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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika

Tiistaina 3.7.2018 klo 18-19.05

Paikka

Bäckman

Läsnä

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

Muut läsnäolijat:

Timo Määttä, kirkkoherra
Jussi Leppälä, tiedottaja

Asiat:

28-36 §§

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

Allekirjoitukset
varapuheenjohtaja Juhani Isotalo

sihteeri Pentti Haikola

Jorma Kopakkala

Pekka Similä

Pöytäkirjan tarkistajat:

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 12.7.2018
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28.§ Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 168:1,2,5 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi
kokouksen.

29.§ 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 19 kirkkovaltuuston jäsentä.

30.§ Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa.
Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toiminevat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jorma Kopakkala ja Pekka Similä.

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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32.§ Kirkkoneuvoston esitys kirkon suunnittelijoiden valinnasta
Kn. pk. 26.6.2018
105.§ Esitys kirkkovaltuustolle kirkon suunnittelijoiden valinnasta
Kirkon suunnittelijoiksi ilmoittautui kaksi eri ryhmää Puuihme ja Savon suunnittelu. Molempiin
ryhmiin kuuluu tarjouspyynnön mukaisesti rakennesuunnittelija, LVIS-suunnittelijat ja kustannusohjauksesta vastaava henkilö. Molempien ryhmien kanssa pidettiin 11.6. kehitystyöpaja, jossa
arvioitiin tarjoajien kykyä toimia integroituna tiiminä, viestintä- ja kommunikaatiokykyä sekä kykyä kehittää ja innovoida ratkaisuja. Tilaajan edustajat olivat molemmissa työpajoissa mukana.
Valinta ratkeaa siten, että sovitun pisteytyksen mukaan eniten pisteitä saanut ryhmä valitaan.
Esitys, tja
Rakennustoimikunta esittää, että liitteenä oleva hankintaesitys hyväksyttäisiin kirkon suunnittelijoiden osalta. Hankintaesityksen mukaan Puuihme-työryhmä sai parhaat pisteet kaikilla mittareilla mitattuna, joten kirkkoneuvosto esittää Puuihme-työryhmän valintaa kirkon suunnitelijoiksi.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsisi hankintaesityksen mukaisesti kirkon
suunnittelijoiksi Puuihme-työryhmän, joka sisältää rakenne-, lvi- ja sähkösuunnittelijan
sekä kustannusohjauksesta vastaavan. Avainhenkilöinä työryhmässä toimivat rakennesuunnittelun osalta Toni Kekki A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä, LVI-suunnittelun osalta
Juha Huczkowski Granlund Oulu Oy:stä, sähkösuunnittelun osalta Jouko Seppänen Granlund Oulu Oy:stä ja suunnittelun kustannusohjauksen osalta Hilkka Vuolli A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:stä.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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33.§ Kirkkoneuvoston esitys vaalilautakunnan puheenjohtajan valinnasta
Kn. pk. 26.6.2018
108.§ Esitys kirkkovaltuustolle vaalilautakunnan puheenjohtajan valinnasta
Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 19.2.2018 (14 §) vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt: kirkkoherra, Kerttu Illikainen, Terttuirmeli Haapakoski, Sakari Rahkala, Juhani Alaranta ja Elsi Kaarlela.
Varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Sirpa Hannula, Ari Mehtälä, Kaija Eskola, Arto Vähäkangas ja Marja-Leena Korhonen. Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi kirkkoherran.
Kirkkoherra Timo Määttä jää ennen 1.2.2019 eläkkeelle siirtymistään vuosilomalle 27.8.2018 alkaen, ja kirkkoneuvoston päätöksen pohjalta on sovittu Oulun tuomiokapitulin kanssa siitä, että
Eija Nivala saa virkamääräyksen Ylivieskan vs. kirkkoherraksi 1.9.2018 alkaen. Näin ollen Eija Nivala toimisi myös vaalilautakunnassa 1.9.2018 alkaen kirkkoherran sijaisena.
Kirkkoherra ei kuitenkaan voi olla vaalilautakunnan jäsen, jos hän ei ole seurakunnan jäsen. Vaalilautakunnan jäseniin sovelletaan luottamushenkilön vaalikelpoisuutta koskevia säännöksiä,
myös seurakunnan jäsenyyden osalta. Kirkkoherra, joka ei ole seurakunnan jäsen, voi toimia vaalilautakunnassa asiantuntijana. (Kirkkolaki 23 luku 2 §)
Eija Nivala ei ole Ylivieskan seurakunnan jäsen eikä sen vuoksi voi toimia vs. kirkkoherrana vaalilautakunnan jäsenenä eikä puheenjohtajana.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että se
1) kumoaa 19.2.2018 vaalilautakunnan jäsenten valintaa koskevan päätöksen (14 §) kirkkoherran jäsenyyden ja puheenjohtajuuden osalta;
2) valitsee vaalilautakunnalle puheenjohtajan; sekä
3) toteaa, että kirkkoherra toimii vaalilautakunnassa asiantuntijana.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

Esitys kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) kumoaa 19.2.2018 vaalilautakunnan jäsenten valintaa koskevan päätöksen (14§)
kirkkoherran jäsenyyden ja puheenjohtajuuden osalta;
2) valitsee vaalilautakunnalle puheenjohtajan, sekä
3) toteaa, että kirkkoherra toimii vaalilautakunnassa asiantuntijana
Päätös, kv
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja valitsi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Juhani
Alarannan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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34.§ Muut mahdolliset asiat

35.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkovaltuustolle kerrottiin kirkkoprojektiin liittyvistä aikatauluista.
Rakentajien hankintaan on ilmoittautunut neljä soveltuvuusehdot täyttänyttä työryhmää. Tarkennetut tarjouspyynnöt lähetetään tarjoajille kehitystyöpajojen jälkeen ja
lopullisten tarjousten jättämisen määräaika on 17.8., jonka jälkeen hankintapäätös rakentajien osalta tehdään.

36.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05 yhteisesti veisattuun virteen 572:1,2,5

Pöytäkirjan tarkastajat:

