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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika

Maanantaina 11.12.2017 klo 18 alkaen jouluaterialla

Paikka

Suvannon kappeli

Läsnä

Arhio Kaija
Haapakoski Paula
Hautala Jukka
Hiitola Olli
Isotalo Juhani
Katainen Timo
Kopakkala Jorma
Luhtasela Kalle
Mehtälä Leo
Pelo Janne
Rahja Antti
Repo Iida-Liisa
Saulio Antero
Tanska Samuli, poissa

Muut läsnäolijat:

Timo Määttä, kirkkoherra
Jussi Leppälä, tiedottaja

Asiat:

32-41 §§

Haaga Taru
Hannula Sirpa
Herranen-Somero Kirsi
Himanka Marja
Jaakola Merja
Kitinoja Maija-Liisa
Koskela Eeva-Liisa, poissa
Löytynoja Alpo
Nauha Ritva
Pälli Sanna, poissa
Rantala Roope
Saukko Raimo, poissa
Similä Pekka

Allekirjoitukset
puheenjohtaja Kalle Luhtasela

sihteeri Pentti Haikola

Merja Jaakola

Marja Himanka

Pöytäkirjan tarkistajat:

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.12.201
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32§ Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Laulettiin kauneimmat joululaulut-vihkosta laulu numero 5 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

33§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 8:5,2 mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä kutsu on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla
viikon ajan ennen kokousta.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Esitys:
Kirkkovaltuusto suorittaa nimenhuudon ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli 23 valtuuston jäsentä.

34§ Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa.
Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toiminevat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Merja Jaakola ja Marja Himanka.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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35§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys:
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttäneen työjärjestykseksi.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

36.§ Kirkkoneuvoston esitys Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran lakkauttamisesta 1.1.2018 alkaen
Ote kn.pk. 27.11.2017 §149
149.§ Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen
Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaaja Marja Pisilä irtisanoutui virastaan 1.7.2017.
Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunta keskusteli kokouksessaan 24.8.2017 viran täyttämisestä ja päätti yksimielisesti esittää seurakuntien kirkkoneuvostoille, että Ylivieskan kirkkoneuvosto lakkauttaisi Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran. Samalla yhteistyön johtokunta päätti pyytää lausunnon Kalajoen rovastikunnan kasvatustoimikunnalta siitä,
miten erityisnuorisotyön tehtävät integroidaan paikallisseurakuntien nuorisotyöhön.
Alavieskan, Haapajärven, Kalajoen, Kärsämäen, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjoen, Reisjärven ja Sievin
seurakuntien kirkkoneuvostot ovat antaneet lausuntonsa, joissa yhdytään Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunnan esitykseen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran lakkauttamisesta (liitteet). Haapaveden seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee asian kokouksessaan
29.11.2017.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto yhtynee Kalajoen rovastikunnan seurakuntien päätösten mukaisesti rovastikunnan yhteistyön johtokunnan esitykseen erityisnuorisotyönohjaajan viran lakkauttamisesta ja,
mikäli myös Haapaveden kirkkoneuvosto yhtyy samaan esitykseen, esittää kirkkovaltuustolle
Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran lakkautettavaksi.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja päätti esittää kirkkovaltuustolle Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran lakkauttamisen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto lakkauttaisi Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran 1.1.2018 alkaen.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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37.§ Kirkkoneuvoston esitys v. 2018 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi v. 2019-2020
Ote kn pk. 27.11.2017 151.§
151.§ V. 2018 talousarvioesitys
Liitteenä on v. 2018 talousarvioesitys. Esitys perustuu 1,75 % kirkollisveroon. Menoissa on pyritty tiukkaan linjaan. Henkilöstön osalta lakkautetaan rovastikunnallisen erityisnuorisotyönohjaajan virka, taloussihteerin virkaa ei myöskään täytetä. Avoinna ollut kanttorin virka (sijoituspaikka Merijärvi) hoidetaan ostopalveluna Alavieskan seurakunnalta (40 %).
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee v. 2018 talousarvion esitettäväksi kirkkovaltuustolle liitteen mukaisena.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkovaltuusto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyisi v. 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2020
Päätös, kv
1. Talousarvioesitykseen liittyvät avustusanomukset. Leo Mehtälä, Jukka Hautala ja
Ida-Liisa Repo poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi avustusanomukset.
2. V. 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma ja talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2019-2020. Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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38.§ Kirkkoneuvoston esitys Kalajoen rovastikunnan strategiakyselyyn (Taru Haaga ja Kirsi Herranen-Somero poistuivat)
Ote kn pk. 27.11.2017
150.§ Kalajoen rovastikunnan strategiakysely
Lääninrovasti Kari Tiirola on lähettänyt Kalajoen rovastikunnan seurakunnille rovastikunnan yhteistyöstrategian ja sen pohjalta kirkkoneuvostoille tehdyn kyselyn tulokset (liitteet).
Lääninrovasti on lähettänyt seurakunnille rovastikunnan yhteistyöstrategiaan ja seurakuntien
yhteistyöhön liittyen seurakuntien kirkkovaltuustoille kyselyn. Kalajoen rovastikunnan strategiatyöryhmä kokoontuu tarkastelemaan seurakuntien kirkkovaltuustojen antamia vastauksia kyselyyn 12.12.2017.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto vastannee lääninrovastin lähettämään kyselyyn ja esittänee sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto käsitteli kysymykset ja esittää kyselyn kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto käsittelisi strategiakyselyn vastaukset
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto hyväksyi liitteenä olevan neuvoston esityksen vastauksiksi.
39.§ Muut mahdolliset asiat

40.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra esitteli tyhjän sylin muistomerkin, joka sijaitsee Suvannon kappelin vierellä.
Lisäksi kirkkoherra ilmoitti, että seuraava kirkkovaltuuston ”iltakoulu” pidetään
8.1.2017 klo 17 alkaen. Tähän tilaisuuteen on kutsuttu aiemmin sovitut suunnittelijat.

41.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10 yhteisesti laulettuun lauluun KJ 24.

Pöytäkirjan tarkastajat:

