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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika

Keskiviikko 21.1.2015 klo 18-19.06

Paikka

Bäckman

Läsnä

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

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

Muut läsnäolijat:

Timo Määttä, kirkkoherra
Eveliina Pylväs, tiedottaja

Pentti Haikola, talousjohtaja

Asiat:

1-18 §§

Allekirjoitukset
puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Taru Haaga

Paula Haapakoski

Pöytäkirjan tarkistajat:

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 30.1.2015
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1§ Alkuhartaus ja kokouksen avaus
KJ 8:5 mukaan kutsun kirkkovaltuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Veisattiin virsi 443:1-3 ja kirkkoherra piti alkuhartauden, jonka jälkeen veisattiin virsi
443:4,5. Tämän jälkeen iältään vanhin valtuutettu Maija-Liisa Kitinoja 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 koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli 26
valtuuston jäsentä ja yksi varajäsen.

3§ Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa.
Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toiminevat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Taru Haaga ja Paula Haapakoski.

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

5§ Kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta
Ote kn. pöytäkirjasta 14.1.2015
5.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta
KJ 8:2 mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi kirkkovaltuuston puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan vaalin vuosille 2015-2016.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosille 2015-2016.
Päätös, kv.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen v. 2015-2016 Kalle Luhtaselan.
Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti v. 2015-2016 Juhani Isotalo.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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6§ Kirkkoneuvoston esitys suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettamisesta
Ote kn pöytäkirjasta 14.1.2015
6.§ Esitys kirkkovaltuustolle suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettamisesta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18§ mukaan kirkkovaltuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se asettaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan ja valitsee siihen keskuudestaan kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä.
Päätös kn.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan ja valitsee siihen keskuudestaan kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä.
Päätös, kv
Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valittiin yksimielisesti Antti Rahja, Timo Katainen ja Maija-Liisa Kitinoja. Varalle valittiin samassa järjestyksessä Kalle Luhtasela, Janne
Pelo ja Kirsi Herranen-Somero.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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7§ Kirkkoneuvoston esitys kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitsemisesta
Ote kn. pöytäkirjasta 14.1.2015
7.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitsemisesta
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän varsinaista jäsentä.
KL 10:2 mukaan varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten eri vaalilla jäsenet. Tämän jälkeen valitaan varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja
sitten eri vaalilla seitsemän neuvoston jäsentä ja sen jälkeen kaikille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja sitten eri vaalilla seitsemän neuvoston jäsentä ja sen jälkeen kaikille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös, kv.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi v. 20152016 Pekka Similän. Henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin yksimielisesti Olli Hiitola.
Seuraavat henkilöt valittiin kirkkoneuvoston jäseniksi ja henkilökohtaiseksi varajäseniksi
v. 2015-2016.
Jäsen
Jukka Hautala
Marja Himanka
Merja Jaakola
Leo Mehtälä
Anita Kallio
Juhani Alaranta
Kirsi Herranen-Somero

Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsen
Toivo Savukoski
Antti Rahja
Paula Haapakoski
Sirpa Hannula
Ritva Nauha
Antero Saulio
Tiina Junttila
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8§ Kirkkoneuvoston esitys kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkistajien valinnasta
Ote kn. pöytäkirjasta 14.1.2015
8.§ Esitys kirkkovaltuustolle kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinnasta
Ylivieskan seurakunnalla on perinteisesti ollut kolme kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkistajaa, jotka vuosittain tekevät kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksen.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se valitsee kiinteän ja irtaimen omaisuuden
tarkistajat v. 2015-2018.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkistajat v. 2015-2018.
Päätös kv.
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkistajiksi valittiin yksimielisesti v. 2015-2018 seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsen
Kerttu Illikainen
Kimmo Heikkilä
Alpo Löytynoja

Pöytäkirjan tarkastajat:

varajäsen
Olli Hiitola
Eero Rahkola
Maija-Liisa Kitinoja
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9§ Kirkkoneuvoston esitys julistustyön johtokunnan valinnasta
Ote kn. pöytäkirjasta 14.1.2015
9.§ Esitys kirkkovaltuustolle julistustyön johtokunnan valinnasta
Julistustyön johtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä, sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se valitsee julistustyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet v. 2015-2018.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee julistustyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet v. 2015-2018.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti julistustyön johtokuntaan v. 2015-2018 seuraavat
jäsenet ja varajäsenet:
Jäsen
Tiina Junttila, puheenjohtaja
Leo Mehtälä
Johanna Hietala
Antti Rahja
Taru Haaga
Toivo Savukoski
Timo Katainen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsen
Tuomo Hirvi
Veijo Pelkonen
Kerttu Illikainen
Merja Jaakola
Laura Markkinen
Olli Hiitola
Janne Pelo
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10§ Kirkkoneuvoston esitys diakoniatyön johtokunnan valinnasta
Ote kn. pöytäkirjasta 14.1.2015
10.§ Esitys kirkkovaltuustolle diakoniatyön johtokunnan valinnasta
Diakoniatyön johtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä, sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se valitsee diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan, kuusi (6) jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet v. 2015-2018.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee diakoniatyön johtokunnan
puheenjohtajan, kuusi (6) jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet v. 2015-2018.
Päätös, kv.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti diakoniatyön johtokuntaan v. 2015-2018 seuraavat
jäsenet ja varajäsenet:
Jäsen
Timo Katainen, puheenjohtaja
Kaija Arhio
Olli Hiitola
Eero Virtanen
Saara Saukko
Orvokki Mero
Auli Mustikkamaa

Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsen
Jani Palola
Paula Rahja
Toivo Savukoski
Paula Haapakoski
Piia Saukko
Maija-Liisa Rahkola
Erkki Ojakangas
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11§ Kirkkoneuvoston esitys lapsityön johtokunnan valinnasta
Ote kn. pöytäkirjasta 14.1.2015
11.§ Esitys kirkkovaltuustolle lapsityön johtokunnan valinnasta
Lapsityön johtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se valitsee lapsityön johtokunnan puheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen v. 2015-2018.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee lapsityön johtokunnan puheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen v. 20152018.
Päätös, kv
Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti lapsityön johtokuntaan v. 2015-2018 seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsen
Janne Pelo, puheenjohtaja
Margaretha Sorvisto
Eero Hautamäki
Ville Simonen
Miika Koskela
Karoliina Saukko
Terttu Mällinen

Pöytäkirjan tarkastajat:

varajäsen
Reija Jokitalo
Päivi Vähäkangas
Juha Kostet
Meri Vähäkangas
Kati Paananen
Samuli Tanska
Jorma Kopakkala
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12§ Kirkkoneuvoston esitys nuorisotyön johtokunnan valinnasta
Ote kn. pöytäkirjasta 14.1.2015
12.§ Esitys kirkkovaltuustolle nuorisotyön johtokunnan valinnasta
Nuorisotyön johtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä, sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se valitsee nuorisotyön johtokunnan puheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen v. 2015-2018.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee nuorisotyön johtokunnan puheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen v. 20152018.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti nuorisotyön johtokuntaan v. 2015-2018 seuraavat
jäsenet ja varajäsenet:
Jäsen
Roope Rantala, puheenjohtaja
Risto Mattila
Sirpa Hannula
Sanna Pälli
Mikko Hannula
Ari Mehtälä
Paula Haapakoski

Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsen
Olli Luhtasela
Auli Mustikkamaa
Iida-Liisa Repo
Jonna Svartström
Ville Simonen
Timo Matinlauri
Jenna Keskisipilä
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13§ Kirkkoneuvoston esitys lähetystyön johtokunnan valinnasta
Ote kn. pöytäkirjasta 14.1.2015
13.§ Esitys kirkkovaltuustolle lähetystyön johtokunnan valinnasta
Lähetystyön johtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä, sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se valitsee lähetystyön johtokunnan puheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen v. 2015-2018.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee lähetystyön johtokunnan puheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen v. 20152018.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti lähetystyön johtokuntaan v. 2015-2018 seuraavat
jäsenet ja varajäsenet:
Jäsen
Iida-Liisa Repo, puheenjohtaja
Olli Luhtasela
Kalevi Sotaheimo
Pille Nevala
Vilho (Ville) Mäkelä
Iina Matikainen
Jorma Kopakkala

Pöytäkirjan tarkastajat:

varajäsen
Marketta Känsälä
Mauno Autio
Eero Mäkelä
Sirpa Hannula
Miika Sumela
Sanna Pälli
Terttu Mällinen
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14§ Kirkkoneuvoston esitys Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinnasta
Ote kn. pöytäkirjasta 14.1.2015
14.§ Esitys kirkkovaltuustolle Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinnasta
Kalajoen rovastikunnan alueella on perheneuvontaa, sairaalasielunhoitoa, Palvelevan puhelimen
toimintaa ja erityisnuorisotyötä varten KL 12 luvussa tarkoitettu rovastikunnan seurakuntien yhteistyönjohtokunta, jonka kokoonpano on määritelty seurakuntien hyväksymässä yhteistoimintasopimuksessa (Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunnan johtosääntö §1).
Kalajoen rovastikunnan seurakuntien yhteistoimintasopimuksen §6 mukaan perheasiain neuvottelukeskuksen työtä, sairaalasielunhoitoa, palvelevan puhelimen toimintaa ja rovastikunnan erityisnuorisotyötä valvoo johtokunta, johon sopijaseurakuntien kirkkovaltuustot valitsevat vaalikauttaan vastaavaksi ajaksi seurakunnan edustajaksi yhden jäsenen seurakuntaa kohden sekä
näille henkilökohtaisen varajäsenen.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se valitsee Ylivieskan seurakunnan edustajan ja
tälle varajäsenen Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokuntaan v. 2015-2018.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Ylivieskan seurakunnan edustajan ja tälle varajäsenen Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokuntaan v. 20152018.
Päätös, kv.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokuntaan v.
2015-2018 jäseneksi kirkkoherra Timo Määtän ja varajäseneksi talousjohtaja Pentti Haikolan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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15§ Kirkkoneuvoston esitys Merijärven kappeliseurakunnan neuvoston jäsenten valinnasta
Ote kn. pöytäkirjasta 14.1.2015
15.§ Esitys kirkkovaltuustolle Merijärven kappelineuvoston valinnasta
KJ 12:1,2 mukaan kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto,
jonka jäsenet valitsee kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto toimikaudekseen kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä.
Kappelineuvoston ohjesäännön § 5 mukaan kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja
olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se valitsee kappelineuvostoon kuusi (6) jäsentä
ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kappelineuvostoon kuusi (6)
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Merijärven kappelineuvostoon v. 2015-2018 seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsen
Toivo Savukoski
Taneli Myllylä
Tarja Salmela
Anita Talus
Juhani Alaranta
Saara Saukko

Pöytäkirjan tarkastajat:

varajäsen
Heikki Kalapudas
Markus Hiitola
Eero Pohjanen
Liisa Nivala
Karoliina Saukko
Anna-Kaija Toppila
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16§ Muut mahdolliset asiat
Kirkkoherra esitteli jumalanpalvelusryhmien toimintaa ja samalla tarjosi mahdollisuutta
osallistua jumalanpalveluksen toimittamiseen tekstinlukijana. Laitettiin lista kiertämään, johon halukkaat voivat laittaa nimensä.
Keskusteltiin luottamushenkilöiden perehdyttämisestä tehtävään. Vaihtoehtoina olisi,
joko ennen valtuuston kokousta pidettävä opastus tai sitten lauantaille sijoittuva koulutus. Sovittiin, että pidetään jonain lauantaina koulutuspäivä mahdollisimman pian.
Kirkkovaltuuston jäsenet pääsevät toimikaudellaan myös seppelpartioon, jossa lasketaan seppeleet yhdessä kaupungin edustajien kanssa sovituille haudoille.
17§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra ilmoitti, että luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen tapaaminen
pidetään Suvannon kappelilla 11.2. klo 18 (kahvitus 17.30 alkaen)
Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen on Ylivieskan kirkossa 15.2. klo 10

18§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.06 yhteisesti veisattuun virteen 563.

Pöytäkirjan tarkastajat:

