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SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET (ja merkintä siitä,
kuka toimii puheenjohtajana)

Sanna Jukkola, kirkkoherra, puheenjohtaja
Alli Aitto-oja, Jukka Kukkola, Ritva Nuorala, Esko Peräaho,
Eeva-Maria Räsänen, Paula Tölli, Jari Vierimaa ja Sampo
Ylikoski
Marita Kumpula, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Annikki Klemola, talouspäällikkö
Irja Visuri, taloussihteeri
Matti Antikainen ja Tapani Kaukoniemi 111-113 § ja 116 §
Kirkkoherra Sanna Jukkola avasi kokouksen. Alkuhartautena
katsottiin itsenäisyysjuhlasta tehty diaesitys.

MUUT SAAPUVILLA
(ja läsnäolon peruste)

KOKOUKSEN AVAUS
JA ALKUHARTAUS
111 §
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- nimenhuuto
- poissaolojen hyväksyminen
- hyväksytyt varajäsenet
112 §
ASIAT
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTEN
LASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ
OLO
113 §
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Kokouskutsu on lähetetty 12.12.2017 kirkkoneuvoston jäsenille
ja kirkkovaltuuston puheenjohtajistolle ja laitettu nähtäville
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle. Todettiin kokouksesta
poissaolevan Tuure Turpeisen.

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
111 § - 120 §
Pykälä 116§ käsiteltiin pykälän 112 § jälkeen
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sampo
Ylikoski ja Alli Aitto-oja. Kokouksesta kirjoitettu, tarkastettu
pöytäkirja on nähtävänä 20.-25.12.2017 kirkkoherranvirastossa,
Vapaudentie 3, viraston aukiolopäivinä klo 9-15, paitsi tiistaina
klo 11-17.
Nähtävänä oloa koskeva ilmoitus asetetaan yllämainituksi ajaksi
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
Sanna Jukkola, khra
Irja Visuri, taloussihteeri
Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun mukaisesti.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.
Sampo Ylikoski

Alli Aitto-oja
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KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto 114 §
Päätös:

A) Pyhän kolminaisuuden ikoni
B) Tietosuojavastaava
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VUODEN 2018 KIRKKOKOLEHDIT
Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 15/2017 mukaan
Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2§:n nojalla määrännyt, että
vuoden 2018 aikana on Turun arkkihiippakunnan sekä Tampereen,
Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan, Helsingin ja Espoon hiippakunnissa
koottava alla luetellut kolehdit.
Suunnitelmassa on huomioitu myös Oulun hiippakunnan sekä Kalajoen
rovastikunnan määräämät kolehdit.
Toistaiseksi tyhjiin kohtiin 24.6.2018 ja 9.12.2018 voi kirkkoherra
omalla viranhaltijapäätöksellään sopia esim. akuuttiin hätään tarkoitetun
kolehdin.
Lisäksi vuonna 2018 järjestettävillä kirkkokahveilla on mahdollisuus
antaa vapaaehtoinen kahviraha Herättäjäjuhlat 2019 Nivalassa - hyväksi.
Poikkeuksen tekevät esim. lähetystyön nimikkopyhät/tapahtumat jolloin
kirkkokahviraha voidaan ohjata työalan määrittelemään, kirkkoherran
kanssa sovittuun kohteeseen.

Kirkkoherran
päätösesitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen kolehtisuunnitelman.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
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KIRKON PERUSKORJAUS
Kirkkoneuvosto 116 §

Nivalan seurakunta on käynnistänyt vuoden 2016 alussa hankkeen
vuonna 1803 valmistuneen ja nykyiseen asuunsa vuonna 1874 muutetun
kirkon korjaamiseksi. Korjaushanki on kirkon ulkovaipan
peruskorjaustyö, joka käsittää myös aluerakenteisiin sekä
maarakentamiseen liittyviä toimenpiteitä.
Nivalan seurakunnan tavoitteena on toteuttaa kirkon korjaus kahdessa eri
rakentamisvaiheessa. Korjauksen I vaiheessa vuonna 2018 tehdään
kirkon ulkovaippaan kohdistuvina töinä mm. julkisivujen maalaustyöt,
ikkuna-, ovi- ja luukkukorjaukset sekä peltikatteiden uusiminen.
Aluerakenteisiin ja -rakentamiseen sisältyvinä toimenpiteinä kirkon
pääportaita muutetaan loivemmaksi, kirkkoon toteutetaan
liikuntaesteisten luiska, kirkkotarhaan toteutetaan aluevalaistus ja kirkon
julkisivuvalaistus uusitaan. Lisäksi kirkon ullakkotilojen tuuletusta
parannetaan, yläpohjien lämmöneristykset uusitaan ja kirkko varustetaan
automaattisella sammutusjärjestelmällä. Korjauksen I vaiheessa
kirkkotarhan ulkopuolelle toteutetaan myös kirkon erillinen
kiinteistövarasto. Korjauksen II vaiheessa vuonna 2020 toteutetaan mm.
kirkon kattovesin ja kirkon ympäristön pintavesin viemäröinti, kirkon
luonnonkivisokkelin korjaukset, perustusten eristys sekä maanpinnan
muotoiluja kirkon vierialueilla. Lisäksi kirkon tonttivesijohto ja -viemäri
uusitaan ja itäisen ristivarren kosteusvarioituneet kellaritilat korjataan.
Korjauksen hankesuunnitteluvaihe perusselvityksineen ja
kustannusarvioineen on valmistunut joulukuussa 2016 ja korjauksen I
vaihetta koskevat toteutussuunnitelmat joulukuussa 2017. Kirkkohallitus
on täysistunnossaan 18.4.2017 myöntänyt Nivalan kirkon korjaukselle
valtion rahoituksesta myönnettävää rakennusavustusta.
Vuonna 2018 toteutettava kirkon I vaihe käsittää liitteenä olevan, kirkon
hankesuunnitelmaa koskevan Museoviraston lausunnon 3.4.2017 sekä
toteutussuunnitteluvaiheen aikana laaditun suunnitelmien mukaisesti
kirkkolain 14 luvun 2 §:n 2 momentin tarkoittamina mahdollisina
olennaisina muutoksina.
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KIRKON PERUSKORJAUS (jatkuu…)



kirkkotarhan luoteiseen sisäänkäyntiin liittyvät
kulkuväylämuutokset ja aluemuistomerkkiin liittyvän kiviportaan
varustamisen kaiteella,



entisen vainajien säilytystilan porrasrakenteen purun,



kirkon läntisen sisäänkäynnin portaan purkamisen ja uudelleen
toteutuksen nykyistä loivempana, sulanapitolämmityksellä
varustettuna porrasrakenteena,



Pohjoisen ristivarren eteiseen liittyvän liikuntaesteisten luiskan
toteutuksen, liittyvän eteisen tilajärjestelyt, luiskaa sivuavan
kirkkotarhan kulkuväylän linjauksen muutoksen sekä alueella
olevan puuston raivaukset,



Kirkon julkisivuvärityksen mahdolliset, työmaavaiheessa
koemaalausten perusteella määriteltävät muutokset,



kirkon palapeltikatteiden purun ja muutoksen pääasiallisesti
konesaumattaviksi rivipeltikatteiksi,



kirkon vesikattojen sadevesijärjestelmän toteutuksen
pääasiallisesti vesikatteisiin integroituvilla jalkaränneillä ja niihin
liittyvillä suppilollisilla syöksytorvilla,



kirkkotarhan aluevalaistuksen toteutuksen sekä kirkon
julkisivuvalaistuksen ja ulko-oviin liittyvien seinävalaisimien
uusiminen.

Vuonna 2020 toteutettavaksi suunniteltuun II vaiheeseen sisältyvät
toimenpiteet alistetaan niihin mahdollisesti sisältyvien olennaisten
muutosten osilta vahvistettaviksi, kun korjausvaiheen toteutusta
koskevat suunnitelma-asiakirjat valmistuvat.
Rakennustoimikunta on kokouksissaan käsitellyt kirkkolain
tarkoittamat olennaiset muutokset ja esittää niitä kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
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KIRKON PERUSKORJAUS (jatkuu …)

Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja
edelleen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi, vuonna 2018 Nivalan kirkon I-vaiheeseen sisältyvät toimenpiteet sekä kirkkolain tarkoittamat olennaiset muutokset.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkolain
tarkoittamista olennaisista muutoksista ja toteutussuunnitelmista
kokonaisuudessaan pyydetään lausunto museovirastolta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
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VUOSISIDONNAINEN PALKANOSA/OJALA
Kirkkoneuvosto 117 §
Siivooja Aira Ojala anoo aikaisempien työsuhteiden laskemista
vuosisidonnaiseen palkanosaan vaikuttavaksi.
Hän on toimi laitoshuoltajana 4.12.2013-13.2.2016 välisen ajan Clean
Design Oy:ssä (2 v 2 kk) sekä Nivalan kaupungilla 13.2.2016-30.9.2017
välisen ajan, tältä ajalta vuosisidonnaiseen palkanosaan vaikuttavaa
aikaa on kertynyt 1 v 4 kk.
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 25 §:n mukaisesti
vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa aikaa on mm. työnantajan
harkinnan perusteella muu kuin seurakunnan päätoiminen
palvelussuhde, josta on olennaista hyötyä nykyisessä tehtävässä.
Muu kuin seurakunnan palvelussuhteen hyväksyminen perustuu
työnantajan harkintaan siitä, onko palvelusuhteesta olennaista hyötyä
nykyisten tehtävien kannalta. Päätoimisesta palvelussuhteesta
vastaavalla ammattialalla katsotaan olevan olennaista hyötyä siten, että
se otetaan huomioon kokonaisuudessaan.
Talouspäällikön
päätösesitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Aira Ojalalle vuosisidonnaiseen palkanosaan
vaikuttavaksi ajaksi 30.9.2017 mennessä 3 v 6 kk.
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
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PYHÄN KOLMINAISUUDEN IKONI
Kirkkoneuvosto 118 § A)

Nivalan seurakunta ja Nivalan kaupunki ovat viettäneet vuonna 2017
juhlavuottaan, kun itsenäistymisestä on kulunut aikaa 150 vuotta. Myös
isänmaamme Suomi on juhlinut 100-vuotista itsenäisyyttään. Lisäksi
vuosi 2017 on ollut reformaation 500-vuotis juhlavuosi. Näiden juhlien
merkiksi on herännyt ajatus tilata seurakuntakodin ison salin seinälle
maalaus, joka jäisi muistoksi juhlavuodesta, mutta toimisi samalla myös
lohduttajana ja rohkaisuna katsojalleen. Seurakuntakodin ison salin
seinällä on ollut ”tyhjä paikka” sen jälkeen, kun vanhat urut lahjoitettiin
Unkariin kesällä 2013.
Kirkkoherra on kutsunut koolle Nivalan seurakunnan taidetoimikunnan,
joka kokouksessaan 2.10.2017 on jakanut näkemyksen siitä, että ison
salin seinälle sopisi Rublevin Pyhän kolminaisuuden ikoni. Muistio on
liitteenä. Työn tekijäksi sovittiin nivalalainen ikonimaalariharrastaja
Päivi Männistö. Kustannukset osoitetaan seurakunnan kukkaisrahastosta.
Ikoni paljastetaan juhlavuoden päätapahtumassa 6.12.2017. Aikataulu on
tiukka, mutta Männistö sitoutui tehtävään.

Kirkkoherran
päätösesitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy tehdyt toimenpiteet.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
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TIETOSUOJAVASTAAVA
Kirkkoneuvosto 118 § B)
Uusi EU-tietosuoja astuu voimaan toukokuussa 2018. Asetuksen myötä
jokaisen seurakunnan tulee nimetä tietosuojavastaava, jonka tulee olla
riippumaton eli ei seurakunnan työntekijä. Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulissa on tehty seuraavanlainen esitys, mihin myös Nivalan
seurakunnan kirkkoneuvoston tulee ottaa kantaa.
Kapitulin esittely asiasta 13.12.2017:
Perustelut
EU:n tietosuojalainsäädäntö on uudistunut, uutta tietosuoja-asetusta sovelletaan kahden vuoden
siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuojaasetuksen mukaista. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa
sääntelyä, lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa
rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Tietosuoja-asetus koskee kaikkia sen
soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita, siten myös seurakuntia.
Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella rekisterinpitäjällä tulee olla nimettynä
tietosuojavastaava. Oulun hiippakunnassa toimii työryhmä, joka pohtii tietosuoja-asetuksen
soveltamista hiippakunnan seurakuntia ajatellen. Työryhmään kuuluvat Oulun
seurakuntayhtymän lakimies Kristiina Harjuautti, keskusrekisterin johtaja Veijo Koivula, Oulun
seurakuntayhtymän tietohallintopäällikkö Pentti Pekkarinen, hiippakuntapastori Outi Uusimäki
sekä lakimiesasessori Mari Aalto.
Tietosuojatyöryhmä on tullut siihen tulokseen, että taloudellisesti ja sisällöllisesti paras
mahdollinen ratkaisu seurakuntien osalta olisi, jos yksi tietosuojavastaava toimisi koko
hiippakunnan seurakuntien tietosuojavastaavana. Asiasta on keskusteltu myös tuomiokapitulin
johtoryhmässä. Tuomiokapituli voisi palkata seurakuntien tietosuojavastaavan ja antaa hänelle
työtilat. Tämä mahdollistaisi myös yhteistyön Kirkon keskusrahaston nimeämän
tietosuojavastaavan kanssa. Siirtymävaiheessa lienee tarkoituksenmukaista, että
tietosuojavastaava palkattaisiin n. vuoden määräajaksi mahdollisimman pian. Seurakuntien tulisi
kuitenkin vastata tietosuojavastaavan kustannuksista jäsenmääriensä suhteessa. Alustavien
laskelmien mukaan kustannus olisi noin 17 senttiä jäsentä kohti.
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TIETOSUOJAVASTAAVA (jatkuu…)
Esitys
Tuomiokapituli
a. ryhtyy valmistelemaan tietosuojavastaavan palkkaamista Oulun hiippakunnan seurakuntien
käyttöön,
b. pyytää jokaista hiippakunnan seurakuntaa ilmoittamaan, sitoutuuko se nimeämään Oulun hiippakunnan
seurakuntien käyttöön palkkaaman henkilön seurakunnan tietosuojavastaavaksi sekä osallistumaan
henkilön palkkauskustannuksiin jäsenmääränsä suhteessa. Mikäli seurakunta ei sitoudu nyt esitettyyn
järjestelyyn, seurakunnan on ilmoitettava tuomiokapitulille, kenet se nimeää seurakunnan
tietosuojavastaavaksi. Ilmoitus pyydetään tekemään tuomiokapitulille 25.1.2018 mennessä osoitteeseen
oulu.tuomiokapituli@evl.fi.
Päätös Esityksen mukaan.

Kirkkoherran
päätösesitys:

Päätös:

Nivalan seurakuntakunta sitoutuu nimeämään Oulun hiippakunnan
seurakuntien käyttöön palkkaaman henkilön seurakunnan
tietosuojavastaavaksi sekä osallistumaan hänen palkkauskustannuksiin,
jotka määräytyvät Nivalan seurakunnan jäsenmäärän mukaisesti.
Nivalan seurakunnan kirkkoneuvosto haluaa kuitenkin kustannusarvion
tietosuojavastaavan palkkaus- ym. muista menoista.
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
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TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT
Kirkkoneuvosto 119 §
1.
2.
3.
4.
5.
Päätös:

Työsuojeluvaltuutetut 1.1.2018-31.12.2021
Tuomiokapitulin pöytäkirjanote 29.8.2017 §15
Tuomiokapitulin pöytäkirjanotteet 13.12.2017 § 27 ja 32
Kirkkoherran päätös 13 §
Jako-osuuden korjaus, tilitetään joulukuun verotilityksessä

Kirkkoneuvosto merkitsi yksimielisesti asiat tietoon saatetuiksi.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto 120 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40 ja antoi valitusosoituksen.
Veisattiin virsi 13.
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