysiaikaiseen
seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.2.2018 – 31.1.2019.
Haapajärven kirkkoherra Kari Tiirola on nimetty Kalajoen rovastikunnan lääninrovastiksi
ajalle 1.1.2018 – 31.12.2021.
Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvaali pidetään 20.5.2018. Ennakkoäänestys toteutetaan 14.-18.5. välisenä aikana. Vaalijumalanpalvelukset pidetään 22.4., 29.4. ja 6.5.
Talousjohtaja ilmoitti siirtyvänsä vanhuuseläkkeelle tulevan syksyn aikana.
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28.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40 yhteisesti veisattuun virteen 428:4-7

