YLIVIESKAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

KIRKKOVALTUUSTO

24

15.12.2014

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika

Maanantaina 15.12.2014 klo 18-19.40

Paikka

Suvanto

Läsnä

Juhani Alaranta, poissa
Kaija Arhio
Tuomo Haikola
Kerttu Illikainen
Juhani Isotalo
Erkki Kangaskortet, poissa
Maija-Liisa Kitinoja
Kalle Luhtasela
Terttu Mällinen
Ritva Pärkkä, poissa
Tuomo Sallinen
Maria-Leena Savela
Sari Sorvisto, poissa
Päivi Vainiotalo

Hannele Alasuutari
Teija Autio, poissa
Marja Himanka, poissa
Ismo Iso-Heiniemi
Anita Kallio
Timo Katainen
Jorma Kopakkala
Iina Matikainen, poissa
Kati Paananen
Antti Rahja
Raimo Saukko
Pekka Similä
Miika Sumela

Muut läsnäolijat:

Timo Määttä, kirkkoherra
Eveliina Pylväs, tiedottaja

Pentti Haikola, talousjohtaja

Asiat:

37-44 §§

Allekirjoitukset
puheenjohtaja Kalle Luhtasela

sihteeri Pentti Haikola

Antti Rahja

Kati Paananen

Pöytäkirjan tarkistajat:

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 29.12.2014
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37 § Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Veisattiin virsi 31 ja kirkkoherra piti alkuhartauden ja lisäksi hän esitteli vs. tiedottaja
Eveliina Pylvään. 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 20 valtuuston jäsentä.
39 § Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa.
Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toiminevat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Antti Rahja ja Kati Paananen.
40 § Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys:
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttäneen työjärjestykseksi.
Päätös:
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttiin työjärjestys. Muissa asioissa käsitellään
yksi asia.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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41§ Kirkkoneuvoston esitys v. 2015 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta v. 2016-2017
Ote kn. kokouspöytäkirjasta 26.11.2014
172.§ V. 2015 talousarvioesitys
Liitteenä on tehtäväalueittain ja tileittäin näkyvä talousarvioesitys v. 2015 ja toimintasuunnitelma v. 2016-2017. Talousarvion laatimisperusteet on jo käsitelty neuvostossa ja nyt esitetään niiden mukaiset talousarvioesitykset. Palkat on laskettu taloustoimistossa ja kunkin tehtäväalueen
vastaavat työntekijät ovat laatineet esityksen talousarvioon.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee liitteenä olevan talousarvioesityksen esitettäväksi kirkkovaltuustolle
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja lisäksi päätettiin tekstiosaan lisätä muu seurakuntatyö tehtäväalueelle lisää tietoa sisällöstä. Samoin poistetaan tiedotuksen tehtäväalueelta vaihtoehto,
jonka neuvosto aiemmin jo hylkäsi.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyisi liitteenä olevan v. 2015 talousarvion ja toimintasuunnitelman v. 2016-2017.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto hyväksyi liitteenä olevan v. 2015 talousarvion ja toimintasuunnitelman
v. 2016-2017.

42§ Muut mahdolliset asiat
Miika Sumela jätti liitteenä olevan valtuustoaloitteen kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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43§ Tiedoksiantoasiat
Alla on kirkkoneuvoston tiedoksianto koskien morsiushuoneen rakentamista kirkkosaliin. Kirkkoneuvoston kokous 28.11.2014
175.§ Museoviraston kirje morsiushuoneesta
Liitteenä on museoviraston kirje morsiushuoneen rakentamista koskevasta neuvottelusta
8.9.2014 Ylivieskan kirkossa. Museovirasto ja kirkkohallitus ehdottavat, että seinien pystyttämisestä kirkkotilaan pidättäydytään. Museovirasto ja kirkkohallitus eivät ole suhtautuneet kielteisesti kahden penkkirivin poistamiseen kirkon takaosasta ja pöydän ja tuolien sijoittamiseen alun
perin suunnitellun morsiushuoneen paikalle.
Ehdotus, khra
Kirkkoneuvosto todennee, että Museoviraston ja kirkkohallituksen lausunnon mukaisesti morsiushuoneen rakentamisesta pidättäydytään, ja että kirkon takaosaan sijoitettujen pöydän ja
tuolien käyttöä lapsia varten voidaan jatkaa. Kirkkoneuvosto päättänee antaa asian tiedoksi
kirkkovaltuustolle.
Päätös, kn
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi valtuustolle annettiin tiedoksi seurakuntavaalien tulos, joka on liitteenä.

44§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätöspuheenvuorossa kiitti valtuustoa kuluneesta kaudesta, jonka jälkeen hän päätti kokouksen klo 19.40.
Lopuksi veisattiin virsi 30

Pöytäkirjan tarkastajat:

