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Aika

Maanantaina 9.3.2015 klo 16.30

Paikka

Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta
Jukka Hautala, saapui klo 16.57 ja poistui klo 18.35 § 46 aikana
Kirsi Herranen-Somero, poissa tilalla Tiina Junttila
Marja Himanka
Merja Jaakola
Anita Kallio
Leo Mehtälä
Pekka Similä, poistui klo 18.20 § 46 aikana

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Isotalo
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
35- 47 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Marja Himanka

Merja Jaakola

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 17.3.2015

Timo Määttä, kirkkoherra
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35.§ Kokouksen avaus
Veisattiin virsi 273 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

36.§ 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 paikalla oli kahdeksan neuvoston jäsentä.

37.§ 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
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Marja Himanka ja Merja Jaakola.

38.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle
Päätös, kn
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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39.§ Metsätaloussuunnitelma v. 2015-2024
Metsätalousneuvoja Markus Niskanen metsähoitoyhdistykseltä tulee esittelemään seurakunnan tilaamaa metsätaloussuunnitelmaa v. 2015-2024.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee metsätaloussuunnitelman, jonka Markus Niskanen esittää
kokouksessa.
Päätös, kn
Metsätaloussuunnitelma vuosille 2015-2024 hyväksyttiin.

40.§ Esitys muistutuksesta asemakaavan muutosehdotukseen
Tiina Junttila ja Juhani Isotalo poistuivat tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Liitteenä on esitys muistutuksesta asemakaavan muutosehdotukseen.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee liitteenä olevan muistutuksen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto perehtyi esitettyyn muistutukseen asemakaavan muutosehdotuksesta
ja hyväksyi sen liitteen mukaisena. Lisäksi päätettiin, että muistutuksen kirkkoneuvoston puolesta allekirjoittavat kirkkoherra ja talousjohtaja.

41.§ Marjo Jokitalon irtisanoutuminen nuorisotyönohjaajan virasta
Kalle Luhtasela poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Nuorisotyönohjaaja Marjo Jokitalo on kirjallisesti irtisanoutunut nuorisotyönohjaajan
virasta 1.3.2015 alkaen.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto myöntänee Marjo Jokitalolle eron nuorisotyönohjaajan virasta siten, että virkasuhde päättyy 28.2.2015.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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42.§ Kirkkoneuvoston edustajien valinta rovastikuntakokoukseen
Lääninrovasti Kari Tiirola on kutsunut Kalajoen rovastikunnan rovastikuntakokouksen
koolle 18.5.2015 siten, että kokoukseen osallistuvat kirkkoherran, talousjohtajan, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja kirkkovaltuuston puheenjohtajien lisäksi kaksi kirkkoneuvoston valitsemaa edustajaa.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee tavanomaisten edustajien lisäksi keskuudestaan kaksi jäsentä
seurakunnan edustajiksi Kalajoen rovastikunnan rovastikuntakokoukseen 18.5.2015.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto valitsi edustajikseen Juhani Alarannan ja Leo Mehtälän.

43.§ Isäntäseurakunnan edustajan valinta it-aluekeskuksen johtokuntaan
It-aluekeskuksen johtosäännön mukaan isäntäseurakunnalla on oikeus valita edustaja
johtokuntaan. Aiemmin on edustajan toiminut Jussi Leppälä.

Esitys, tja
Tiedottaja Jussi Leppälä valittaneen isäntäseurakunnan edustajaksi johtokuntaan.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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44.§ Tehtävänkuvaukseen perustuvia palkantarkistuksia
Seurakuntamestareiden tehtävänkuvauksia on jouduttu muokkaamaan ja seurauksena
jouduttaneen tarkastelemaan Teemu Savelan ja Antti Sakon palkkausta. Tehtävänkuvauksen erityiset perusteet-kohdassa Teemu Savelalla on lisäys erikoisammattimiehen
roolista, johon kuuluu koneiden ja laitteiden kunnossapito ja päävastuu. Antti Sakolla
on erityisissä perusteissa maininta kirkkoherranviraston sijaistaminen lomien aikana ja
lisäksi seurakuntatalon siivous lomien aikana.
Esitys, tja
Teemu Savelalle maksetaan erikoisammattimiehen lisää 50€/kk. Antti Sakolle maksetaan Merijärven toimistosihteerin/siivoojan peruspalkasta yli viikon sijaisuuksista 12%
peruspalkasta vaativuusryhmä 402. Työntekijä hoitaa kanslian ja siivoojan tehtävät
oman työn lisäksi. Molemmat palkat maksetaan takautuvasti 10/2014 alkaen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

45.§ Muut esille tulevat asiat

46.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra selvitti kirkkoneuvostolle nuorisotyön tämänhetkistä tilannetta ja niitä toimenpiteitä joihin hän on ryhtynyt asian hoitamiseksi työalalla.
Kirkkoherra antoi tietoa ”Toisenlainen Wappu 2015” -tapahtumasta, joka on nuorten
parissa erittäin suosittu. Neuvostolle esiteltiin myös nettiadressi, johon oli kerätty yli
130 nimeä tapahtuman puolesta. Nuorisotyön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 8.3. ja vetoaa kirkkoneuvostoon ja puoltaa tapahtuman järjestämistä.
Kirkkoherra kertoi kuitenkin harkitsevansa ”Toisenlainen Wappu 2015” -tapahtuman
peruuttamista työnjohdollisena toimenpiteenä. Nuorisotyössä on tällä hetkellä työvoimanvajausta; yksi nuorisotyönohjaajista on irtisanoutunut, yksi on palkallisella virkavapaalla ja johtavan nuorisotyönohjaajan lisäksi vain yksi nuorisotyönohjaaja on töissä.
Toisena perusteena tapahtuman peruuttamiselle on työsuojelullinen näkökulma, työntekijöiden työssä jaksamisen varmistaminen työalan poikkeuksellisessa tilanteessa.
Kirkkoneuvosto keskusteli myös työalan johtamisesta.
47.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kirkkoherra antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.05. Lopuksi veisattiin virsi 552.

