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Aika

Maanantaina 9.2.2015 klo 17

Paikka

Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta
Jukka Hautala
Kirsi Herranen-Somero
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
19-34§§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Juhani Alaranta

Jukka Hautala

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 17.2.2015

Timo Määttä, kirkkoherra
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19.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 525:1,2,4 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi
kokouksen.

20.§ 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 koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska kaikki jäsenet
olivat paikalla.

21.§ 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 Juhani Alaranta ja Jukka Hautala.
Päätös
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Juhani Alaranta ja Jukka Hautala.

22.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle
Päätös, kn
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että
kaava-asia, josta jäsenille oli lähetetty tieto, käsitellään omana pykälänä.
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23.§ Kirkkoneuvoston sihteerin valinta v. 2015-2018
Kirkkoneuvoston on valittava sihteeri, koska sitä ei yksiselitteisesti ole määritelty missään säännöksessä.
Kirkkoneuvoston sihteeriksi valittiin talousjohtaja v. 2015-2018.

24.§ Sovitaan pöytäkirjan tarkistusmenettelystä v. 2015-2018
Aiemmin on pöytäkirja sovittu tarkastettavaksi aakkosjärjestyksessä edeten.
Pöytäkirjan tarkistajiksi esitetään aakkosjärjestyksessä neuvoston jäseniä.
Pöytäkirjan tarkistusmenettely hyväksyttiin.

25.§ Valitaan neuvoston edustajat johtokuntiin
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan varsinaisista jäsenistään kuhunkin johtokuntaan
yhden edustajansa, jolla on johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus (KJ 9:3).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee keskuudestaan varsinaisista jäsenistään edustajan julistustyön,
lapsityön, nuorisotyön, lähetystyön ja diakoniatyön johtokuntaan johtokuntien toimikaudeksi, vuosiksi 2015-2016.
Päätös
Kirkkoneuvosto valitsi jäsenistään edustajat johtokuntiin seuraavasti:
Julistustyön johtokunta
Jukka Hautala
Diakoniatyön johtokunta
Merja Jaakola
Lapsityön johtokunta
Kirsi Herranen-Somero
Nuorisotyön johtokunta
Leo Mehtälä
Lähetystyön johtokunta
Marja Himanka
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26.§ Valitaan seurakunnan naistoimikunta
Kirkkoneuvosto voi asettaa tilapäisiä tehtäviä varten toimikuntia kirkkoneuvoston määräämäksi ajaksi (KJ 9:4). Kirkkoneuvosto on aikaisempina vuosina asettanut seurakuntaan naistoimikunnan.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto asettanee seurakuntaan naistoimikunnan vuosiksi 2015-2018 siten, että jäseniksi nimetään Terttu Somero, Leena Ruuttunen, Riitta Saari, Hanne Konttila ja
Kaarina Pinola sekä seurakunnan työntekijöiden edustajaksi Eija Laukkanen, ja että
naistoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

27.§ Valitaan kansainvälisen työn toimikunta
Kirkkoneuvosto voi asettaa tilapäisiä tehtäviä varten toimikuntia kirkkoneuvoston määräämäksi ajaksi (KJ 9:4). Kirkkoneuvosto on aikaisempina vuosina asettanut seurakuntaan kansainvälisen työn neuvotteluryhmän, jonka tehtävänä on ollut mm. valmistella
talousarvion kansainväliseen työhön liittyvien avustusvarojen jakoa sekä suunnitella ystävyysseurakuntatoimintaa.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto asettanee seurakuntaan kansainvälisen työn toimikunnan vuosiksi
2015-2018.
Päätös
Kansainvälisen työn toimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet:
Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtaja Timo Katainen
Lähetystyön johtokunnan puheenjohtaja Iida-Liisa Repo
Lähetyssihteeri Hannele Aho, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä
Diakonissa Satu Similä
Kirkkoherra Timo Määttä
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28.§ Valitaan lapsiasiahenkilö v. 2015-2018
Kirkkoneuvosto voi nimetä seurakuntaan lapsiasiahenkilön/-henkilöt. Lapsiasiahenkilön
tehtävänä on ymmärtää lapsen etuun ja osallisuuteen liittyvät asiat, pitää näitä teemoja
esillä seurakunnassa, tuoda osallisuutta tukevia menetelmiä seurakuntaan, edesauttaa
lasten ja nuorten mielipiteiden kuulemista sekä rakentaa kirkkoa, jossa lasten, nuorten
ja perheiden on hyvä olla. Suosituksena on, että lapsiasiahenkilöitä olisi kaksi seurakunnassa, yksi työntekijä ja yksi luottamushenkilö, jotka yhdessä voisivat vahvistaa lasten,
nuorten ja perheiden näkökulmaa seurakunnan päätöksenteossa ja toiminnassa.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee seurakuntaan kaksi lapsiasiahenkilöä, yhden työntekijän ja yhden luottamushenkilön, vuosiksi 2015-2018.
Päätös
Kirkkoneuvoston valitsi Pirkko Mastokankaan työntekijöiden puolelta ja Kirsi HerranenSomeron luottamushenkilöiden puolelta lapsiasiahenkilöksi.

29.§ Kirkkovaltuustoaloite yhteisen lähetyssihteerin viran perustamisesta naapuriseurakuntien kanssa
Kirkkovaltuutettu Miika Sumela on jättänyt kirkkovaltuuston kokouksessa 15.12.2014
(42 §) Jorma Kopakkalan kanssa allekirjoittamansa valtuustoaloitteen kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi yhteisen lähetyssihteerin viran perustamisesta naapuriseurakuntien kanssa (liite).
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto keskustellee valtuustoaloitteesta yhteisen lähetyssihteerin viran perustamisesta naapuriseurakuntien kanssa ja päättänee jatkotoimista asiassa.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle tarkempia selvityksiä varten. Asiasta keskustellaan rovastikunnan
kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden kokouksessa sekä rovastikunnan lähetystyöntoimikunnassa.
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30.§ Rovastikunnallisen erityisnuorisotyön ohjaajan Marja Rajaniemen osallistuminen Henkisen huollon KeskiPohjanmaan ryhmään.
Kalajoen, Kokkolan ja Pietarsaaren rovastikuntien alueella toimii Kirkon Henkisen Huollon valmiusryhmä (HeHu Keskipohjanmaa), johon seurakunnat voivat nimetä työntekijöitä tarvittaessa osallistumaan henkisen huollon tehtäviin suuronnettomuus- ja kriisitilanteissa.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto nimennee Kalajoen, Kokkolan ja Pietarsaaren rovastikuntien alueella
toimivaan Kirkon Henkisen Huollon valmiusryhmään (HeHu Keskipohjanmaa) Kalajoen
rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaaja Marja Rajaniemen.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
31.§ Ylivieskan kaupungin asemakaavan muutosesitys
Ylivieskan kaupunki lähetti 2.2.2015 asemakaavan muutosesityksen, josta osa sijaitsee
seurakuntakoti Marian ja kirkon naapurissa. Muutos on nähtävillä liitteessä. Muistutukset kaavamuutoksesta on lähetettävä 11.3.2015 mennessä kaupungille. (Juhani Isotalo
poistui asian käsittelyn ajaksi).
Esitys, tja
Koska muistutuksen teolla on kiire ja jotta neuvosto ehtisi käsitellä asian ennen määräaikaa, on syytä valita työryhmä, joka valmistelee muistutuksen neuvostolle.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja valitsi työryhmään Kalle Luhtaselan, Pekka Similän
ja Pentti Haikolan.

32.§ Muut esille tulevat asiat
Kirkkoneuvoston kevään kokoukset pidetään seuraavasti: 9.3. klo 16.30, 23.3. klo 16.30,
13.4. klo 16.30, 4.5. klo 16.30, 25.5. klo 16.30 ja 15.6. klo 16.30. Kaikki kokoukset pidetään kokoushuone Laguksessa.
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33.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkolliskokous teki päätöksen että kirkkojärjestykseen lisätään määräys lapsivaikutusten arvioinnista. Tämä on muistettava kaikessa päätöksenteossa. Tavoitteena on edistää lapsen huomiointia päätöksenteossa.
Kalajoen rovastikunnan rovastikuntakokous pidetään 18.5. klo 17 alkaen Nivalassa. Seurakunnan edustajina ovat olleet kirkkoherra, talousjohtaja, puheenjohtajisto. Lisäksi
voitaneen valita kirkkoneuvostosta kaksi jäsentä.
Keskiviikkona 11.2. pidetään Suvannolla klo 17.30 alkaen kahvituksella.
Keskusteltiin luottamushenkilöiden koulutuksesta kevään aikana. Vaihtoehtona on joko
lauantai, tai arki-ilta. Illaksi sovittiin 26.3. klo 16.30 ruokatarjoilulla (keittoruoka) Suvannolla.
Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen on 15.2. pidettävässä jumalanpalveluksessa.

34.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Lopuksi veisattiin virsi 462 ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55

