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Aika

Tiistaina 8.9.2015 klo 16.30

Paikka

Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta
Jukka Hautala
Kirsi Herranen-Somero, saapui klo 16.55
Marja Himanka
Merja Jaakola
Anita Kallio
Leo Mehtälä
Pekka Similä
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Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Isotalo
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
121-136 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Pekka Similä

Juhani Alaranta

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 16.9.2015.

Timo Määttä, kirkkoherra
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121.§ Kokouksen avaus
Veisattiin virsi 330:1,6 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Tämän jälkeen puheenjohtaja
avasi kokouksen.

122.§ 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 kahdeksan neuvoston jäsentä.

123.§ 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
Juhani Alaranta.
Päätös, kn
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Pekka Similä ja Juhani Alaranta.

124.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle. Lisäksi esitetään, että käsitellään kokouskutsun lähettämisen jälkeen saapunut puunostotarjous omana kohtana.
Päätös, kn
Esitys hyväksyttiin ja lisäksi käsitellään omana pykälänä Seppo Viljamaan sivutoimilupaanomus.
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125.§ Johtavan nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen (Kalle Luhtasela poistui asian käsittelyn ajaksi)
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 10.8.2015 julistaa johtavan nuorisotyönohjaajan
viran haettavaksi 3.9.2015 mennessä sanomalehdissä Kalajokilaakso ja Kotimaa sekä
ao. internet-sivuilla.
Määräaikaan mennessä johtavan nuorisotyönohjaajan virkaa hakivat Marika Ahonniska,
Mauri Autio, Tanja Ervasti, Hanne Konttila, Matti Nevalainen, Juha Niemelä, Markus
Rantanen ja Leena Taka-Eilola. Kelpoisia virkaan ovat muut paitsi Tanja Ervasti, jolla ei
ole virkaan vaadittavaa tutkintoa. Yhteenveto hakijoista on liitteenä.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto käy läpi saapuneet hakuasiakirjat, todennee muut paitsi Tanja Ervastin
kelpoisiksi hakijoiksi, valitsee haastattelutyöryhmän ja päättää muista johtavan nuorisotyönohjaajan viran täyttämiseen liittyvistä jatkotoimista.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja päätti kutsua haastateltaviksi kuusi virkaa hakenutta ehdokasta. Kutsutut ovat Autio Mauri, Konttila Hanne, Nevalainen Matti, Niemelä
Juha, Rantanen Markus ja Taka-Eilola Leena. Haastatteluryhmään valittiin seuraavat jäsenet: nuorisotyön johtokunnan puheenjohtaja Roope Rantala, Marja Himanka, Leo
Mehtälä, Anita Kallio ja kirkkoherra Timo Määttä.

126.§ Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen (Kalle Luhtasela poistui asian käsittelyn ajaksi)
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 10.8.2015 julistaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi 31.8.2015 mennessä siten, että hakuilmoitus julkaistaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla.
Määräaikaan 31.8.2015 mennessä nuorisotyönohjaajan virkaa haki ainoana hakijana
Marjo Jokitalo. Hakija on suorittanut yhteisöpedagogin (AMK) tutkinnon vuonna 2009 ja
on kelpoinen hakemaan avoinna ollutta virkaa. Marjo Jokitalo on toiminut nuorisotyönohjaajan viran sijaisena Ylivieskan seurakunnassa vuosina 2009-2010 ja nuorisotyönohjaajan virassa Ylivieskan seurakunnassa vuosina 2011-2015.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee yhteisöpedagogi Marjo Jokitalon virkaan kelpoisena hakijana
nuorisotyönohjaajan virkaan 1.11.2015 alkaen. Nuorisotyönohjaajan viran palkkaus on
vaativuusryhmän 502 mukainen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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127.§ Pirkko Pylväs-Kaarlelan sivutoimilupa-anomus
Johtava lapsityöntekijä Pirkko Pylväs-Kaarlela on 5.8.2015 anonut oikeutta toimia luokanopettajan sijaisena muutamia päiviä kuukaudessa oman työnsä ohella. Sijaisuudet
sijoittuvat siten, että ne eivät haittaa johtavan lapsityöntekijän viran hoitamista.
Esitys, khra

Kirkkoneuvosto myöntänee Pirkko Pylväs-Kaarlelalle sivutoimiluvan luokanopettajan sijaisena toimimiseen muutamia päiviä kuukaudessa koulun lukuvuonna 2015-2016. Sijaisuuksien hoitaminen ei saa haitata johtavan lapsityöntekijän viran hoitamista.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
128.§ Marja Rajaniemen virkavapausanomus
Marja Rajaniemi on 26.8.2015 anonut palkatonta virkavapautta Kalajoen rovastikunnan
erityisnuorisotyönohjaajan virasta ajalle 27.10. – 27.12.2015.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto myöntänee Marja Rajaniemelle palkatonta virkavapautta Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan virasta ajalle 27.10. – 27.12.2015.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

129.§ Kolehtiluettelo III/2015
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto vahvistanee kolehtilistan III/2015 siten, että Merijärven kappelineuvosto päättää kolehtikohteet päiväjumalanpalveluksissa Merijärven kirkossa 6.9. ja 1.11.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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130.§ V. 2016 investoinnit
Investointiselvitys on vielä laskentavaiheessa, mutta selvitys jaetaan heti, kun se on
valmis.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee investoinnit v. 2016 talousarvioesitykseen.
Päätös, kn
Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

131.§ V. 2016 avustusanomukset
Liitteenä on v. 2016 avustusanomuksista tehty yhteenveto. (Jukka Hautala poistui asian
käsittelyn ajaksi)
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee liitteenä olevan yhteenvedon avustusanomuksista v. 2016,
mikäli kaikkien johtokuntien esitykset ovat valmiina kokouksen alkuun mennessä.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi avustukset liitteen mukaisesti.

132.§ Puunostotarjous
Liitteenä on esitys, jolla halutaan ostaa seurakunnalta 0,4 hehtaarin alalta haapatukkia
ja muuta lehtipuuta. Metsäsuunnitelmassa alalle suositellaan avohakkuuta.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee esityksen ja myy puut Aaro Leppälälle ja Mäkelälle siten,
että maksu suoritetaan etukäteen ja metsänhoitoyhdistys nauhoittaa hakattavan alueen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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133.§ Seppo Viljamaan sivutoimilupa-anomus
Kalajoen rovastikunnan perheneuvoja Seppo Viljamaa on 8.9.2015 anonut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta oikeutta toimia virka-ajan ulkopuolella työnohjaajana ja
konsulttina perhekodin työntekijöille sekä perheterapeuttina tuki- ja perhekodin asukkaille Ylivieskassa sekä yksittäisille yksityistä perhe- ja pariterapiaa etsiville Oulussa. Kysymys on korkeintaan 3-4 viikkotunnista, eikä sivutoimi haittaa perheneuvojan viran
hoitamista.
Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunta on puoltanut anomusta kokouksessaan
8.9.2015.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto puoltanee Seppo Viljamaan anomusta edellyttäen, että sivutoimen hoitaminen ei haittaa perheneuvojan viran hoitamista.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

134.§Muut esille tulevat asiat
Heikkilän hautausmaan vapaiden paikkojen selvitys on edelleen työn alla.
Kirkkoneuvosto keskusteli myös ajankohtaisesta pakolaiskysymyksestä ja todettiin, että
asiassa on syytä toimia keskitetysti rovastikuntatasolla.

135.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra ilmoitti, että Aegviidun ystävyysseurakunnasta saapuu kahdeksan henkilöä
ystävyysseurakuntavierailulle 18.-20.9.2015.

136.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kirkkoherra antoi valitusosoituksen ja lopuksi veisattiin virsi 516: 1,5,6 ja kokous päättyi
klo 18.15

