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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

Tiistai 28.11.2017 klo 17.00 – 17.33

Paikka

Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

Jäsenet, läsnä

Gärdström Keijo
Ainali Päivi
Heinola Mervi
Kangas Juho
Kaskiaho Keijo
Kenttälä Maarit
Majander Risto
Rossi Antero
Vainio Vesa
Vuolasto Anna

Jäsenet, poissa

Lavonen Esko
Leppänen Jouko
Lindeman Ari
Nuorivuori Marja-Terttu
Nykänen Marjatta
Sahamies Arto
Turkka Saara

Varajäsenet

Aarnio Maija

Esittelijät

Gärdström Keijo

Sihteeri

Myller Henna

pj. 73 – 84 §

kirkkoherra

73
Kokouksen avaus
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

74
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusitoista jäsentä ja
se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esityslista on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille 22.11.2017.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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75
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Vallitsevan käytännön mukaan vuorossa ovat Juho Kangas ja Keijo Kaskiaho. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai 28.11.2017 heti
kokouksen jälkeen, Seurakuntakeskus, sihteerin työhuone.
Päätös
Valittiin Juho Kangas ja Keijo Kaskiaho pöytäkirjantarkastajiksi.
76
Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi siten, että muut asiat, 82 §, käsitellään lisäksi esityslistan laadinnan jälkeen tullut Lepolan siunauskappelin
tulevaisuuden vaihtoehtojen selvitys.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran muutettu päätösesitys.
77
Diakoniatyön vastuuryhmän jäsenen eroanomus
Diakoniatyön vastuuryhmän jäsen Jaana Luomajoki on anonut eroa diakoniatyön vastuuryhmästä.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Jaana Luomajoen eroanomuksen ja valitsee
hänen tilalleen jäsenen diakoniatyön vastuuryhmään.
Päätös
Seurakuntaneuvosto hyväksyi Jaana Luomajoen eroanomuksen ja päätti valita jäsenen hänen tilalleen diakoniatyön vastuuryhmään seurakuntaneuvoston seuraavassa kokouksessa.
78
Vuoden 2018 kirkkokolehdit
Kirkkohallitus on määrännyt vuoden 2018 kirkkokolehdit kannettavaksi
yleiskirjeen 15/2017 mukaan ja jota täydentämään on seurakunnan laadittava suunnitelma vuoden aikana kannettavista kolehdeista, liite 1.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 1 mukaisen suunnitelman vuoden
2018 kirkkokolehdeista.
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Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
79
Seurakuntaneuvoston kevään 2018 kokouspäivät
Kirkkoherran päätösesitys
Esitän seurakuntaneuvoston kevään 2018 kokouspäiviksi seuraavia tiistaipäiviä:
16.1.
13.2.
13.3.
10.4.
8.5.

kirkkoneuvoston sali
kirkkoneuvoston sali
kirkkoneuvoston sali
kirkkoneuvoston sali
kirkkoneuvoston sali

Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
80
Kirkkoherran päätösluettelo
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluetteloasioiden otsikot ajalta 1.11. – 20.11.2017, liite 2.
Kirkkoherran päätösesitys
a) kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 §:n 1 momentin tarkoittamien päätösten
osalta merkitään tiedoksi
b) muiden esiteltyjen viranhaltijapäätösten osalta, ettei seurakuntaneuvosto
käytä kirkkolain 10 luvun 5 §:ssä tarkoitettua siirtämisvaltaa
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
81
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
82
Muut asiat
Lepolan siunauskappelin hankesuunnitelmat, liitteet 3 – 5, ja kustannusarvio, liite 6, on esitetty kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnalle tiedoksi
11.10.2016, 74 §. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta on kokouksessaan 31.1.2017, 12 §, päättänyt, että Lepolan hautausmaan siunauskappelin
tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittely tilataan Arkkitehdit Mustonen Oy:ltä.
Työn tavoitteena oli tuottaa materiaali, jonka perusteella rakennuttajan on
mahdollista tehdä päätös kappelin tulevaisuudesta sekä varautua kunnos-
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tuksen ja sen vaihtoehtojen kustannuksiin. Tarjouksessa oli esitetty ehdotus
mahdollisista vaihtoehdoista:
A) Lepolan siunauskappeli korjataan hankesuunnitelman mukaan ja hautausmaa jää käyttöön; siunaukset jatkossa entiseen tapaan.
B) Ns. vaiheittainen korjaus: Lepolan siunauskappelit suljetaan käytöstä
(peruslämmölle) ja siunaukset toimitetaan muissa kappeleissa, mutta siunauskappelin vesikatto ja kylmiötilat kunnostetaan ja lämmitysjärjestelmä
uusitaan hankesuunnitelman mukaan. Hautausmaa jää käyttöön.
C) Lepolan siunauskappeli puretaan ja sen paikalle rakennetaan (osapuilleen pienen kappelisalin verran) pienempi kappeli, joka paremmin vastaisi
seurakunnan tämän hetken tarpeita.
D) Lepolan siunauskappeli puretaan, hautausmaa jää käyttöön ja siunaukset
toimitetaan muissa kappeleissa.
Vaihtoehdosta A on laadittu hankesuunnitelman perusteella kustannuslaskelma. Selvityksen tavoitteena oli hahmotella vaihtoehdot B – D, jotta niille
voidaan laatia riittävän vertailukelpoinen kustannusarvio. Kustannukset eri
vaihtoehdoille laaditaan saman tahon toimesta kuin korjauksen kustannukset. Kustannukset ja vaihtoehdot esitetään kirkkoneuvostolle päätöksentekoa varten.
Lepolan siunauskappelin ohjausryhmä keskusteli kokouksessaan 25.4.2017
vaihtoehdosta B (nykyinen kappeli peruslämmölle, siunaukset muualla, vesikatto ja kylmiötilat kunnostetaan) ja totesi, että mikäli vain kylmiötilat
jäisivät käyttöön, ei ole realistinen vaihtoehto. Kylmiötilat voisivat sijaita
vaikka huoltorakennuksessakin. Ohjausryhmä päätti, että vaihtoehto B:lle ei
esitetä hintaa vaan se poistetaan vaihtoehdoista.
Lepolan siunauskappelin ohjausryhmä kokoontui 16.5.2017, jossa sille esiteltiin uudisrakennuksen luonnoksia, liitteet 7a – g. Niissä nykyisen kappelin arkkitehtuuri ja yksityiskohdat säilytetään, mutta tekniset ratkaisut ovat
nykypäivää. Uudisrakennuksesta (vaihtoehto C) on pyydetty kustannusarvio, liite 8. Arkkitehti Niina Svartström esitteli suunnitelmia kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokunnan kokouksessa 17.10.2017.
Lepolan siunauskappeli on jouduttu sulkemaan sisäilmaongelmien ja kattorakenteista putoavien materiaalien vuoksi 10.7.2017 alkaen. Kylmiötilat
ovat käytössä. Siunaukset on hoidettu mm. Keskuskirkossa ja Käpylän kirkossa. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti esittää yhteiselle
kirkkoneuvostolle Lepolan siunauskappelin purkamista. Johtokunta esitti,
että kylmiötiloja tulee lisätä ja niiden sijainti selvittää.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.11.2017, 136 §, käsitellyt
Lepolan siunauskappelin tulevaisuuden vaihtoehtojen selvitystä ja kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 § mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen
asiassa, joka koskee asianomaisen seurakunnan toimintaa varten rakennettavia rakennuksia tai niiden peruskorjauksia tai käyttötarkoituksen muuttamista.
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Hallintojohtajan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa tekemän päätösesityksen mukaan yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen, että Lepolan siunauskappeli puretaan ja
yhteinen kirkkoneuvosto lähettää asian yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kokouspöydillä oli Museovirastolta 21.11.2017 saapunut lausunto, liite 9,
jonka oli allekirjoittanut yli-intendentti Petri Halinen ja erikoistutkija Laura
Tuominen.
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa käydyn keskustelun yhteydessä
Päivi Ainali teki pohjaesityksestä poikkeavan esityksen; ”Esitys jää pöydälle lisäselvitysten ja Kouvolan seurakuntaneuvostolta saatavan lausunnon
ajaksi”, Tuula Rikalan kannattaessa muutosesitystä. Puheenjohtaja totesi,
että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että hallintojohtajan pohjaesitystä kannattavat äänestävät ”jaa” ja Päivi Ainalin muutosesitystä kannattavat ”ei”. Äänestysmenettely hyväksyttiin.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Jaa-ääniä antoivat Suutari Tero, Smeds
Sakari, Raskinen Marjatta, Mänttäri Leena, Koivusaari Reino, Ylikangas
Kimmo, Kujala Anton, ei-ääniä antoivat Rossi Antero, Rikala Tuula ja Ainali Päivi. Äänestyksen tulos:
Jaa
Ei

7 ääntä
3 ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että hallintojohtajan tekemä pohjaesitys jää voimaan
äänin 7 – 3.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta ja annan päätösesityksesi seurakuntaneuvoston kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.
Kirkkoherran kokouksessa tekemä päätösesitys
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös purkaa Lepolan siunauskappeli, rakentamatta korvaavia tiloja sen tilalle, eriarvoistaa Lepolaan haudattavat ja heidän omaisensa, koska se aiheuttaa kohtuuttomia lisäkustannuksia omaisille.
Seurakuntaneuvosto esittää, että Lepolan siunauskappelin tilalle rakennetaan korvaava siunauskappeli ja Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelut tutkivat ennen lopullista päätöstä hautausmaan entisen puutarhan
sosiaalitilat ja niiden uudelleenkäyttömahdollisuuden. Nykyisen kiinteistön
purku siten, että korvaavaa kiinteistöä ei rakenneta tilalle, aiheuttaa ongelmia sekä vainajien hautaamisen että siirtämisen suhteen.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran kokouksessa tekemä päätösesitys.
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83
Muutoksenhakuohjeet kokouksen päätöksiin
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 10.
84
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.33.

Pöytäkirjan tarkastus

_______________________
Keijo Gärdström
puheenjohtaja

________________________
Henna Myller
sihteeri

Kouvola ___.___.2017

Kouvola ___.___.2017

_______________________
Juho Kangas

_______________________
Keijo Kaskiaho

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntaneuvoston sihteerin työhuoneessa 29.11. – 13.12.2017.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 28.11.2017.

_______________________
Keijo Gärdström
kirkkoherra

