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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika

Maanantaina 28.11.2016 klo 18 (jouluateria klo 17)

Paikka

Seurakuntakoti Maria

Läsnä

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

Muut läsnäolijat:

Timo Määttä, kirkkoherra
Jussi Leppälä, tiedottaja

Asiat:

42- 50 §§

Haaga Taru
Hannula Sirpa
Herranen-Somero Kirsi, poissa
Himanka Marja
Jaakola Merja
Kitinoja Maija-Liisa
Koskela Eeva-Liisa
Löytynoja Alpo
Nauha Ritva
Pälli Sanna, poissa
Rantala Roope
Saukko Raimo, poissa
Similä Pekka

Allekirjoitukset
puheenjohtaja Kalle Luhtasela

sihteeri Pentti Haikola

Paula Haapakoski

Sirpa Hannula

Pöytäkirjan tarkistajat:

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 7.12.201
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42§ Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Veisattiin virsi 8:1,2 ja kirkkoherra piti alkuhartauden, jonka jälkeen veisattiin virsi 8:3,5.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

43§ 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 22 valtuuston jäsentä.

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

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

46.§ Kirkkoneuvoston esitys v. 2017 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
Ote kn. pk. 21.11.2016
158.§ Esitys v. 2017 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
Liitteenä on esitys v. 2017 talousarvioksi. Talousarvion tulot perustuvat 1,75 % verotuloihin ja varovaisesti arvioituihin toimintatuloihin. Menopuolella on pyritty kulujen nollakasvuun. Palkkoja ei
koroteta v. 2017. Eläkevakuutusmaksu alenee 24 % -> 23,8 %. Sotu-maksu alenee 0,94 %, uusi
maksu on 1,18 %. Työttömyysvakuutusmaksu alenee 0,42 %.
Kirkon keskusrahastomaksu säilyy ennallaan 7,5 %. Kirkollisveron mukaan perittävä eläkerahastomaksu on edelleen 4 %.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee talousarvion esitettäväksi kirkkovaltuustolle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyisi v. 2017 toimintasuunnitelman ja
talousarvion liitteenä mukaisena.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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47.§ Kirkkoneuvoston esitys kirkon rakentamisrahaston säännöksi
Ote kn. pk. 21.11.2016
156.§ Esitys kirkon rakennusrahaston säännöksi
Liitteenä on esitys kirkon rakennusrahaston säännöstä
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee rahaston säännön ja esittää sen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyisi liitteenä olevan kirkon rakennusrahasto säännön.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

48§ Muut mahdolliset asiat

49§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra kertoi kirkon rakentamisen nykytilanteesta. Kirkkovaltuusto päätti uuden
kirkon rakentamisesta ja kirkon paikasta 26.9. pidetyssä kokouksessa. Tällöin kirkkoneuvostolle annettiin tehtäväksi kirkon rakentamiseen liittyvät asiat.
Tällä hetkellä vakuutusasioiden käsittely on vielä kesken. 2.-3.11. tehtiin kirkkokierros,
jossa tutustuttiin sekä puu- että tiilirakentamiseen. Kirkot, joihin tutustuttiin, olivat Pyhän Andreaan kirkko, Kuokkalan kirkko ja Pyhäjoen kirkko. Lisäksi tutustuttiin Pudasjärven hirsikampukseen ja Ruoveden seurakuntakeskukseen, joissa oli esillä nykyaikainen
hirsirakentaminen. Kierrokselle osallistuivat kirkkoneuvoston jäsenet, kirkkovaltuuston
puheenjohtajisto, lähiesimiehet, kirkkoherra ja talousjohtaja.
16.11. pidettiin palaveri, jossa olivat läsnä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston puheenjohtajisto, SAFAn kilpailuasiantuntija, kaupunginarkkitehti Risto Suikkari, Kerttu Illikainen, kirkkoherra ja talousjohtaja. Palaverissa selviteltiin etenemisjärjestystä tulevissa
kirkonrakentamiseen liittyvissä asioissa.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.11. yleisen arkkitehtikilpailun järjestämisestä.
Kilpailuaika on 14.2.–15.5.2017. Kilpailutyöt voitaisiin asettaa yleisesti nähtäville kesän
aikana ja mikäli kaikki sujuisi hyvin, voisi kilpailu ratketa syksyllä 2017, jonka jälkeen
päästäisiin yksityiskohtaiseen suunnitteluun.
SAFA nimittää perustettavaan palkintolautakuntaan asiantuntijajäseniksi kaksi arkkitehtiä, ja seurakunta on pyytänyt Ylivieskan kaupunkia nimittämään palkintolautakuntaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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kaupunginarkkitehti Risto Suikkarin. Ammattijäsenten (arkkitehtien) määrä palkintolautakunnasta on vähintään 1/3, ja kirkkoneuvosto nimittää palkintolautakuntaan muut
jäsenet.
Seurakunta laatii asiantuntijan avustuksella suunnittelukilpailua varten kilpailuohjelman, jossa määritellään kilpailutuksen sisältö. Kilpailuohjelma päätetään kirkkoneuvostossa, ja se käsitellään myös kirkkovaltuustossa.
Kirkkoneuvoston tulee päättää palkintolautakunnan lisäksi myös rakennustoimikunnan
ja urkutoimikunnan perustamisesta ja jäsenistä.
Kirkkovaltuusto keskusteli myös Antero Saulion kertomasta kutsukilpailuvaihtoehdosta.
Tällöin kutsuttaisiin muutama tunnettu arkkitehtitoimisto tekemään suunnitelmat Ylivieskan kirkosta.
Kirkkovaltuusto keskusteli vilkkaasti kilpailuohjelman sisältöön liittyvistä asioista. Esiin
nousivat mahdollisuudet määritellä hinta, ulkonäkö ja käytettävyys.
Luottamushenkilöillä ja työntekijöillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun.
Yhteenvetona todettiin, että kirkon tulisi olla sellainen, että sinne tuleva murheellinen
tuntee saavansa lohdutuksen, sekä sellainen, että konfirmoitava lapsi haluaa tulla sen
edessä kuvatuksi.

50§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen virteen 30 kello 20.15.

Pöytäkirjan tarkastajat:

