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Aika

Maanantaina 7.5.2018 klo 16.30

Paikka

Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta
Jukka Hautala
Kirsi Herranen-Somero (poistui 18:10)
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
poissa

Asiat
73- 85 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus

Timo Määttä, puheenjohtaja

Marja Himanka, sihteeri

Leo Mehtälä

Pekka Similä

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 15.5.2018

Timo Määttä, kirkkoherra

YLIVIESKAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

73.§ Kokouksen avaus

PÖYTÄKIRJA 6/2018
7.5.2018

33

Veisattiin virrestä 362 ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

74.§ 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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokoukseen osallistuivat kaikki kirkkoneuvoston jäsenet.

75.§ 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 Leo Mehtälä ja
Pekka Similä.
Päätös, kn
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Leo Mehtälä ja Pekka Similä.

76.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle muuten, paitsi talousjohtaja Pentti Haikolan poissa ollessa käsittelyyn lisätään tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjän valinta sekä työntekijöiden lomasuunnitelman
hyväksyminen.
Päätös, kn
Päätettiin lisätä työjärjestykseen esityksessä mainitut asiat.
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Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee pöytäkirjanpitäjäksi tälle kokoukselle kirkkoneuvoston jäsen
Marja Himangan.
Päätös, kn
Päätettiin esityksen mukaisesti.

78.§ Uuden kirkon hankinta-aikataulu ja siihen liittyvät päätökset
Rakennustoimikunta on projektipäällikkö Eero Moilasen johdolla laatinut uuden kirkon
hankesuunnitelman kevään ja alkukesän osalta. Projektipäällikkö Eero Moilanen on lupautunut esittelemään laaditun suunnitelman Skype-yhteyden välityksellä kirkkoneuvostolle.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto tutustunee laadittuun hankesuunnitelmaan projektipäällikkö Eero Moilasen esityksen pohjalta, hyväksyy hankesuunnitelman aikataulun ja valtuuttanee rakennustoimikunnan päättämään neuvotteluun kutsuttavista tarjouksen jättäjistä.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi Eero Moilasen esittelemän hankesuunnitelman aikataulun ja
valtuutti rakennustoimikunnan valitsemaan tarjousten jättäjät.

79.§ Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran täyttäminen
Kirkkoneuvoston asettama haastattelutyöryhmä (lääninrovasti Kari Tiirola, Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunnan puheenjohtaja Mauno Soronen, kirkkoneuvoston
edustaja Marja Himanka, kirkkoherra Timo Määttä) haastatteli perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virkaa hakeneet Juha Maalismaan, Anne Sumelan ja Kaisa Viinikan
9.2.2018. Hakukelpoisiksi todettiin Juha Maalismaa ja Anne Sumela, kun taas Kaisa Viinikalta todettiin puuttuvan virkaan vaadittava pappistutkinto. Haastattelutyöryhmä päätti
yksimielisesti lähettää psykologiseen soveltuvuustutkimukseen Juha Maalismaan ja Anne
Sumelan (liite). Psykologi Henry Honkanen (Arena Nova Oy) suoritti psykologisen soveltuvuustutkimuksen Ylivieskassa 13.3.2018 ja Kirkkohallituksen asiantuntija (perheasiat)
Anne Anttonen suoritti haastattelut videohaastatteluina.
Haastattelutyöryhmä käsitteli 26.3.2018 psykologisen soveltuvuustutkimuksen raportit
ja Anne Anttosen lausunnot. Haastattelutyöryhmä totesi, että sekä psykologisen soveltuvuustutkimuksen raporttien että haastattelun lausuntojen mukaan Juha Maalismaa ja
Anne Sumela ovat tasavahvoja hakijoita, joilla on valmiudet hoitaa avoinna olevaa virkaa,
kummallakin omilla vahvuuksillaan. Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää,
että virkaa ei julisteta uudelleen haettavaksi, vaan virkaan valitaan Juha Maalismaa ja
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varalle Anne Sumela. Haastattelutyöryhmä totesi, että aikaisemman käytännön kokemuksen pohjalta on työn kokonaisuuden kannalta perusteltua, että perheasiain neuvottelukeskuksessa työskentelee sekä mies- että naispuolinen työntekijä; perheneuvontatyön toisessa virassa toimii tällä hetkellä naispuolinen työntekijä (liite).
Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunta käsitteli perheasiain neuvottelukeskuksen
johtajan valintaa kokouksessaan 26.3.2018 (6 §) ja päätti lausuntonaan yhtyä haastattelutyöryhmän esitykseen. Yhteistyön johtokunnan jäsenet halusivat kuitenkin perehtyä
tarkemmin suoritettuun soveltuvuustutkimukseen raporttien pohjalta, jonka jälkeen johtokunta kokoontui uudelleen 27.4.2018. Kokouksessa tehtiin haastattelutyöryhmän esityksestä poikkeava esitys, jonka mukaan virkaan valittaisiin Anne Sumela (liite, salainen).
Esitystä kannatettiin, ja suoritetussa lippuäänestyksessä äänet jakautuivat tasan. Juha
Maalismaa sai neljä ääntä ja Anne Sumela neljä ääntä (liite).
Haastattelutyöryhmän esityksen taustaa
Haastattelutyöryhmän esityksen pohjana ovat olleet hakuasiakirjojen lisäksi suoritetut
henkilökohtaiset haastattelut, psykologisen soveltuvuustutkimuksen raportit sekä kirkkohallituksen asiantuntijan haastattelujen suulliset lausunnot. Viimeksi mainitut soveltuvuustutkimuksen raportit ja asiantuntijalausunnot ovat täydentäneet haastattelutilanteessa saatua tietoa hakijoiden soveltuvuudesta tehtävään ja ovat olleet apuna rekrytointiprosessissa.
Psykologi Henry Honkasen laatiman raporttien yhteenvedon mukaan hakijoita on psykologisen soveltuvuustutkimuksen perusteella vaikea laittaa selkeästi paremmuusjärjestykseen, jolloin molemmat ovat saaneet soveltuvuusarvioinniksi saman arvosanan.
Haastattelutyöryhmän esityksen perustelut
1) Työn kokonaisuuden kannalta on perusteltua, että Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksessa (PNK) työskentelee sekä mies- että naispuolinen työntekijä. Perheneuvontatyössä käytetään yksilötyöskentelyn ohella parityöskentelyä, jolloin avioparin kohtaavat PNK:n työntekijät yhdessä. Työntekijöiden kantana on, että
keskuksessa työskentelisi sekä nais- että miespuolinen työntekijä. Edellisessä rekrytoinnissa eduksi katsottiin vastaavasti naispuolisen hakijan valinta. Työhön pohjautuvana perustelu ei ole toista hakijaa syrjivä eikä ristiriidassa tasa-arvolain kanssa.
2) Myös yksilötyöskentelyn kannalta on hyvä, jos PNK:een yhteyttä ottavalla asiakkaalla
on valittavanaan naispuolinen tai miespuolinen työntekijä. Miesten kokonaisosuus
asiakkaista on tilastojen mukaan 45 %.
3) Juha Maalismaa on 52-vuotias ja Anne Sumela 37-vuotias. Juha Maalismaalla on pitempi työhistoria ja iän puolesta laajempi elämänkokemus, mikä on luettavissa
eduksi perheneuvontatyössä. Työhistoriaan liittyen ansioksi on luettava laaja kielitaito ja työskentely ulkomailla.
4) Juha Maalismaalla on pappistutkinnon lisäksi diplomi-insinöörikoulutus. Kahden eri
alan yliopistotutkinnon suorittaminen ja kahden eri alan työkokemus on eduksi myös
perheneuvontatyössä, jossa kohdataan eri ammattialoja edustavia asiakkaita. Tekninen koulutus edesauttaa myös paikallisen perheneuvontatyön kehittämistä teknisten sovellusten avulla.
5) ks. liite, salainen
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Esitys, khra
Kirkkoneuvosto käynee läpi hakijoiden hakuasiakirjat, todennee Juha Maalismaan ja
Anne Sumelan hakukelpoisuuden ja päättänee haastattelutyöryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti, että Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virkaan valitaan Juha Maalismaa ja varalle Anne Sumela.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto tutustui hakijoiden hakuasiakirjoihin ja totesi Juha Maalismaan ja Anne
Sumelan hakukelpoisiksi avoinna olevaan virkaan. Kirkkoneuvosto keskusteli valinnasta
kirkkoherran esittelyn pohjalta.
Keskustelun päätyttyä Jukka Hautala teki haastattelutyöryhmän esityksestä poikkeavan
esityksen, jonka mukaan virkaan valittaisiin Anne Sumela. Esitystä kannatettiin.
Kokous keskeytettiin klo 18.07 äänestyksen ajaksi. Suljetun lippuäänestyksen jälkeen
pöytäkirjan tarkistajat suorittivat ääntenlaskun, minkä jälkeen kokousta jatkettiin.
Suoritetussa äänestyksessä Juha Maalismaa sai 4 ääntä ja Anne Sumela 5 ääntä.
Äänestyksen tuloksena kirkkoneuvosto valitsi perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan
virkaan Anne Sumelan ja varalle Juha Maalismaan.

80.§ Kolehtilista II/2018
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kirkkokolehdit ajalle toukokuu-syyskuu kolehtilistan II/2018
(liite) mukaisesti, kuitenkin niin, että kappelineuvosto päättää kannettavat kolehdit 19.8.
ja 16.9.
Päätös, kn
Päätettiin esityksen mukaisesti.

81.§ Kaatuneitten muistopäivän 20.5.2018 seppeleenlaskijat
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee seurakunnan edustajat seppeleenlaskijoiksi sankarihaudoille
Kaatuneitten muistopäivänä 20.5.2018.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajiksi seppeleenlaskijoiksi sankarihaudoille
Kaatuneitten muistopäivänä 20.05.2018 seuraavat henkilöt:
 Sankarihauta: Jukka Hautala
 Vakaumuksen puolesta kaatuneet: Alpo Löytynoja
 Kansalaissodan muistomerkki: Taru Haaga
 Karjalaisten muistomerkki: Markus Jaatinen
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82.§ Työntekijöiden lomasuunnitelma
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee työntekijöiden lomasuunnitelman lukuun ottamatta papiston lomasuunnitelmaa, jonka hyväksyy hiippakunnan tuomiokapituli (liite).
Päätös, kn
Päätettiin esityksen mukaisesti.

83.§ Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.

84.§ Tiedoksiantoasiat
Päätettiin toteuttaa vaalikeräys kirkkoherran vaalin yhteydessä Ylivieskan uuden kirkon
hyväksi.

85.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kirkkoherra antoi valitusosoituksen ja veisattiin virsi 375:1,4.
Kokous päätettiin klo 18.40.

