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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika

Maanantai 26.5.2014 klo 18

Paikka

Kokoushuone Bäckman

Läsnä

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

Hannele Alasuutari
Teija Autio
Marja Himanka
Ismo Iso-Heiniemi
Anita Kallio
Timo Katainen , poissa saapui klo 18.53
Jorma Kopakkala
Iina Matikainen
Kati Paananen , poissa
Antti Rahja
Raimo Saukko
Pekka Similä
Miika Sumela
Janne Pelo, varajäsen

Muut läsnäolijat:

Timo Määttä, kirkkoherra
Jussi Leppälä, tiedottaja

Pentti Haikola, talousjohtaja

Asiat:

10-21 §§

Allekirjoitukset
puheenjohtaja Kalle Luhtasela

sihteeri Pentti Haikola

Iina Matikainen

Ismo Iso-Heiniemi

Pöytäkirjan tarkistajat:

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.6.2014
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10 § Alkuhartaus ja kokouksen avaus
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 24 jäsentä.

12 § Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa.
Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toiminevat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Iina Matikainen ja Ismo Iso-Heiniemi.

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

14 § Esitys kirkkovaltuustolle vuoden 2013 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä
Liitteenä on vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus. Tuloslaskelmassa on vuosikate 541 346,79€ ja poistojen 414 883,65€ jälkeen jää tilikauden tulokseksi
126 463,14€, joka esitetään siirrettäväksi tilikausien ylijäämän tilille.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
1. Toimintakertomus ja tilinpäätös v. 2013 hyväksyttäisiin.
2. Kirkkovaltuusto käsittelisi tilintarkastuskertomuksen
3. Päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille

Päätös
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen

Pöytäkirjan tarkastajat:
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15 § Esitys kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston ohjesäännön uusimisesta
Ote kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta §10 20.1.2014
Kirkkoneuvoston ohjesääntöön on tehty muutoksia, jotka koskevat mm. virkamiesoikeudellisia
säännöksi. Tämän vuoksi on kirkkoneuvoston ohjesääntö korjattava nykytilannetta vastaavaksi.
Samassa yhteydessä voidaan korjata joitakin ohjesäännössä olevia määräaikoja 4 luvun 11 ja 12
pykälissä.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että liitteenä oleva ohjesääntö hyväksytään.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyisi liitteenä olevan kirkkoneuvoston
ohjesäännön liitteen mukaisena.
Päätös
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

16 § Esitys kirkkovaltuustolle Merijärven kirkon hautausmaan laajennuksesta
Ote kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 12.2.2014
Kirkkolain 17. luvun 1§: n mukaan hautausmaan perustamisesta, laajentamisesta ja lakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto. Päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Merijärven kirkon hautausmaata on laajennettava tilanpuutteen vuoksi. Nykyisen hautausmaan
vierelle on hankittu lisätilaa n. ½ hehtaarin verran.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi Merijärven kirkon hautausmaan laajennuksesta liitteessä olevalle alueelle.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättäisi Merijärven kirkon hautausmaan
laajennuksesta liitteenä olevalle alueelle.
Päätös
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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17 § Esitys kirkkovaltuustolle kanttorin viran täyttämisestä (Timo Katainen saapui tämän pykälän käsittelyyn)
Ote kirkkoneuvoston pöytäkirjasta 19.5.2014
78.§ Esitys kirkkovaltuustolle kanttorin viran täyttämiseksi
Kirkkoneuvosto on 7.5. päättänyt, että kanttorin virkaa hakeneet Lauriina Hurtig, Olli Kinnunen,
Anu Rautio ja Iiris Rautiola kutsutaan Suvannon kappeliin maanantaina 19.5. haastattelutilaisuuteen, joka sisältää myös musiikillisen näyttötilaisuuden. Kirkkoneuvosto suorittaa haastattelun,
ja ulkopuolisena musiikillisena asiantuntijana mukana on kanttori Veli Ainali Kalajoelta. Myös
kirkkovaltuuston jäsenet voivat halutessaan osallistua tilaisuuksien musiikillisiin osioihin.
Kullekin hakijalle järjestettävä tilaisuus sisältää aluksi samanlaisen musiikillisen näyttötilaisuuden
kirkkosalissa (liite), minkä jälkeen kirkkoneuvosto suorittaa haastattelun kahvion tiloissa.
Virkaa hakeneet on kutsuttu mainittuihin tilaisuuksiin seuraavan aikataulun mukaisesti:
klo 14.00 – 14.45
Lauriina Hurtig
-

klo 14.45 – 15.30

Olli Kinnunen

-

klo 15.30 – 16.15

Anu Rautio

-

klo 16.15 – 17.00

Iiris Rautiola

Esitys, khra
Kirkkoneuvosto osallistuu kanttorin virkaa hakeneiden musiikillisiin näyttötilaisuuksiin ja suorittaa haastattelut sekä tekee kirkkovaltuustolle esityksen kanttorin viran täyttämiseksi.
Päätös
Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa äänet jakaantuivat seuraavasti Anu Rautio 5 ääntä ja Olli Kinnunen 3 ääntä. Äänestystuloksen perusteella kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Anu
Raution valitsemista kanttorin virkaan. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää Olli
Kinnusen valitsemista varalle.

Esitys, kn
Äänestystuloksen, Anu Rautio 5 ääntä ja Olli Kinnunen 3 ääntä, perusteella kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Anu Raution valitsemista kanttorin virkaan. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää Olli Kinnusen valitsemista varalle. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen ja virka täytetään 4 kuukauden koeajalla
1.10.2014 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös
Kirkkovaltuusto keskusteli valinnasta ja keskustelun aikana tehtiin esitys valinnan siirtämisestä takaisin kirkkoneuvoston valmisteltavaksi (Janne Pelo). Siirtoesitystä kannatettiin (Ismo Iso-Heiniemi) ja suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa jaa - äänellä kannatettiin asian käsittelyn jatkamista ja ei - äänellä kannatettiin tehtyä siirtoesitystä. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 15-10.
Asian käsittelyä jatkettiin ja käydyssä keskustelussa esitettiin (Anita Kallio) kirkkoneuvoston esityksestä poiketen Olli Kinnusen valintaa virkaan. Esitystä kannatettiin ja näin
ollen toimitettiin vaali, jossa Anu Rautio 14 sai ääntä ja Olli Kinnunen 11 sai ääntä.
Anu Rautio valitaan kirkkoneuvoston esityksen mukaan kanttorin virkaan. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen ja virka täytetään 4 kuukauden koeajalla
1.10.2014 alkaen. Olli Kinnunen valittiin yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen mukaan varalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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18 § Esitys kirkkovaltuustolle liitteenä olevien metsäkiinteistöjen 977–405-0029-0007 (Törmälä) ja 977–405-15-12
(Miestenmaa) määräalojen 15,4 ha liittämisestä Metso-ohjelmaan
Ote kirkkoneuvoston pöytäkirjasta 12.3.2014:
Kirkkoneuvosto on aiemmin hyväksynyt periaatteen, jonka mukaan Törmälän alueen metsäkiinteistöstä määräala siirretään Metso-ohjelmaan. Nyt liitteenä on esitys tästä. Liitteenä oleva alue
muuttuu jonkin verran, koska partiomajan ympärillä oleva alue, jota ei suojella, laajenee koskemaan myös niemeä. Lisäksi rauhoitussäännöistä poistetaan suunnistuskielto.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee esityksen kirkkovaltuustolle, jolla liitteenä olevat metsäkiinteistöt
977–405-0029-0007 (Törmälä) ja 977–405-15-12 Miestenmaa määräala 15,4 ha liitetään Metsoohjelmaan.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi liittää metsäkiinteistöjen
977–405-0029-0007 (Törmälä) ja Miestenmäki 977-405-15-22 määräalat n. 15,4 hehtaaria Metso-ohjelmaan liitteenä olevan kartan mukaisesti ja hyväksyisi liitteenä olevat
rauhoitussäännöt.
Päätös
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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19 § Muut mahdolliset asiat

20 § Tiedoksiantoasiat
Kirkkovaltuustolle annettiin tiedoksi Oulun hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä, joka pidetään Kempeleessä 20.9.2014.
Lisäksi puheenjohtaja antoi valtuustolle tiedoksi kirkkoneuvoston vastineen kirkonseudun kaava-asiaan. Vastine on liitteenä.
21 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.20. Lopuksi veisattiin
virsi 172:1,3

Pöytäkirjan tarkastajat:

