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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika

Maanantaina 14.12.2015 klo 18

Paikka

Suvannon kappeli

Läsnä

Haaga Taru
Hannula Sirpa
Herranen-Somero Kirsi
Himanka Marja
Jaakola Merja
Kitinoja Maija-Liisa
Luhtasela Kalle
Löytynoja Alpo
Nauha Ritva
Pälli Sanna, poissa
Rantala Roope, poissa
Saukko Raimo
Savukoski Toivo
Tanska Samuli

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

Muut läsnäolijat:

Timo Määttä, kirkkoherra
Jussi Leppälä, tiedottaja

Pentti Haikola, talousjohtaja

Asiat:

37-41 §§

Allekirjoitukset
puheenjohtaja Kalle Luhtasela

sihteeri Pentti Haikola

varapuheenjohtaja Juhani Isotalo § 34-36
Pöytäkirjan tarkistajat:
Antero Saulio

Marja Himanka

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 30.12.2015
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37§ Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 21:1,2 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Tämän jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

38§ 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 24 valtuuston jäsentä ja yksi varajäsen.

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

32§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys:
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttäneen työjärjestykseksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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33§ Kirkkoneuvoston esitys maanvaihdosta seurakunnan ja valtion välillä (liite 1)
Ote kn. pk. 16.11.2015
164.§ Esitys kirkkovaltuustolle maanvaihdosta seurakunnan ja valtion kesken
Seurakunnan omistamalta metsäpalstalta Hirvilammi 20:25 oli tarkoitus hakata täysi-ikäistä
puustoa. Alueelta löytyi kuitenkin jälkiä liito-oravasta, jolloin hakkuut jouduttiin keskeyttämään.
Hakkuiden jatkaminen olisi ollut mahdollista, mikäli olisi voitu rajata liito-oravan käyttämä alue
pois. Riski siitä, että alueelta löytyisi lisää jälkiä, on asiantuntijoiden käsityksen mukaan suuri.
Koska seurakunnalla on kuitenkin tarvetta talousmetsiin ja viime vuonna on lisäksi suojeltu n. 16
hehtaarin metsäalue, niin on jouduttu miettimään ko. metsäalueen käyttöä. Tässä yhteydessä
nousi eteen mahdollisuus vaihtaa metsäalue valtiolta Ylivieskassa sijaitseviin talousmetsiin.
Seurakunnalla on ko. alueella kaksi erillistä palstaa Hirvilammi 20:25, pinta-ala 26,3 hehtaaria, ja
Hirvilammi 20:25 (Sapparinmutka) pinta-ala 31,1 hehtaaria. Molemmat alueet ovat samankaltaisia ja lisäksi seurakunta on omalla päätöksellään rauhoittanut Sapparinmutkan alueelta yhdeltä
kuviolta isot kuuset. Sapparinmutkan metsäpalstalla on olemassa mahdollisuus liito-oravan pesimisestä.
Näillä perusteilla lähdettiin harkitsemaan maanvaihtoa valtion kanssa. Valtiolle oli juuri tullut
perintönä omaisuuserä, jossa oli myös metsää (Pentti Savelan kuolinpesä).
Pohjois-Suomen ELY-keskuksen Luonto- ja alueidenkäyttöyksikön päällikkö Eero Melantien
kanssa käynnistettiin neuvottelut maanvaihdosta. Neuvottelussa olivat seurakunnan edustajina
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä ja talousjohtaja Pentti Haikola sekä asiantuntijana metsäneuvoja Markus Niskanen Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksestä. Tavoitteena oli
turvata Hirvilammin metsäpalstojen luontoarvot ja toisaalta saada seurakunnalle talousmetsiä,
joita se voi käyttää taloutensa tukena. Lisäksi seurakunta on jo suojellut omia metsiänsä Metsoohjelman kautta Törmälässä. Nyt tehtävillä päätöksillä seurakunta osoittaa suojeluun n. 6 %
metsäalastaan.
Liitteenä on kaksi vaihtoehtoista esitystä maanvaihdosta. Ensimmäisessä vaihtoehdossa seurakunta luovuttaa omistamansa Hirvilammin tilan pinta-alaltaan yhteensä 57,4 hehtaaria ja saa
tilalle 70 hehtaaria ja välirahana valtio maksaa 7 400€. Toisessa vaihtoehdossa seurakunta luovuttaa saman 57,4 hehtaaria ja saa tilalle 73,5 hehtaaria ja lisäksi seurakunta maksaa välirahaa
15 400€.
Vaihtoehtojen ero on siinä, että ensimmäisen vaihtoehdon mukaan valtio pidättää itsellään Myllyoja 16:105 (Puuhkala) nimisestä tilasta 3,5 hehtaarin määräalan itsellään.
Puustoarvion mukaan molemmat vaihtoehdot ovat seurakunnan näkökulmasta katsottuna edullisia, mutta hieman parempi vaihtoehto olisi toinen vaihtoehto, jossa seurakunta luovuttaa 57,4
hehtaaria ja saa tilalle 73,5 hehtaaria ja lisäksi seurakunta maksaa välirahaa 15 400€. Kokonaistaloudellisesti pitkällä tähtäimellä tämä olisi seurakunnan kannalta edullisempi.
Metsäneuvoja Markus Niskanen esitteli maanvaihdon kohteet.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee esityksen ja päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi
maanvaihdon siten, että seurakunta luovuttaa Hirvilammin tilan 20:25 kokonaan 57,40 ha ja saa
tilalle Myllyoja 16:105 nimisestä tilasta kaksi määräalaa Puuhkala 18,2 ha ja Rinkkala 33,3 ha,
sekä Uusimännistö tilan 11:51 pinta-alaltaan 22 ha. Lisäksi seurakunta maksaa välirahaa
15 400€.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen. Lisäksi esitetään, että maanvaihtokirjan allekirjoittajina toimivat kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä ja talousjohtaja Pentti Haikola.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyisi maanvaihdon seuraavasti:
Seurakunta luovuttaa Hirvilammin tilan 20:25 kokonaan 57,40 ha ja saa tilalle Myllyoja
16:105 nimisestä tilasta kaksi määräalaa Puuhkala 18,2 ha ja Rinkkala 33,3 ha, sekä Uusimännistö tilan 11:51 pinta-alaltaan 22 ha. Lisäksi seurakunta maksaa välirahaa 15 400€.
Maanvaihtokirjan allekirjoittajiksi esitetään kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka
Similä ja talousjohtaja Pentti Haikola.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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34.§ Kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuuston jäsenen Olli Luhtaselan eroanomuksesta (liite 2). Puheenjohtajana toimi
Juhani Isotalo
Ote kn. pk. 16.11.2015
167.§ Olli Luhtaselan eroanomus kirkkovaltuuston jäsenyydestä
Kirkkovaltuuston jäsen Olli Luhtasela on 2.11.2015 anonut eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä
paikkakunnalta muuton vuoksi 1.11.2015, jolloin hän on menettänyt myös vaalikelpoisuutensa
Ylivieskan seurakunnassa. Kirkkojärjestyksen (KJ 7:2 §) mukaan kirkkovaltuuston on todettava
asianomaisen henkilön luottamustoimi lakanneeksi ja hänen tilalleen kutsutaan varajäsen.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se merkinnee tiedoksi kirkkovaltuuston jäsen
Olli Luhtaselan paikkakunnalta muuton vuoksi menettäneen vaalikelpoisuutensa Ylivieskan seurakunnassa, todennee hänen luottamustoimensa kirkkovaltuuston jäsenenä lakanneeksi ja päättänee KJ 7:2 § mukaisesti kutsua hänen tilalleen varajäsenen, Kaija Arhion.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kirkkovaltuuston jäsen Olli Luhtaselan paikkakunnalta muuton vuoksi menettäneen vaalikelpoisuutensa Ylivieskan seurakunnassa, toteaa hänen luottamustoimensa kirkkovaltuuston jäsenenä lakanneeksi ja päättää KJ 7:2 § mukaisesti kutsua hänen tilalleen varajäsenen, Kaija Arhion.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

YLIVIESKAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015

KIRKKOVALTUUSTO

29

14.12.2015

35.§ Kirkkoneuvoston esitys lähetystyön johtokunnan jäsenen Olli Luhtaselan eroanomuksesta lähetystyön johtokunnasta. Puheenjohtajana toimi Juhani Isotalo
Ote kn. pk. 16.11.2015
168.§ Olli Luhtaselan eroanomus lähetystyön johtokunnan jäsenyydestä
Kirkkovaltuuston jäsen Olli Luhtasela on 2.11.2015 anonut eroa lähetystyön johtokunnasta paikkakunnalta muuton vuoksi 1.11.2015, jolloin hän on menettänyt myös vaalikelpoisuutensa Ylivieskan seurakunnassa. Kirkkojärjestyksen (KJ 7:2 §) mukaan kirkkovaltuuston on todettava asianomaisen henkilön luottamustoimi lakanneeksi.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se merkinnee tiedoksi kirkkovaltuuston jäsen
Olli Luhtaselan paikkakunnalta muuton vuoksi menettäneen vaalikelpoisuutensa Ylivieskan seurakunnassa ja todennee KJ7:2 § mukaisesti hänen luottamustoimensa lähetystyön johtokunnan
jäsenenä lakanneeksi.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kirkkovaltuuston jäsen Olli Luhtaselan paikkakunnalta muuton vuoksi menettäneen vaalikelpoisuutensa Ylivieskan seurakunnassa ja toteaa Kirkkojärjestyksen (KJ 7:2 §) mukaisesti hänen luottamustoimensa lähetystyön johtokunnan jäsenenä lakanneen.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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36.§ Kirkkoneuvoston esitys uuden jäsenen valinnasta lähetystyön johtokuntaan. Puheenjohtajana toimi Juhani Isotalo.
Ote kn. pk. 16.11.2015
169.§ Uuden jäsenen valitseminen lähetystyön johtokuntaan
Kirkkojärjestyksen 7:2 § mukaan muun kuin seurakuntavaaleilla valitun luottamushenkilön menetettyä vaalikelpoisuutensa on ao. toimielimen valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se valitsee lähetystyön johtokuntaan valitun Olli
Luhtaselan sijaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, vuoden 2018 loppuun asti.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee lähetystyön johtokuntaan
valitun Olli Luhtaselan sijaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, vuoden
2018 loppuun saakka.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto valitsi Tatu Löytynojan lähetystyön johtokunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2018 loppuun saakka.

37.§ Kirkkoneuvoston esitys kanttorin viran täyttämisestä (liite 3)
Ote kn pk. 27.11.2015
180.§ Kanttorin viran täyttäminen
Kirkkoneuvosto totesi kokouksessaan 16.11.2015 kanttorin virkaa hakeneet musiikin maisterit
Heidi Löppösen, Marika Rantasen ja Teija Siirtolan kelpoisiksi hakemaan avoinna olevaa kanttorin
virkaa. Kirkkoneuvosto päätti kutsua kaikki hakijat Ylivieskan kirkossa 27.11. pidettävään tilaisuuteen, johon sisältyvät kaikille hakijoille samanlaiset kuoron johtamiseen, lauluun ja soittoon liittyvät tehtävät sekä henkilökohtaiset haastattelut. Musiikillisina asiantuntijoina toimivat Ylivieskan
musiikkiopiston opettaja Jouko Kantola ja Oulun hiippakunnan jumalanpalveluelämästä vastaava
hiippakuntasihteeri Raimo Paaso.
Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen Marika Rantanen perui hakemuksensa kirjallisesti
16.11.2015. Näin ollen musiikilliset näytteet antavat ja haastatteluun osallistuvat Heidi Löppönen
ja Teija Siirtola.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuoron johtamiseen, lauluun ja soittoon liittyvät tehtävät suoritetaan hakijoille erikseen lähetettyjen ohjeiden mukaan kirkossa ja henkilökohtaiset haastattelut kirkon sakastissa seuraavan aikataulun mukaisesti:
-

klo 15.30 – 16.30
klo 16.30 – 17.30

Heidi Löppönen
Teija Siirtola

Esitys, khra
Kirkkoneuvosto osallistuu kanttorin virkaa hakeneiden musiikillisiin näyttötilaisuuksiin, suorittaa
hakijoiden haastattelut ja tekee sen jälkeen kirkkovaltuustolle esityksen kanttorin viran täyttämiseksi.
Kirkkoneuvosto kuunteli asiantuntijoiden lausunnon, joka on pöytäkirjan liitteenä. Kirkkoherra
esitti, että virkaan esitettäisiin valittavaksi Teija Siirtola.
Päätös, kn
Kirkossa järjestettyyn musiikilliseen näyttötilaisuuteen klo 15.30 alkaen osallistuivat kirkkoneuvoston jäsenten lisäksi tilaisuuteen kutsutut Ylivieskan musiikkiopiston musiikinopettaja Jouko
Kantola ja Oulun tuomiokapitulin hiippakuntasihteeri Raimo Paaso. Lisäksi tilaisuuteen osallistui
kutsuttuina kirkkovaltuuston jäseniä.
Keskustelussa kirkkoherran esitystä kannattivat useat kirkkoneuvoston jäsenet. Asiantuntijat päätyivät lausunnossaan myös yksimielisesti Teija Siirtolan esityksen kannalle.
Kirkkoneuvoston jäsen Ritva Nauha esitti, että virkaan esitettäisiin valittavaksi Heidi Löppönen.
Antero Saulio kannatti esitystä. Suoritettiin suljettu lippuäänestys jossa Teija Siirtola sai 7 ääntä ja
Heidi Löppönen 2 ääntä.
Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen tuloksena esittää kirkkovaltuustolle Teija Siirtolan valitsemista
kanttorin virkaan.
Tämän jälkeen Pekka Similä esitti, että toista hakijaa ei valittaisi varalle. Useat kirkkoneuvoston
jäsenet kannattivat esitystä. Antero Saulio esitti Ritva Nauhan kannattamana, että varalle valittaisiin Heidi Löppönen. Puheenjohtaja esitti seuraavaa äänestysmenettelyä: Pekka Similän esitystä
kannattavat äänestävät jaa ja Antero Saulion esitystä kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa lippuäänestyksessä Pekka Similän esitys sai 7 ääntä ja Antero Saulion esitys 2 ääntä.
Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen tuloksena esittää kirkkovaltuustolle, ettei toista hakijaa valittaisi varalle.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen tuloksena esittää kirkkovaltuustolle Teija Siirtolan
valitsemista kanttorin virkaan.
Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen esittää kirkkovaltuustolle, ettei toista hakijaa valittaisi varalle.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Teija Siirtolan kanttorin virkaan. Varalle ei valittu
ketään.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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38.§ Kirkkoneuvoston esitys v. 2016 talousarviosta (liite 4)
Ote kn. kok. pk 19.11.2015
170.§ V. 2016 talousarvioesitys
Liitteenä on esitys v. 2016 talousarvioksi ja toimintasuunnitelma v. 2017-2018. Esitys perustuu
1,75 % tuloveroprosenttiin, joihin menot on sopeutettu.
Suurimpana muutoksena on yhteisöverotusoikeuden poistuminen ja se on korvattu valtion budjettiperusteisella avustuksella. Avustuksella valtio korvaa seurakuntien niitä kuluja, jotka kohdentuvat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten
ja irtaimiston ylläpitoon liittyviin laissa säädettyihin tehtäviin. Avustus jaetaan kunnan asukasluvun perusteella. Avustuksen määrä on 19,50 €/kunnan asukas.
Valtion perimät verotuskustannukset alenevat jonkin verran. Kirkon keskusrahastolle maksettava
verotuloihin perustuva rahastomaksu alenee 8,2 % -> 7,5 %. Työnantajan maksama palkkoihin
perustuva eläkemaksu alenee 28 % -> 24 %. Kirkon keskusrahastolle maksettava kirkollisveroperusteinen eläkerahastomaksu kasvaa 1,2 % -> 4 %.
Muutosten tarkkaa vaikutusta on vaikea täsmällisesti arvioida, koska yhteisöverotulot ovat vaihdelleet vuosittain samoin myös palkkasummat. Varovaisesti arvioiden Ylivieskan seurakunta on
saamassa enemmän valtion avustusta, kuin se olisi saanut yhteisöveron tuotolla.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee liitteenä olevan talousarvioesityksen v. 2016 esitettäväksi kirkkovaltuustolle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi v. 2016 talousarvioesityksen korjattuna esitettäväksi kirkkovaltuustolle.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan talousarvioesityksen v.2016.
Päätös, kv.
Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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39§ Muut mahdolliset asiat

40§ Tiedoksiantoasiat
Kaija Arhio haastoi osallistumaan valtakunnalliseen virsivisaan. Ilmoittautuminen päättyy 18.12.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ilmoitti seuraavan kokouksen ajankohdan olevan
9.2.2016 klo 18, jolloin pidetään kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali.
41§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja kokous päättyi klo 19.30 laulettuun virteen 30.

Pöytäkirjan tarkastajat:

