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Paikka

Kokoushuone Bäckman

Läsnä

Haaga Taru
Haapakoski Paula
Hautala Jukka
Hiitola Olli
Isotalo Juhani
Katainen Timo
Kopakkala Jorma
Löytynoja Alpo
Nauha Ritva
Pälli Sanna
Rantala Roope
Saulio Antero
Similä Pekka

Määttä Timo
Hannula Sirpa
Tanska Samuli
Himanka Marja
Jaakola Merja
Kitinoja Maija-Liisa
Luhtasela Kalle
Mehtälä Leo
Pelo Janne
Rahja Antti
Kallio Anita
Heikkilä Kimmo

Keskustelu kirkon paikasta

Aluksi veisattiin virsi 582:1-3 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Tämän jälkeen kirkkovaltuuston puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi tähän epäviralliseen tapaamiseen, jonka tarkoituksena on käydä keskustelua kirkon
sijainnista. Selvittelyjen jälkeen ovat paikkavaihtoehdoiksi valikoituneet seuraavat: vanhan kirkon paikka, Kirkkopuisto tai toimitalo Pietarin vierellä oleva tontti.
Vaihtoehtoja käsitellään siten, että ensin Kimmo Heikkilä esittelee yhteenvedon, johon on kerätty 18.5. pidetyn yleisötilaisuuden, työntekijöille tehdyn kyselyn ja nuorten mielipiteitä uudesta kirkosta. Tämän jälkeen käsitellään johtoryhmän (sisältää kv:n puheenjohtajat, kn varapuheenjohtaja, kirkkoherra ja talousjohtaja), vahvistettuna Kimmo
Heikkilällä ja Kerttu Illikaisella, laatiman tonttivertailun yllämainituista tonttivaihtoehdoista. Lopuksi käydään läpi
tilaluettelot vanhasta kirkosta ja vaihtoehtoisista uuden kirkon malleista ja alustavista pelkistetyistä kustannuksista.
Kaikki esitykset ovat liitteinä.
Läsnäolijat kävivät keskustelua vilkkaasti ja huomiota kiinnitettiin myös mahdollisuuteen muokata Kirkkotien kaavaa
siten, että kaavamuutos koskisi myös suunniteltuja kerrostalotontteja ja nk. Terveystalon kiinteistöä. Lisäksi tehtiin
joitain selvennyksiä, jotka lisättiin tonttivertailu-esitykseen. Lisäksi todettiin, että nyt on otettava kantaa myös seurakuntakoti Mariaan, jonka elinkaari on jo loppusuoralla, eikä sitä voida peruskorjauksella parantaa.
Keskustelussa nousi esiin monitoimikirkko, jolla tarkoitetaan rakennusta, jossa on kirkko ja seurakuntasali. Tätä vaihtoehtoa puoltaa se, että silloin voidaan hyödyntää yhteisiä saniteetti- ja eteistiloja. Ongelmana nähtiin se, että ei

voida järjestää rinnakkain esim. hautajaisia ja häitä. Esiin nostettiin myös se vaihtoehto, että seurakuntakoti rakennettaisiin Kirkkopuistoon ja kirkko vanhalle paikalle. Tällöin kuitenkin jouduttaisiin molempiin rakentamaan omat
saniteetti- ja eteistilat.
Kirkon sijainti Pietarin vierellä olisi ohikulku liikennettä ajatellen hyvä, koska siitä on hyvä näkyvyys Oulun tielle. Ongelmana on kuitenkin pysäköinnin järjestäminen ja vilkkaan ohikulkutien aiheuttama melu.
Yhtenä vaihtoehtona nousi esiin myös sellainen malli, jossa monitoimikirkko tehdään Kirkkopuistoon ja kellotapuli
sijoitetaan entiselle paikalle ja kirkon rauniot katetaan kevyellä katoksella. Tällöin paikalla voitaisiin pitää ilman säävarausta tilaisuuksia. Tätä vaihtoehtoa tukee se, että raunioista on jo muodostunut selkeä muistopaikka kirkosta.
Huomiota kiinnitettiin myös siihen, että vapaaehtoista tukea on helpointa saada silloin, kun kyse on kirkkorakennuksesta.
Keskustelua käytiin hyvässä hengessä ja yhteisenä tavoitteena on saada seurakunnalle kirkko, joka palvelee pitkälle
tulevaisuuteen seurakuntaa.
Tavoitteena on, että kirkkoneuvosto tekee esityksen kirkkovaltuustolle kirkon paikasta 12.9. pidettävässä kokouksessa.

