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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika

Keskiviikko 27.8.2014 klo 18

Paikka

Kokoushuone Bäckman

Läsnä

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

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

Muut läsnäolijat:

Timo Määttä, kirkkoherra
Jussi Leppälä, tiedottaja

Pentti Haikola, talousjohtaja

Asiat:

23-36 §§

Janne Pelo

Allekirjoitukset
puheenjohtaja Kalle Luhtasela

sihteeri Pentti Haikola

Juhani Isotalo

Anita Kallio

Pöytäkirjan tarkistajat:

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.9.2014

YLIVIESKAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KIRKKOVALTUUSTO

15

27.8.2014

23 § Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Veisattiin virsi 408,1,4 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
24 § 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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli 25 valtuuston jäsentä.

25 § Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa.
Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toiminevat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Juhani Isotalo ja Anita Kallio.

26 § Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys:
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttäneen työjärjestykseksi.
Päätös:
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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27 § Esitys kirkkovaltuustolle lausunnon antamiseksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kanttorin vaalista tehdyn
valituksen johdosta
Ote kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 11.8.2014:
110.§ Esitys kirkkovaltuustolle lausunnon antamiseksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kanttorin vaalista tehdyn valituksen johdosta
Juha Pasanen on 10.6.2014 tehnyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen kirkkovaltuuston 26.5.2014 suorittamasta kanttorin vaalista. Valituksessa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta
pyydetään kumoamaan kirkkovaltuuston päätös virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lain
vastaisena (liite).
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuustolta lausunnon valituksen johdosta erikseen mainittuine asiakirjaliitteineen. Lausuntoa on pyydetty
4.8.2014 mennessä, mutta hallinto-oikeus on myöntänyt lausunnon antamiselle lisäaikaa kesäajan johdosta 29.8.2014 saakka.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee liitteenä olevan lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kirkkovaltuuston käsittelyyn lähetettäväksi.
Päätös
Asiasta keskusteltiin ja puheenjohtaja päätti keskeyttää asian käsittelyn ja sovittiin, että tämän
pykälän käsittelyä jatketaan 12.8. klo 19 samassa tilassa.
Asian käsittelyä jatkettiin 12.8. seuraavasti:
Aluksi veisattiin virsi 397:1,2,6 ja kirkkoherra piti alkuhartauden.
Puheenjohtaja avasi keskustelun ja aluksi keskusteltiin valituksen sisällöstä ja tarkoituksesta.
Puheenjohtaja päätti neuvottelutauon pitämisestä klo 19.35.
Kokousta jatkettiin klo 20.10, jolloin ryhdyttiin käsittelemään puheenjohtajan laatimaa vastinetta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Keskustelun kuluessa tehtiin joitain muutoksia esitykseen, jotka yhdessä hyväksyttiin. Lopullinen lausunto on liitteenä.
Kokous päättyi klo 21.43.

Esitys, kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto esittää liitteenä olevan lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
seurakunnan vastineeksi kanttorin vaalia koskevassa valituksessa.
Päätös
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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28 § Esitys kirkkovaltuustolle varhaiskasvatuksen ohjaajan viran lakkauttamisesta

Ote kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 11.8.2014:
111.§ Esitys kirkkovaltuustolle varhaiskasvatuksen ohjaajan viran lakkauttamisesta
Ylivieskan kirkkovaltuusto on 29.10.2012 perustanut varhaiskasvatuksen ohjaajan viran lapsityön
työalan johtavaksi viranhaltijaksi. Ensimmäisellä, 2.1.2013 päättyneellä hakuajalla ja toisella,
23.5.2013 päättyneellä hakuajalla virkaan ei ollut yhtään kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa.
Kirkkoneuvosto päätti 29.5.2013 valita avoimen varhaiskasvatuksen ohjaajan viran hoitajaksi
Pirkko Mastokankaan määräajaksi, 31.7.2014 saakka. Pirkko Mastokankaan avoimen varhaiskasvatuksen ohjaajan viran hoitoa on jatkettu viranhaltijapäätöksellä 31.12.2014 saakka.
Esitys, khra
Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa kummallakin em. hakuajalla kirkkoneuvosto esittänee, että kirkkovaltuusto lakkauttaisi varhaiskasvatuksen ohjaajan viran 1.10.2014 alkaen.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kirkkoneuvosto
Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa
kummallakin em. hakuajalla kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto lakkauttaisi
varhaiskasvatuksen ohjaajan viran 1.10.2014 alkaen.

Päätös, kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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29 § Esitys kirkkovaltuustolle johtavan lapsityöntekijän viran perustamisesta.

Ote kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 11.8.2014:
112.§ Esitys kirkkovaltuustolle johtavan lapsityöntekijän viran perustamisesta
Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran lakkauttamisen vuoksi seurakuntaan on syytä perustaa johtavan lapsityöntekijän virka lapsityön työalan johtavaksi viranhaltijaksi.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee, että kirkkovaltuusto perustaisi johtavan lapsityöntekijän viran lapsityön työalan johtavaksi viranhaltijaksi 1.10.2014 alkaen.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto perustaisi johtavan lapsityöntekijän viran
lapsityön työalan johtavaksi viranhaltijaksi 1.10.2014 alkaen.
Päätös, kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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30 § Esitys kirkkovaltuustolle v. 2015 kirkollisveroprosentista
Ote kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 11.8.2014:
113.§ Esitys kirkkovaltuustolle v. 2015 kirkollisveroprosentista
Seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,75 % ja tällä verokertymällä on pystytty hoitamaan
seurakunnan taloutta kattavasti. Nykyisen hyvin epävarman talouden aikana tulevaisuuden arvioiminen on vaikeaa. Kuitenkin voidaan arvioida, että nykyisellä veroprosentilla voitaneen hoitaa
myös tulevan vuoden menot.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle vuoden 2015 veroprosentiksi 1,75 %.
Päätös, kn
Kirkkoneuvoston hyväksyi esityksen.

Esitys, kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2015 veroprosentiksi 1,75 %
Päätös, kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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31§ Esitys kirkkovaltuustolle Merijärven Jahtavisnevalla olevasta Keltala-tilan 483-401-2-8 n. 15 hehtaarin määräalan
myymisestä
Ote kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 11.8.2014:
114.§ Maanostotarjoukset Merijärven Jahtavisnevalla olevasta Keltala-tilan 483-401-2-8 n. 15
hehtaarin määräalasta.
Liitteenä on kaksi määräaikaan saapunutta ostotarjousta Jahtavisnevan Keltalan tilalla olevasta
n. 15 hehtaarin määräalasta. Toinen tarjouksen antaja tarjoutuu ostamaan suuremman liitteenä
olevan esityksen mukaisen määräalan (tarjous Nivala ve 2).
Esitys, tja
Tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia on jätetty määräaikaan mennessä kaksi, Mikko Nivalan tarjous n. 15 ha määräalasta on 10 000€ ja metsäyhtymä Hannu ja Heikki Isokäännän tarjous samasta määräalasta on 12 000€. Karttaliite on Nivala ve 1 toisena sivuna. Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle:
1. Ylivieskan seurakunta myy omistamansa Keltala tilan 483-401-2-8 määräalan n. 15 ha metsäyhtymä Hannu ja Heikki Isokäännälle.
2.

Kauppakirjan allekirjoittajiksi valtuutetaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä
ja talousjohtaja Pentti Haikola

3.

Kauppakirjan laatimisesta aiheutuneet kustannukset maksaa seurakunta

4.

Kaupanvahvistuksesta aiheutuneet kustannukset maksaa ostaja

Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kirkkoneuvosto
Tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia on jätetty määräaikaan mennessä kaksi, Mikko Nivalan tarjous n. 15 ha määräalasta on 10 000€ ja metsäyhtymä Hannu ja Heikki Isokäännän tarjous samasta määräalasta on 12 000€. Karttaliite on Nivala ve 1 toisena sivuna. Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle:
1. Ylivieskan seurakunta myy omistamansa Keltala tilan 483-401-2-8 määräalan n. 15
ha metsäyhtymä Hannu ja Heikki Isokäännälle.
2. Kauppakirjan allekirjoittajiksi valtuutetaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Pekka Similä ja talousjohtaja Pentti Haikola
3. Kauppakirjan laatimisesta aiheutuneet kustannukset maksaa seurakunta
4. Kaupanvahvistuksesta aiheutuneet kustannukset maksaa ostaja
Kirkkohallituksen on vahvistettava päätös.
Päätös, kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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32§ Esitys kirkkovaltuustolle Amanda ja Martti Pylvään testamentin jakosopimuksesta
Ote kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 11.8.2014:
117.§ Esitys kirkkovaltuustolle Amanda ja Martti Pylvään testamentin jakosopimuksesta
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä ja talousjohtaja Pentti Haikola neuvottelivat
keskiviikkona 16.4. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luonnonsuojeluyksikön päällikkö Eero Melantien kanssa Martti Pylvään testamentin omaisuuden jaosta.
Neuvottelussa päädyttiin esittämään seurakunnalle seuraavaa jakoa. Seurakunta saa peltopalstat ja asuinkiinteistön ja siihen kuuluvan maa-alueen. Valtiolle jää metsäomaisuus. Lisäksi seurakunnalle annetaan välirahana 10 000€, jolla korvataan ko. kiinteistöjen arvojen erotus. Sovittiin,
että Eero Melantie tekee jakokirjaesityksen seurakunnalle.
Liitteenä on jakosopimus, jolla Ylivieskan seurakunta ja Suomen valtio jakavat testamentilla heille tulleen omaisuuden ja purkavat yhteisomistuksen. Asiaa on valmisteltu yhteistyössä PohjoisPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa (Eero Melantie).
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee esittää liitteenä olevan jakosopimuksen/yhteisomistuksen purkusopimuksen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan jakosopimuksen/yhteisomistuksen purkusopimuksen
kirkkovaltuustolle ja esittää sopimuksen allekirjoittajiksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Pekka Similän ja talousjohtaja Pentti Haikolan

Esitys, kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto päätti esittää liitteenä olevan jakosopimuksen/yhteisomistuksen purkusopimuksen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös, kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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33§ Esitys kirkkovaltuustolle Amanda ja Martti Pylvään testamentin jakosopimuksella seurakunnalle tulleiden peltoalueiden myymisestä Suomen valtiolle.
118.§ Esitys kirkkovaltuustolle Amanda ja Martti Pylvään testamentin jakosopimuksella seurakunnalle tulleiden peltoalueiden myymisestä Suomen valtiolle
Testamentin jaon jälkeen seurakunnalle tulee omistukseen peltoa n. 14,26 ha. Seurakunnalle on
mahdollisuus myydä pelto Suomen valtiolle käytettäväksi lisämaana alueen uusjaossa.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee esittää kirkkovaltuustolle:
1.Se myisi testamentin jakosopimuksella seurakunnan omistukseen tulleen peltomaan Suomen
valtiolle 97 000€ kauppahinnalla.
2. Ylivieskan seurakunnan puolesta kauppakirjan allekirjoittajiksi valtuutetaan kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Pekka Similä ja talousjohtaja Pentti Haikola.
3.Ylivieskan seurakunta myy kaikki aiotun ja edellisessä 117 §:ssä päätetyn Ylivieskan seurakunnan ja Suomen valtion välisen jakosopimuksen perusteella omaan omistukseensa saamansa
maa-alueet Suomen valtiolle/Maatilatalouden kehittämisrahastolle. Maa-alueet ostaa PohjoisPohjanmaan ELY-keskus Maatilatalouden kehittämisrahaston valtuuttamana. Kaupassa myydään
kiinteistöt Takaneva 977-401-17-16, Pikku-Pylväs 977-401-6-49 ja Korpela 977-401-13-7. Kiinteistöistä Pikku-Pylväs 977-401-6-49 ja Korpela 977-401-13-7 tulee Suomen valtio saamaan
omistukseensa määräalat aiotun ja edellisessä 117 §:ssä päätetyn jakosopimuksen perusteella.
Nämä määräalat eivät kuulu kauppaan.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
1.Se myisi testamentin jakosopimuksella seurakunnan omistukseen tulleen peltomaan
Suomen valtiolle 97 000€ kauppahinnalla.
2. Ylivieskan seurakunnan puolesta kauppakirjan allekirjoittajiksi valtuutetaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä ja talousjohtaja Pentti Haikola.
3.Ylivieskan seurakunta myy kaikki aiotun ja edellisessä 117 §:ssä päätetyn Ylivieskan
seurakunnan ja Suomen valtion välisen jakosopimuksen perusteella omaan omistukseensa saamansa maa-alueet Suomen valtiolle/Maatilatalouden kehittämisrahastolle.
Maa-alueet ostaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maatilatalouden kehittämisrahaston
valtuuttamana. Kaupassa myydään kiinteistöt Takaneva 977-401-17-16, Pikku-Pylväs
977-401-6-49 ja Korpela 977-401-13-7. Kiinteistöistä Pikku-Pylväs 977-401-6-49 ja Korpela 977-401-13-7 tulee Suomen valtio saamaan omistukseensa määräalat aiotun ja
edellisessä 117 §:ssä päätetyn jakosopimuksen perusteella. Nämä määräalat eivät kuulu
kauppaan. Kirkkohallituksen on vahvistettava jakosopimuksella tulleen kiinteän omaisuuden luovuttaminen
Päätös, kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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34§ Muut mahdolliset asiat
Kirkkoherra kertoi luottamushenkilöiden neuvottelupäivistä 20.9. Kempeleessä. Valtuuston jäsenille on lähetetty viesti asiasta.
Miika Sumela ilmoitti, että 25.10. järjestetään lähetysseminaari Suvannolla hiippakunnan eteläisille seurakunnille.
Jussi Leppälä kertoi, että vaalikoneen käytöstä annetaan tarvittaessa opastusta 22.9.3.10. välisenä aikana.
Seurakuntavaalien valitsijayhdistyksille tarjotaan mahdollisuutta ryhmäkuvaukseen
19.9.
35.§ Tiedoksiantoasiat
36.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.12. Lopuksi veisattiin
iltavirsi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

