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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika

Keskiviikkona 30.3.2016 klo 18

Paikka

Kokoushuone Bäckman

Läsnä

Arhio Kaija, poissa
Haapakoski Paula
Hautala Jukka
Hiitola Olli
Isotalo Juhani
Katainen Timo
Kopakkala Jorma
Löytynoja Alpo
Nauha Ritva
Pälli Sanna
Rantala Roope, poissa
Saukko Raimo
Savukoski Toivo
Tanska Samuli
Eeva-Liisa Koskela

Muut läsnäolijat:

Timo Määttä, kirkkoherra, Anne Sumela, Anita Kallio, Esko Jaatinen, Jussi Leppälä,
Juhani Alaranta, Pentti Haikola ja median edustajat

Asiat:

8- 17§§

Haaga Taru
Hannula Sirpa
Herranen-Somero Kirsi, poissa
Himanka Marja
Jaakola Merja
Kitinoja Maija-Liisa
Luhtasela Kalle
Mehtälä Leo
Pelo Janne
Rahja Antti
Repo Iida-Liisa
Saulio Antero
Similä Pekka
Mustikkamaa Auli

Allekirjoitukset
puheenjohtaja Kalle Luhtasela

sihteeri Pentti Haikola

Antti Rahja

Maija-Liisa Kitinoja

Pöytäkirjan tarkistajat:

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 7.4.2016
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8§ Alkuhartaus ja kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 102:1-3 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Tämän jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

9§ 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.

10§ 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 Maija-Liisa Kitinoja.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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11§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys:
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttäneen työjärjestykseksi seuraavilla muutoksilla. Ensimmäisenä asiana käsitellään pykälä 16 tiedoksiantoasiat, seuraavaksi käsitellään pykälät 13 ja 14, sen jälkeen pidetään neuvottelutauko ja sitten käsitellään kirkkoneuvoston uusi esitys pykälään 12.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

12.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra kertoi kirkon palosta pääsiäisenä ja sen vaikutuksista toimintaan. Tilanne
muuttui pääsiäislauantaina siten, että klo 23 pidettäväksi sovittu messu pidettiin klo 24
palavan kirkon lähettyvillä piispa Samuel Salmen johdolla. Kirkkoherra oli ollut yhteydessä piispaan ja yhdessä oli sovittu tästä järjestelystä.
Pääsiäissunnuntain messu siirrettiin Suvannolle ja välittömästi sen jälkeen kirkkoneuvosto kokoontui hätäistuntoon toimitalo Pietariin. Tällöin käsiteltiin välittömästi tehtäviä
toimenpiteitä. Puheenjohtajisto on kokoontunut useita kertoja tapahtuneen jälkeen.
Valmiussuunnitelman mukaisesti kirkkoherra vastaa tiedottamisesta ulospäin. Tiedottaja
on huolehtinut uutisoinnista kotisivuille ja sosiaaliseen mediaan. Media on koko ajan tuonut seurakunnan näkökulmaa positiivisesti esille.
Kirkkoon sovittuja toimintoja on alettu siirtää muihin tiloihin, mutta tämä vaatii aikaa.
Häitä varten voidaan tarjota Suvanto ja myös muiden seurakunnan kirkkoja.
Asioiden järjestely on edelleen kesken ja ne pyritään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan.
Henkinen huolto käynnistettiin sunnuntaina.
Seurakunnan työntekijöille pidettiin kriisipalaveri tiistaina 29.3. klo 16.30.
Jatkosta on sovittu siten, että seurakuntakoti Mariassa pidetään kotikirkon muisto- ja rukoushetki sunnuntaina 3.4. klo 15.
Talousjohtaja kertoi toiminnasta palon jälkeen. Valmiussuunnitelman mukaiset toimenpiteet käynnistettiin välittömästi. Seurakuntakoti Maria on tarjonnut suojapaikan ja ruokaa ja kahvia yhtäjaksoisesti lauantai-illasta tiistai-iltaan. Kirkon raunioiden vartiointiin
poliisi pyysi virka-apuna Kainuun Prikaatista hälytysryhmän, joka saapui paikalle sunnuntaiaamuna klo 03. Vartiointia jatkettiin tiistai-iltaan klo 17 saakka, jolloin poliisi ja pelastuslaitos luovuttivat rauniot seurakunnalle.
Tämän jälkeen vartioinnista huolehti ”ukkopiirin” jäsenet ja keskiviikkona klo 18 vartiointiliike huolehti vartioinnista yöajan ja ”ukkopiiri” päiväajan.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajat pääsevät paikalle perjantaina, jolloin käydään alustava katselmus.
Raunioiden purkamiseen päästään vasta, kun on saatu selville museoviraston ja kirkkohallituksen näkökulmat. Vakuutusyhtiön ja seurakunnan kannalta olisi hyvä päästä raivaustöihin mahdollisimman pian. Raivauksessa tullaan huomioimaan palojätteiden mahdollinen hyödyntäminen mahdollisessa rahankeräyksessä.
Kassakaappi on saatu raunioista pois ja se onnistuttiin avaamaan vara-avaimella vakuutusyhtiön luvalla. Sisältö oli säilynyt, vaikkakin nokeentunut. Ehtoollispikareita oli n. 170
kappaletta, intinktiomalja ja ehtoollisleipäastia. Lisäksi oli kolme pussia kolehtivaroja,
jotka vietiin pankkiin.
Tämän jälkeen kirkkovaltuuston jäsenet purkivat tuntojaan tapahtuneesta. Huolta kannettiin lapsista, vanhuksista, varainkeruusta ja uuden kirkon rakentamisesta.
Lopuksi puheenjohtaja mainitsi, että uusia polkuja on auennut, jotka johtavat eteenpäin.
On pyrittävä järjestämään monipuolinen varainkeruu. On selvitettävä väliaikaisen toiminnan järjestämistä raivatun kirkon raunioilla. Monenlaisia mielipiteitä on esitetty ja
niitä on kuunneltava.
On luotettava siihen, että perheet, koulut ja muut toimijat hoitavat tehtävänsä tapahtuneen puimisessa.
Ylivieskan ensimmäinen kirkko oli pieni rukoushuone. Kappeliseurakunnan aikana rakennettiin toinen kirkko, joka on nyt palanut. Keskustelun pohjalta puheenjohtaja totesi,
että kirkkovaltuusto on yksimielisesti sen ajatuksen kannalla, että palaneen kirkon tilalle
rakennetaan uusi kirkko. Tätä uuden ja Ylivieskan kolmannen kirkon rakentamista kirkkoneuvosto voi alkaa valmistella.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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13.§ Kirkkoneuvoston esitys vaalilautakunnan valitsemisesta
Ote kn pk. 17.3.2016
30.§ Vaalilautakunnan valitseminen
Kirkkolaki 23 luku, 19 §:
”Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään
yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.”
Kirkon vaalijärjestys 2 luku, 4 §:
”Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.”
Kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa aina istuvan kirkkovaltuuston valitsema vaalilautakunta. Vaalilautakuntaan tulee kuulua kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, mutta kirkkovaltuuston on
asetettava heidät siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkoherra on
vaalilautakunnan jäsen, mutta ei välttämättä sen puheenjohtaja. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaa asettaessaan myös sen puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä
kokouksessaan vaalilautakunnan varapuheenjohtajan. Kirkkovaltuuston kirkkoherran välitöntä
vaalia varten valitsema vaalilautakunta järjestää myös seuraavat seurakuntavaalit.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja viisi jäsentä sekä viisi varajäsentä, ja nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu
kirkkoherra ja viisi jäsentä sekä viisi varajäsentä, ja nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Päätös, kv
Vaalilautakuntaan valittiin Juhani Alaranta, Kalle Luhtasela, Kaija Eskola, Pekka Similä ja
Elsi Kaarlela. Varalle Kerttu Illikainen, Juhani Isotalo, Toivo Savukoski, Paula Rahja ja
Anna-Leena Mällinen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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14.§ Kirkkoneuvoston esitys uuden varajäsenen valitsemiseksi nuorisotyön johtokuntaan Olli Luhtaselan tilalle
Ote kn. pk. 29.2.2016
20.§ Esitys kirkkovaltuustolle uuden varajäsenen valitsemiseksi nuorisotyön johtokuntaan Olli
Luhtaselan tilalle
Kirkkovaltuusto on 14.12.2015 myöntänyt Olli Luhtaselalle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä
paikkakunnalta muuton ja sen johdosta vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi. Samalla Olli Luhtaselalle on myönnetty ero lähetystyön johtokunnan jäsenyydestä.
Kirkkovaltuusto on ensimmäisessä kokouksessaan 21.1.2015 valinnut Olli Luhtaselan myös nuorisotyön johtokuntaan Roope Rantalan varajäseneksi, joten kirkkovaltuuston on valittava myös
nuorisotyön johtokuntaan uusi varajäsen Olli Luhtaselan tilalle.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että Olli Luhtaselan tilalle nuorisotyön johtokuntaan
valitaan uusi henkilö Roope Rantalan varajäseneksi.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Esitys, kn
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Olli Luhtaselan tilalle nuorisotyön johtokuntaan valitaan uusi henkilö Roope Rantalan varajäseneksi.
Päätös, kv
Nuorisotyön johtokunnan valittiin Hannu Luhtasela Roope Rantalan varajäseneksi.
Kirkkovaltuuston kokous keskeytettiin klo 19.30

Pöytäkirjan tarkastajat:
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15.§ Kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuustolle kirkkoherran viran auki julistamisen siirtämisestä (KJ 6, 14§)
Ote kn. pk. 30.3.2016 §39
39.§ Kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuustolle kirkkoherran viran auki julistamisen siirtämisestä
(KJ 6, 14§)
Kirkkojärjestyksen 6. luvun 14§ mukaan kirkkoneuvosto voi tehdä esityksen kirkkovaltuustolle,
että se pyytäisi, ettei tuomiokapituli julistaisi kirkkoherran virkaa haettavaksi 1.2.2017 alkaen
kirkon palon johdosta. Kirkkoherra on lupautunut hoitamaan virkaa kunnes jälleenrakennustyön
edellytykset ovat täyttyneet, mikäli kirkkovaltuusto päättää uuden kirkon rakentamisesta.
Esitys, kn varapuheenjohtaja
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto pyytäisi, ettei tuomiokapituli julistaisi kirkkoherran
virkaa haettavaksi 1.2.2017 alkaen kirkon palon johdosta. Kirkkoherra on lupautunut hoitamaan
virkaa kunnes jälleenrakennustyön edellytykset ovat täyttyneet, mikäli kirkkovaltuusto päättää
uuden kirkon rakentamisesta.

Päätös kn.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti esitettäväksi kirkkovaltuustolle.

Esitys kn
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto pyytäisi, ettei tuomiokapituli julistaisi kirkkoherran virkaa haettavaksi 1.2.2017 alkaen kirkon palon johdosta. Kirkkoherra on lupautunut hoitamaan virkaa kunnes jälleenrakennustyön edellytykset ovat täyttyneet,
mikäli kirkkovaltuusto päättää uuden kirkon rakentamisesta.
Päätös, kv
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

16§ Muut mahdolliset asiat

17§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen 20.03 virteen 102:4-6

Pöytäkirjan tarkastajat:

