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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika

Maanantaina 14.9.2015 klo 18-19.05

Paikka

Kokoushuone Bäckman

Läsnä

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

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

Muut läsnäolijat:

Timo Määttä, kirkkoherra
Eveliina Pylväs, tiedottaja

Pentti Haikola, talousjohtaja

Asiat:

29-36 §§

Allekirjoitukset
puheenjohtaja Kalle Luhtasela

sihteeri Pentti Haikola

Sirpa Hannula

Jukka Hautala

Pöytäkirjan tarkistajat:

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 22.9.2015
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29§ Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 389:1-3 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

30§ 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 koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli 21
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 Sirpa Hannula ja Jukka Hautala.

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

33§ Kirkkoneuvoston esitys v. 2016 kirkollisveroprosentista
Ote kirkkoneuvoston pöytäkirjasta 14.8.2015
112.§ Esitys kirkkovaltuustolle v. 2016 kirkollisveroprosentista
Kirkollisveroprosentti on viime vuosien ajan ollut 1,75 ja veronmaksajien kannalta tässä talouden tilanteessa on vaikea perustella veroprosentin nostoa. Seurakunnan talous voitaneen säilyttää tasapainossa nykyisellä prosentilla.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee esittää kirkkovaltuustolle v. 2016 kirkollisveroprosentiksi 1,75 %.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuuston vahvistaa v. 2016 kirkollisveroprosentiksi
1,75 %.
Päätös, kv

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

34§ Muut mahdolliset asiat
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä kertoi mahdollisesta maanvaihdosta,
jossa osapuolina ovat valtio ja seurakunta. Maanvaihto koskee Hirvilammin metsäpalstaa ja valtiolta tulevaa vaihtomaata.
Iida-Liisa Repo kutsui vapaaehtoisia avustamaan lähetyslounaan järjestelyissä adventtina 29.11.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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35§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra antoi tiedoksi henkilöstötilanteen. Nuorisotyössä on kahden viranhaltijan
vaje, jota on paikattu sijaisvoimin. Elokuulla neuvosto käynnisti virkojen täytön ja toiseen viranhaltijan virkaan oli yksi hakija Marjo Jokitalo, joka valittiin. Johtavan nuorisotyöntekijän virkaan oli kahdeksan hakijaa, joista haastatellaan kuutta.
Vuosi sitten pidetystä kanttorin vaalista tehtiin valitus hallinto-oikeuteen ja valitukseen
on luvattu päätös tämän vuoden syyskuulla. Mikäli valitus hyväksytään, niin joudutaan
suorittamaan uusi vaali. Mikäli valitus hylätään, niin alkuperäinen valinta on voimassa.
Kanttorin virkaan valittu Anu Rautio on kuitenkin valittu Nivalan seurakunnan kanttorin
virkaan, joten ilmeisesti hän ei tule virkaa hoitamaan. Varalle valittu Olli Kinnunen on
myös valittu toiseen virkaan, eikä hänkään tule, joten todennäköisesti on suoritettava
uusi viran täyttö.
Merijärven pappilan remonttia ei vielä ole päätetty ja asia on toistaiseksi kirkkoneuvoston käsittelyssä.
Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi piispan kirje koskien pakolaistilannetta maassamme. Rovastikunnan seurakunnat pyrkivät toimimaan asiassa keskitetysti.
Kirkkoherra ilmoitti Aegviidun ystävyysseurakunta vierailusta tulevana viikonloppuna.
Kirkkovaltuustolle tiedotettiin kirkollisista vaaleista v. 2016.
Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä on Limingassa 24.10.2015. Halukkaat voivat ilmoittautua kirkkoherranvirastoon.

36§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätteeksi veisattiin virsi 552. Kokous päättyi
klo 19.05

Pöytäkirjan tarkastajat:

