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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika

Maanantaina 29.1.2018 klo 18

Paikka

Bäckman

Läsnä

Arhio Kaija, poissa
Haapakoski Paula
Hautala Jukka
Hiitola Olli
Isotalo Juhani
Katainen Timo
Kopakkala Jorma
Luhtasela Kalle
Mehtälä Leo
Pelo Janne
Rahja Antti, poistui klo 19.50
Repo Iida-Liisa
Saulio Antero
Tanska Samuli

Muut läsnäolijat:

Timo Määttä, kirkkoherra
Jussi Leppälä, tiedottaja

Asiat:

1- 9 §§

Haaga Taru
Hannula Sirpa
Herranen-Somero Kirsi, poistui klo 20.02
Himanka Marja
Jaakola Merja
Kitinoja Maija-Liisa
Koskela Eeva-Liisa
Löytynoja Alpo
Nauha Ritva
Pälli Sanna
Rantala Roope
Saukko Raimo
Similä Pekka

Allekirjoitukset
puheenjohtaja Kalle Luhtasela

sihteeri Pentti Haikola

Taru Haaga

Sirpa Hannula

Pöytäkirjan tarkistajat:

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 6.2.201
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1§ Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 265:1 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. 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 26 valtuuston jäsentä.

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 Sirpa Hannula.

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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5§ Esitys kirkkovaltuustolle taloustoimiston johtosäännöstä
Ote kn pk. 15.1.2018 § 11
11.§ Esitys kirkkovaltuustolle taloustoimiston johtosäännöstä
Liitteenä on esitys taloustoimiston johtosäännöstä. Johtosääntö on päivitetty vastaamaan nykytilannetta, jossa seurakunnalla on taloustoimistossa kaksi henkilöä töissä ja seurakunta hoitaa
talous- ja henkilöstöhallintoa yhteistyössä Kipan kanssa.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee esityksen taloustoimiston johtosäännöstä esitettäväksi kirkkovaltuustolle.
Päätös, kv
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyisi liitteen mukaisen taloustoimiston johtosäännön.

Päätös, kv
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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6§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkon rakentamisesta (Antti Rahja poistui pykälän käsittelyn aikana, samoin Kirsi Herranen-Somero)
Ote kn. pk. 15.1.2018 § 10

Ylivieskan kirkon ja sen ympäristön arkkitehtuurikilpailun päätyttyä kirkkovaltuusto on kokoontunut iltakouluun ensimmäisen kerran 21.11.2017 ja toisen kerran 8.1.2018. Kokoontumisissa on
keskusteltu uuden kirkon rakentamisesta arkkitehtuurikilpailun tulosten pohjalta. Jälkimmäisessä kokoontumisessa arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen suunnittelija Kimmo Lintula Arkkitehtitoimiston K2S edustajana esitteli voittanutta ehdotusta nro 82 Trinitas.
Arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunta päätti yksimielisesti valita kilpailun voittajaksi ehdotuksen nro 82 Trinitas. Toisen palkinnon sijasta palkintolautakunta päätti jakaa kaksi kolmatta palkintoa, ehdotuksille nro 168 Silta ja nro 197 Kooda. Lisäksi palkintolautakunta päätti lunastaa
ehdotukset nro 90 Emilia, nro 96 Trias ja nro 109 Ristit, sekä antaa kunniamaininnan ehdotukselle nro 122 Minä olen tie. Palkintolautakunta päätti suosittaa yksimielisesti ehdotusta nro 82
Trinitas jatkosuunnittelun pohjaksi ja kirkon suunnittelutehtävän antamista voittaneen ehdotuksen tekijälle.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se valitsisi arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunnan yksimielisen suosituksen mukaisesti ehdotuksen nro 82 Trinitas jatkosuunnittelun pohjaksi ja kirkon suunnittelutehtävän antamista voittaneen ehdotuksen tekijälle.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi arkkitehtikilpailun palkintolautakunnan yksimielisen suosituksen mukaisesti ehdotuksen nro 82 Trinitas jatkosuunnittelun pohjaksi ja kirkon suunnittelutehtävän antamista voittaneen ehdotuksen tekijälle.
Päätös, kv
Kirkkoherra Timo Määttä käytti käsittelyn aluksi puheenvuoron, jossa hän esitteli yleisiä
perusteluita hankkeen toteuttamisessa ja selvitti valtuuston iltakoulussa esiin nousseita
kysymyksiä hankintalain näkökulmasta.
Tämän jälkeen talousjohtaja Pentti Haikola esitteli hankkeen suunnittelua ja niitä tahoja, jotka ovat auttaneet tässä vaiheessa. Talousjohtaja Haikola kävi läpi suunnittelun
etenemistä ja sen moniportaisuutta liitteenä olevan aikataulun ja suunnitteluvaiheiden
avulla.
Puheenjohtaja totesi, että koska kahden valtuustoryhmän taholta on esitetty lisäkeskustelujen tarve, niin pidetään valtuustoryhmien kokoontumiset tässä vaiheessa ja kokous keskeytetään niiden ajaksi.
Kokous keskeytettiin klo 18.29 valtuustoryhmien kokoontumisen ajaksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokous jatkui klo 19.38
Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Kirkkovaltuuston jäsen Antero Saulio käytti puheenvuoron, jossa hän esitti kirkkoneuvoston esityksen hyväksymistä, mutta halusi liittää siihen liitteenä olevat reunaehdot. Janne Pelo kannatti Antero Saulion tekemää ehdotusta .
Eeva-Liisa Koskela jätti myös esityksen. Esitystä ei kannatettu.
Puheenjohtaja totesi, koska oli tehty kirkkoneuvoston esityksestä poikkeava kannatettu
esitys, siitä on äänestettävä esittäen nimenhuutoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin.
Ne, jotka ovat kirkkoneuvoston esityksen kannalla äänestävät JAA ja Antero Saulion
reunaehto esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestystulos oli jaa 18 ääntä ja ei 7
ääntä. Puheenjohtaja totesi kirkkoneuvoston esityksen tulleen hyväksytyksi.
Pekka Similä esitti ponsiesityksen, jossa kirkkovaltuusto tuo esille yksimielisesti seuraavia tavoitteita kirkkoneuvostolle kirkkoinvestoinnin suunnitteluvaiheeseen. Suunnitelmaan lisätään kellotapuli, kattoratkaisua kehitetään turvalliseen suuntaan ja yleensä
kirkon toiminnallinen suunnittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja käyttäjien
kanssa. Pysytään kilpailuohjelman mukaisessa kustannusarviossa. Ponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuuston jäsen Janne Pelo ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka merkittiin pöytäkirjaan.

7§ Muut mahdolliset asiat

8§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra jakoi valtuuston jäsenille Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeen piispanvaalin maallikkovalitsijan vaalista. Tähän liittyvä kirkkovaltuuston kokous pidetään
19.2.2018 klo 18 Bäckmanissa.

9§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10 yhteisesti veisattuun virteen 582:1-4.

Pöytäkirjan tarkastajat:

