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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika

Maanantaina 19.2.2018 klo 19

Paikka

Bäckman

Läsnä

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

Muut läsnäolijat:

Timo Määttä, kirkkoherra
Juha Niemelä, tiedottaja

Asiat:

10- 18 §§

Haaga Taru
Hannula Sirpa, poissa
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
Mehtälä Ari

Allekirjoitukset
puheenjohtaja Kalle Luhtasela

sihteeri Pentti Haikola

Juhani Isotalo, § 15 puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkistajat:
Kirsi Herranen-Somero

Olli Hiitola

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 28.2.2018
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10§ Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 313:1-3 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

11§ 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 ja kaksi varajäsentä.

12§ Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa.
Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toiminevat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kirsi Herranen-Somero ja Olli Hiitola.

13§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys:
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttäneen työjärjestykseksi.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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14§ Kirkkoneuvoston esitys vaalilautakunnan valinnasta
Ote kn. pk. 7.2.2018
22.§ Seurakunnan vaalilautakunnan valinta
”Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään
yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.” (KL 23:19)
”Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.” (KVJ 2:4)
Seurakuntavaalit ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa istuvan kirkkovaltuuston valitsema
vaalilautakunta, johon tulee kuulua kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään
yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, mutta kirkkovaltuuston on asetettava heidät siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkoherra on vaalilautakunnan jäsen, mutta ei välttämättä sen puheenjohtaja. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaa asettaessaan myös sen puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan vaalilautakunnan varapuheenjohtajan.
Kirkolliskokous hyväksyi vaalisäännöksiä koskevat kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen muutokset hallintovaliokunnan mietinnön mukaisina marraskuussa 2017. Kirkon vaalijärjestyksen muutos tulee voimaan samanaikaisesti kirkkolain muutoksen kanssa. Kirkkolain muutos vaatii voimaan tullakseen vielä eduskunnan hyväksynnän. Tavoitteena on, että muutokset tulevat voimaan tämän vuoden keväällä ennen syksyn seurakuntavaaleja.
Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina,
eli 18.11. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018. Kirkkoherranvirasto
ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat. Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja -avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat: seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan
kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään, sekä riittävästi
varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen
vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.
Kirkkovaltuusto on 30.3.2016 (13 §) ennen kirkolliskokouksen uusia vaalisäännöksiä valinnut
vaalilautakuntaan jäseniksi Juhani Alarannan, Kalle Luhtaselan, Kaija Eskolan, Pekka Similän ja
Elsi Kaarlelan sekä varajäseniksi Kerttu Illikaisen, Juhani Isotalon, Toivo Savukosken, Paula Rahjan ja Anna-Leena Mällisen. Kirkkovaltuusto ei ole valinnut vaalilautakunnan puheenjohtajaa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee, että kirkkovaltuusto kirkolliskokouksen vuonna 2017 hyväksymien
uusien vaalisäännösten vuoksi
a) kumoaa 30.3.2016 tehdyn päätöksen vaalilautakunnasta (13 §), ja
b) valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja tarpeellinen määrä jäseniä ja yhtä
monta varajäsentä sekä nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto kirkolliskokouksen vuonna 2017 hyväksymien uusien vaalisäännösten vuoksi
a) kumoaa 30.3.2016 tehdyn päätöksen vaalilautakunnasta (13§), ja
b) valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja tarpeellinen määrä jäseniä ja
yhtä monta varajäsentä sekä nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti kumota 30.3.2016 tehdyn päätöksen vaalilautakunnasta (§13) ja valitsi vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet: kirkkoherra, Kerttu Illikainen,
Terttu-Irmeli Haapakoski, Sakari Rahkala, Juhani Alaranta ja Elsi Kaarlela. Varalle valittiin
Sirpa Hannula, Ari Mehtälä, Kaija Eskola, Arto Vähäkangas ja Marja-Leena Korhonen. Kirkkoherra toimii puheenjohtajana.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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15§ Kirkkoneuvoston esitys maallikkovalitsijoiden valinnasta Oulun hiippakunnan piispanvaaliin (kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Jussi Isotalo toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan, Kalle Luhtasela poistui asian käsittelyn
ajaksi)
Ote kn. pk. 7.2.2018
24.§ Maallikkovalitsijoiden valinta Oulun hiippakunnan piispanvaaliin
Piispa Samuel Salmen jäädessä eläkkeelle 1.11.2018 Oulun hiippakunnassa toimitetaan piispanvaali 15.8., ja tarvittaessa 3.9., mikäli kukaan ehdokkaista ei ole saanut ensimmäisessä vaalissa
yli puolta annetuista äänistä. Kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot valitsevat seurakunnan
maallikkovalitsijat piispanvaaliin. Tuomiokapituli on ilmoittanut, että Ylivieskan seurakunnasta
tulee valita 14 maallikkovalitsijaa (liite).
Maallikkovalitsijaksi voidaan valita henkilö, joka on vaalikelpoinen seurakunnan
luottamustoimeen eli kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt
seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Edellytysten, myös
18 vuoden iän, on täytyttävä jo valintahetkellä. Valittavan on oltava valitsevan
seurakunnan jäsen. Maallikkovalitsijaksi ei voida valita papiksi vihittyä. Maallikkovalitsijaksi ehdotettavilta on kysyttävä suostumus ennen valintaa.
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin tiedote tulevasta piispanvaalista on jaettu kirkkovaltuuston
jäsenille kirkkovaltuuston kokouksessa 29.1.2018.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee tulevaan Oulun hiippakunnan piispanvaaliin Ylivieskan seurakunnasta 14 maallikkovaltitsijaa.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee tulevaan Oulun hiippakunnan
piispanvaaliin Ylivieskan seurakunnasta 14 maallikkovalitsijaa
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto valitsi seuraavat maallikkovalitsijat Oulun hiippakunnan piispanvaaliin:
Paula Haapakoski, Sirpa Hannula, Kirsi Herranen-Somero, Marja Himanka, Juhani Isotalo,
Merja Jaakola, Jorma Kopakkala, Leo Mehtälä, Hannu Palosaari, Janne Pelo, Antti Rahja,
Roope Rantala, Pekka Similä ja Samuli Tanska.

16§ Muut mahdolliset asiat

17§ Tiedoksiantoasiat

18§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28 yhteisesti veisattuun virteen 557
Pöytäkirjan tarkastajat:

