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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika

Keskiviikkona 2.4.2014 klo 18

Paikka

Kokoushuone Bäckman

Läsnä

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

Muut läsnäolijat:

Eeva-Kaisa Laakko, vs.kirkkoherra
Jussi Leppälä, tiedottaja

Asiat:

1-9 §§

Hannele Alasuutari
Teija Autio
Marja Himanka
Ismo Iso-Heiniemi
Anita Kallio
Timo Katainen
Jorma Kopakkala
Iina Matikainen
Kati Paananen
Antti Rahja, poissa
Raimo Saukko, poissa
Pekka Similä
Miika Sumela, poissa
Toivo Savukoski, varajäsen
Mikko Hannula, varajäsen
Pentti Haikola, talousjohtaja

Allekirjoitukset

puheenjohtajaKalle Luhtasela

sihteeri Pentti Haikola

Kaija Arhio

Teija Autio

Pöytäkirjan tarkistajat:

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan taloustoimistossa 10.4.2014
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1 § Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Veisattiin virsi 59 ja vs. kirkkoherra Eeva-Kaisa Laakko piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § 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 valtuusto oli täysilukuisena paikalla.

3 § Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa.
Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toiminevat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kaija Arkio ja Teija Autio.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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4 § Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys:
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttäneen työjärjestykseksi.
Päätös:
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5 § Esitys kirkkovaltuustolle seurakuntavaalien vaalilautakunnan valitsemisesta
Ote kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 20.1.2014
11.§ Esitys kirkkovaltuustolle seurakuntavaalien vaalilautakunnan valitsemisesta
KL 8:6:n ja Kj 2:1:n mukaan kirkkovaltuuston on valittava seurakuntavaalien vaalilautakunta, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä jäsentä ja yhtä monta varajäsentä, viimeistään vaalivuoden toukokuun loppuun mennessä. Kirkkovaltuuston on myös nimettävä puheenjohtaja.
Vaalilautakunta nimeää ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se suorittaa seurakuntavaalien vaalilautakunnan jäsenten valitsemisen sekä puheenjohtajan valinnan vaalilautakuntaan kuuluvista.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi seurakuntavaalien vaalilautakunnan jäsenten valitsemisen sekä puheenjohtajan valinnan vaalilautakuntaan kuuluvista. Lisäksi esitetään, että vaalilautakuntaan valittaisiin kirkkoherran lisäksi viisi jäsentä ja viisi varajäsentä.

Esitys kn
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi seurakuntavaalien
vaalilautakunnan jäsenten valitsemisen sekä puheenjohtajan valinnan vaalilautakuntaan kuuluvista. Lisäksi esitetään, että vaalilautakuntaan valittaisiin kirkkoherran lisäksi
viisi jäsentä ja viisi varajäsentä.
Päätös
Vaalilautakunnan jäseniksi valittiin Matti Harju, Kerttu Illikainen, Martti Kyllönen, Eeva
Kalapudas ja Sauli Impola. Varajäseniksi valittiin kutsumajärjestyksessä seuraavat ArjaLeena Nisula, Kaija Eskola, Erkki Helaakoski, Miika Sumela ja Terttu Hakalahti.
Yllänimetyn vaalilautakunnan keskuudesta puheenjohtajaksi valittiin Kerttu Illikainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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6.§ Esitys kirkkovaltuustolle virkasäännön kumoamisesta

Ote kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 20.1.2014
12.§ Esitys kirkkovaltuustolle virkasäännön kumoamisesta
Kirkkolakia on muutettu 1.6.2013 siten, että virkasääntö kumotaan tarpeettomana. Virkasääntö
sisältyy näiltä osin uusittuun kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että Ylivieskan seurakunnan virkasääntö kumotaan.
Päätös
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että virkasääntö kumottaisiin 31.5.2014 alkaen.

Esitys kn.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että virkasääntö kumottaisiin 31.5.2014 alkaen.
Päätös
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

7. § Muut mahdolliset asiat
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja kertoi Hirvilammin metsäpalstan hakkuiden tilanteesta. Tilalta oli myyty puuta n. 4600 m3. Tilan pinta-ala on 26,37 ha ja siltä oli ehditty hakata puuta jo n.1000 m3. Hakkuut keskeytettiin ja Ely-keskukseen otettiin yhteyttä. Tällä
hetkellä hakkuut ovat keskeytyneet ja seurakunta käyt neuvotteluja jatkosta. Vaihtoehtoja ovat koko alueen suojelu, tai määräalan suojelu. Lopullisesti asiasta päättää kirkkovaltuusto.
Kirkkoneuvosto on käynnistänyt vapaaehtoisen neuvottelun Törmälän metsäkiinteistön
määräalan liittämisestä Metso-ohjelmaan. Suojeltavan alueen pinta-ala on 15,8 ha.
Metsänhoitoyhdistys tekee alueen puustosta hinta-arvion, jonka mukaan toimitaan.
Alue käsittää Törmäjärven ympäryksen siten, että järvi ei kuulu siihen. Lisäksi partiomajan ja laavun ympäristö on rajattu suojelun ulkopuolelle. Kirkkovaltuusto päättää kevään kokouksessa asiasta.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja selvitti Amanda ja Martti Pylvään testamenttilahjoituksen nykytilannetta. Amanda Pylvään osalta seurakunta sai testamentilla lahjoituksen koko hänen omaisuudestaan. Martti Pylvään osalta seurakunta on osakkaana
Amanda Pylvään osalta hänen omaisuudestaan. Toinen osakas on valtio. Neuvottelut
ovat parhaillaan käynnissä maaomaisuuden jaosta.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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8.§ Tiedoksiantoasiat

9.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.48. Lopuksi veisattiin
virsi 54.

Pöytäkirjan tarkastajat:

