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Aika

Keskiviikko 7.5.2014 klo 18

Paikka

Kokoushuone Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Tuomo Haikola
Marja Himanka
Ismo Iso-Heiniemi, poissa tilalla varajäsen Janne Pelo
Anita Kallio
Maija-Liisa Kitinoja
Iina Matikainen, saapui klo 19.35
Pekka Similä
Sari Sorvisto, poissa tilalla varajäsen Hannele Alasuutari

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Alaranta
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
55-73§§

Pöytäkirjan allekirjoitus

Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Hannele Alasuutari

Tuomo Haikola

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 15.5.2014 klo 9-12

Timo Määttä, kirkkoherra
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55.§ Kokouksen avaus
Veisattiin virsi 375 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

56.§ 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
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli kahdeksan neuvoston jäsentä.

57.§ 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 Pekka Similä ja
Sari Sorvisto.
Päätös
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Hannele Alasuutari ja Tuomo Haikola.

58.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi. Lisäksi käsitellään Pyhäjokilaakson metsänhoitoyhdistyksen tarjous metsätaloussuunnitelmasta Merijärvellä
olevista metsistä. Lisäksi käsitellään omana pykälän virastojen kesän aukioloajat.
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59.§ Kanttorin viran hakijoiden toteaminen
Kanttori Martti Murtoperän jäädessä eläkkeelle 1.10.2014 kirkkoneuvosto päätti
12.3.2014 julistaa kanttorin viran haettavaksi 22.4.2014 mennessä. Hakuilmoitus ja johtosääntö ovat liitteinä.
Määräaikaan 22.4.2014 mennessä Ylivieskan seurakunnan kanttorin virkaa ovat hakeneet Lauriina Hurtig (toivoo, ettei nimeä julkaista tässä vaiheessa), Olli Kinnunen, Anu
Rautio ja Iiris Rautiola. Kooste hakijoista on liitteenä.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto käynee läpi hakijoiden hakupaperit ja yksimielisesti todennee, että Lauriina Hurtig, Olli Kinnunen, Anu Rautio ja Iiris Rautiola ovat kelpoisia hakemaan avoinna
olevaa Ylivieskan seurakunnan kanttorin virkaa.
Päätös
Kirkkoneuvosto totesi yksimielisesti kaikki hakijat hakukelpoisiksi.

60.§ Kanttorin virkaa hakeneiden haastattelu- ja musiikillisen näyttötilaisuuden järjestäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee, että kaikki kanttorin virkaa hakeneet kutsutaan haastattelutilaisuuteen, joka sisältää myös mm. laulu- ja soittokokeen, 19.5.2014 kirkkoneuvoston
läsnä ollessa, ja että tilaisuuteen kutsutaan ulkopuoliseksi musiikilliseksi asiantuntijaksi
kanttori Veli Ainali Kalajoelta.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti, että kaikki kanttorin virkaa hakeneet kutsutaan haastattelutilaisuuteen, joka sisältää myös mm. laulu- ja soittokokeen. Tilaisuus pidetään Suvannon
kappelilla 19.5.2014 klo 14 alkaen. Veli Ainali kutsutaan musiikilliseksi asiantuntijaksi.
Hakijat kutsutaan aakkosjärjestyksessä kuultavaksi ja kullakin on aikaa 45 minuuttia.
Haastattelutilaisuus on avoinna myös valtuuston jäsenille. Tilaisuuden jälkeen kirkkoneuvoston kokoontuu päättämään esityksestä kirkkovaltuustolle.
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61.§ Ystävyysseurakuntamatka Aegviidun seurakuntaan ja kirkkoneuvoston edustajan nimeäminen matkalle
Aegviidun ystävyysseurakunta on esittänyt Ylivieskan seurakunnalle kutsun ystävyysseurakuntavierailulle vuoden 2014 aikana. Matka on sovittu järjestettäväksi 12.15.9.2014.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee, että ystävyysseurakuntamatka Aegviidun seurakuntaan järjestetään 12.-15.9.2014, ja että osallistujat kustantavat itse matkansa. Kirkkoneuvosto
lähettänee seurakunnan kustannuksella ystävyysseurakuntamatkalle edustajan.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen. Neuvostosta ei vielä löytynyt halukasta osallistujaa.

62.§ Kirkkoherra Timo Määtän osallistuminen Aegviidun matkaan. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja johti puhetta
asian käsittelyn ajan, koska puheenjohtaja oli esteellinen.
Kirkkoherra osallistuu virkansa puolesta matkalle, joten on syytä korvata hänen matkasta aiheutuvat kustannukset.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee korvata kirkkoherran matkakulut.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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63.§ Morsiushuoneen lisääminen Ylivieskan kirkkoon
Kirkkoneuvosto on 28.10.2013 keskustellut lasiseinäisen, jumalanpalveluselämää ajatellen lähinnä lapsia varten varatun tilan rakentamisesta kirkkoon. Tila voitaisiin toteuttaa
kirkon takaosaan, pääovesta katsoen oikeaan takanurkkaukseen poistamalla samalla
muutama takimmainen penkkirivi. Lasten-/morsiushuoneen lisäämistä Ylivieskan kirkon
takaosaan on sen jälkeen käsitelty kirkkoneuvoston kokouksissa 20.11.2013 ja
12.3.2014 sekä kirkkovaltuuston kokouksessa 13.11.2013. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta on laatinut suunnitelman ja mallinnuksen morsiushuoneesta sekä alustavan
kustannusarvion hankkeesta (liitteet).
Toteutuakseen hanke vaatii KL 14:5 perusteella Museoviraston puoltavan lausunnon ja
kirkkovaltuuston myönteisen päätöksen sekä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin lausunnon jälkeen kirkkohallituksen päätöksen.
Museovirasto on 6.5.2014 lähettänyt lausuntonsa asiasta ja toteaa, että hanke morsiushuoneen rakentamiseksi Ylivieskan kirkkoon on mahdollinen, mutta suunnitelma on
kehiteltävä uudelleen.
Esitys, khra
Asia siirretään jatkovalmisteluun.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

64.§ Kolehtilista II/2014
Kolehtilista II/2014 ajalle toukokuu – elokuu 2014 on liitteenä.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kolehtilistan II/2014 noudatettavaksi siten, että Merijärven
kappeliseurakunnassa päätetään kolehtikohteet 10.8., 17.8., 31.8. ja 14.9.
Lisäksi päätettäneen, että Merijärven kirkossa kannetaan kolehti 29.6. Rauhanyhdistykselle Suviseurojen järjestämiskuluihin, koska kyseinen jumalanpalvelus on Pyhäjoella
pidettävien Suviseurojen seuratoimikunnan ehdotuksen mukaisesti suviseurajumalanpalvelus.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

YLIVIESKAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014

KIRKKONEUVOSTO

25

7.5.2014

65.§ V. 2013 tasekirja
Kirkkoneuvostolle jaettiin edellisessä kokouksessa v. 2013 tasekirja, joka sovittiin tarkastettavaksi seuraavassa kokouksessa.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee esittää v. 2013 toimintakertomuksen tilintarkastajille.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

66.§ Ympäristödiplomin hankinnan kustannuksista päättäminen
Ylivieskan seurakunta on tehnyt viime syksynä päätöksen ympäristödiplomin uusimisesta. Ympäristötyöryhmä valittiin osallistumaan työhön yhdessä ympäristövastaavan
kanssa. Diplomin kokoamiseen on kuitenkin tarve saada asiaan perehtynyt tekijä. Ympäristötyöryhmä valitsi tähän Jyväskylän yliopistossa ympäristötiedettä opiskelevan
Anu Ainasojan.
Sievin seurakunta on myös käynnistänyt ympäristödiplomin hankkimisen ja tässä yhteydessä päätettiin selvittää mahdollisuutta hankkeiden yhtäaikaisesta suorittamisesta.
Anu Ainasojan mukaan samanaikainen tekeminen olisi mahdollista ja siitä syntyisi myös
taloudellisia säästöjä. Diplomi on tarkoitus saada valmiiksi syyskuun loppuun mennessä.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee maksaa Anu Ainasojalle palkkaa ympäristödiplomin koostamisesta. Koko kustannus on n. 2500€ koko ajalta ja se jakaantuu siten, että Ylivieska
maksaa 1500€ ja Sievi 1000€. Palkan maksaa Ylivieskan seurakunta ja Sieviltä laskutetaan heidän osuus. Matkakulut maksaa kumpikin seurakunta toteutuneiden kustannusten mukaan.

Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen siten, että palkkauskustannukset jaetaan sovitussa
suhteessa sivukuluineen.
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67.§ Amanda ja Martti Pylvään testamenttien toimeenpano
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä ja talousjohtaja Pentti Haikola neuvottelivat keskiviikkona 16.4. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luonnonsuojeluyksikön päällikkö Eero Melantien kanssa Martti Pylvään testamentin omaisuuden jaosta. Neuvottelussa päädyttiin esittämään seurakunnalle seuraavaa jakoa. Seurakunta saa peltopalstat ja asuinkiinteistön ja siihen kuuluvan maaalueen. Valtiolle jää metsäomaisuus. Lisäksi seurakunnalle annetaan välirahana
10 000€, jolla korvataan ko. kiinteistöjen arvojen erotus. Sovittiin, että Eero Melantie
tekee jakokirjaesityksen seurakunnalle (tätä kirjoitettaessa ei vielä saapunut).
Lisäksi seurakunta on käynnistänyt neuvottelut ko. testamentin mukana tulleista pelloista. Seurakunnan kannalta on parasta myydä ko. pellot ja koska alueella on käynnistetty maanmittausviranomaisten toimesta uusjakotoimitus, niin tässä yhteydessä on
mahdollista myydä ko. pelto valtiolle, joka lunastaa sen käyvästä hinnasta uusjaon lisämaaksi.
Lopulliset jakokirjat ja myyntihinnat käsiteltäneen seuraavassa kokouksessa.
Esitys, tja
Asiasta päätetään sitten, kun jakokirjaesitys on saapunut seurakunnalle.
Päätös
Kirkkoneuvoston hyväksyi esityksen.

68.§ Taloustilanne
Liitteenä on kassatilanne 30.4.2014.
69.§ Vuosilomat 2014
Liitteenä on esitys vuosilomista kesäkaudelle 2014.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee vuosilomat liitteen mukaisina.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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69.§ Metsätaloussuunnitelman uusiminen Merijärven kappeliseurakunnan metsätiloille
Merijärven kappeliseurakunnan metsätaloussuunnitelma on myös uusittava v. 20152024. Liitteenä on Pyhäjokilaakson metsänhoitoyhdistyksen tarjous suunnitelman laatimisesta.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee liitteenä olevan tarjouksen.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

70.§ Kesän aukioloajat kirkkoherranvirastossa ja taloustoimistossa
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat perinteisesti olleet auki 1.6.-31.8. välisenä
aikana maanantaisin 9-15 ja muina päivinä 9-12. Aukioloajat voisivat olla myös tänä kesänä samat, mutta lisäksi esitetään, että perjantaina virastot eivät olisi auki lainkaan.
Perusteena tälle on se, että tällöin voidaan keskittyä enemmän paperitöihin. Tämä siksi,
että etenkin kirkkoherranviraston lomitusjärjestelyt ovat muuttuneet suunnitellusta.
Vakituinen sijainen on mennyt muualle töihin ja uuden kouluttaminen vaatii paljon aikaa. Yhden päivän rauhoittaminen paperitöille helpottaa etenkin sukuselvitysten ja virkatodistusten laatimista suositellussa tilausajassa (2 viikkoa).
Esitys, khra
Tulevana kesänä (1.6.-31.8.) seurakunnan virastojen aukioloajat voisivat olla seuraavat:
Maanantaina 9-15, tiistaista torstaihin 9-12 ja perjantaina virastot ovat suljettuna.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

71.§Muut esille tulevat asiat

72.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra antoi tiedoksi liitteenä olevan ilmoituksen kirkkohallituksen täysistunnon
päätöksestä. Päätös koskee kaksikielisten seurakuntien määrää.
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73.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Lopuksi veisattiin virsi 567:1,2 ja kirkkoherra antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.16

