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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika

Tiistaina 28.2.2017 klo 18

Paikka

Bäckman

Läsnä

Arhio Kaija
Haapakoski Paula
Hautala Jukka
Hiitola Olli
Isotalo Juhani
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, poissa

Asiat:

1-12 §§

Haaga Taru
Hannula Sirpa, poissa
Herranen-Somero Kirsi, poistui klo 18.48
Himanka Marja
Jaakola Merja
Kitinoja Maija-Liisa
Koskela Eeva-Liisa
Löytynoja Alpo, poissa
Nauha Ritva
Pälli Sanna, poissa
Rantala Roope, poissa
Saukko Raimo
Similä Pekka
Junttila Tiina, varajäsen

Allekirjoitukset
puheenjohtaja Kalle Luhtasela

sihteeri Pentti Haikola

Antti Rahja

Ritva Nauha

Pöytäkirjan tarkistajat:

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 9.3.2017
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1§ Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Veisattiin virsi 301:1,2 a-sävel. Kirkkoherra piti alkuhartauden, jonka jälkeen veisattiin
virsi 301:5,6 b-sävel. 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 paikalla oli 22 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 Antti Rahja ja Ritva Nauha.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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4§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys:
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttäneen työjärjestykseksi.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen. Ennen asioiden käsittelyä pidetään tauko, jonka aikana valtuustoryhmät voivat keskustella vaalin henkilövalinnoista.

5.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalista v. 2017–2018. (Tauko 18.22-18.27)
Ote kn. pk. 12.12.2016
166.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalista v. 2017–2018
Kirkkojärjestyksen 8.luvun 2.§ mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Esitys khra
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin v. 2017–2018
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin v. 2017-2018.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Kalle Luhtaselan kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi
v. 2017-2018.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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6.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalista v. 2017–2018
Ote kn. pk. 12.12.2016
167.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalista v. 2017–2018
Kirkkojärjestyksen 8.luvun 2.§ mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Esitys khra
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin v. 2017–2018
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin v. 2017-2018.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Juhani Isotalon kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi v. 2017-2018.

Pöytäkirjan tarkastajat:

YLIVIESKAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017

KIRKKOVALTUUSTO

5

28.2.2017

7.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen vaalista v.
2017–2018
Ote kn. kok. 12.12.2016
168.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä vaalista v. 2017–2018
Kirkkolain 10.luvun 2§ mukaan kirkkovaltuuston on suoritettava kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä vaali toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Esitys khra
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä vaalin v. 2017–2018.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen vaalin v. 2017-2018
Päätös, kv.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Pekka Similän kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi v. 2017-2018. Hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin yksimielisesti Olli
Hiitola v. 2017-2018.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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8.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalista v. 2017–2018
Ote kn. pk. 12.12.2016
169.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalista v. 2017–2018
Kirkkolain 10.luvun 2§ mukaan kirkkovaltuuston on suoritettava kirkkoneuvoston jäsenten ja
heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Esitys khra
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi kirkkoneuvoston jäsenten ja
henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin v. 2017–2018.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi kirkkoneuvoston jäsenten
ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin v. 2017-2018.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi v.
2017-2018 seuraavat henkilöt:
Kirkkoneuvoston jäsen
Jukka Hautala
Marja Himanka
Merja Jaakola
Leo Mehtälä
Juhani Alaranta
Ritva Nauha
Kirsi Herranen-Somero

Pöytäkirjan tarkastajat:

Henkilökohtainen varajäsen
Roope Rantala
Antti Rahja
Paula Haapakoski
Sirpa Hannula
Antero Saulio
Anita Kallio
Tiina Junttila
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9.§ Kirkkoneuvoston esitys kappalaisen viran täyttämisestä
Ote kn. pk. 20.2.2017
18.§ Esitys kirkkovaltuustolle kappalaisen viran täyttämiseksi
Kirkkoneuvoston 6.2.2017 tekemän päätöksen mukaisesti kappalaisen viran hakijoiden Janne Isomaan ja Matti Poutasen haastattelutilaisuus järjestettiin Suvannon kappelissa 15.2.2017. Tilaisuuteen oli kutsuttu Merijärven kappeliseurakunnan kappelineuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenet.
Kappelineuvosto kokoontui haastattelutilaisuuden jälkeen Suvannon kappelissa. Kappelineuvoston ohjesäännön 12 § mukaisena lausuntona kirkkoneuvostolle kappelineuvosto päätti yksimielisesti esittää, että kappalaisen virkaan valittaisiin Reisjärven kirkkoherra Janne Isomaa.
Viran hakijoiden keskinäisessä vertailussa Janne Isomaalla on seurakuntatyön kokemusta 9,5
vuotta ja Matti Poutasella 5,5 vuotta. Isomaa on suorittanut seurakuntatyön johtamisen tutkinnon ja kirkollisen johtamisen II tutkinnon, ja hänellä on lisäksi seurakuntatyön kokemusta vs. kanttorin tehtävistä n 4 vuotta. Seurakuntatyön kokemukseltaan ja seurakuntatyötä koskevalta koulutukseltaan Isomaa on Poutasta ansioituneempi.
Esitys, khra
Seurakuntatyön kokemuksen ja seurakuntatyöhön liittyvän koulutuksen sekä hakijoiden haastattelussa esille tulleiden seikkojen vuoksi kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että kappalaisen virkaan valitaan kappelineuvoston yksimielisen lausunnon mukaisesti Reisjärven kirkkoherra Janne Isomaa. Koska virkaan nimittämiseen vaaditaan rikosrekisteriote, valintapäätös on
tehtävä ehdollisena, ja kirkkoneuvosto vahvistaa ehdollisen vaalin tuloksen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsisi Reisjärven seurakunnan kirkkoherra
Janne Isomaan kappalaisen virkaan yllämainituin perustein ja ehdoin.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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10§ Muut mahdolliset asiat (Kirsi Herranen-Somero poistui klo 18.48)
Kirkkoherra laittoi kiertämään listan, jolla sai ilmoittautua vapaaehtoiseksi tekstinlukijaksi tuleviksi kahdeksi vuodeksi.
Janne Pelo esitti kirkkovaltuustolle, että se siirtyisi sähköiseen kokouskäytäntöön. Kokouskutsut ja esityslistat liitteineen toimitettaisiin sähköisesti jäsenille. Ehdotusta kannatettiin ja asia siirrettiin kirkkoneuvoston valmisteluun.
Leo Mehtälä kertoi ”Kirkkotalakoot”-keräyksestä. Varoja on kerätty n. 240 000€. Lahjoituksia on tullut sekä yksityisiltä, yrityksiltä, että yhteisöiltä. Yksimielinen hanke on saanut paljon kannatusta.
Kirkkoherra kertoi kirkon ja sen ympäristön arkkitehtuurikilpailusta. Kilpailutuksen jälkeen kirkkovaltuusto päättää lopullisesti asiasta. Kilpailun ajan palkintolautakunta ei
saa ottaa kantaa kilpailun alaisiin asioihin. Kaikki kilpailua koskevat kysymykset ohjataan palkintolautakunnan sihteerille Kerttu Illikaiselle. Kaikki kysymykset ja vastaukset
laitetaan esiin, jotta kaikki kilpailuun osallistuvat saavat tiedot käyttöönsä. Kirkkovaltuuston jäsenille jaettiin Ylivieskan kirkon ja sen ympäristön arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelma.
Palaneen kirkon vakuutusasia on edelleen kesken.

11§ Tiedoksiantoasiat

12§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19.24 yhteisesti veisattuun virteen 338.

Pöytäkirjan tarkastajat:

