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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen alkurukouksen jälkeen.

78 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla (KJ
9:1,2). Samalla kokouksesta on ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle
ja varapuheenjohtajalle.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista.
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
jäsenistä (KL 7:4).
Kokouskutsu ja asialista on annettu tiedoksi 20.8.2020 Asialista on ollut nähtävillä
myös seurakunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla 20.8.2020 lähtien.
Kokouksessa oli läsnä puheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä.

Päätösehdotus:
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen sihteerinä toimii Anne Valta.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
79 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT
Päätösehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan
vuorossa olevat Heikki Vesanen ja Liisa Kaskinen. Pöytäkirja tarkistetaan 1.9.2020
erikseen sovittavana aikana.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
80 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Päätösehdotus:
Hyväksytään kokouskutsu (Liite 1) kokouksen työjärjestykseksi
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Tapio Hietalahti, puheenjohtaja
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81 §

TESTAMENTIN VASTAANOTTAMINEN (ei julkinen)

82 §

SLEY:N NIMIKKOKOHTEIDEN SOPIMUKSEN JATKAMINEN
Martinkosken seurakunnan lähetyksen toimintaryhmä on kokouksessaan 9.6.2020
pykälässä viisi esittänyt kirkkoneuvostolle, että Martinkosken seurakunta ottaa
nimiinsä sopimukset nimikkoläheteistä ja -kohteista, joista entisillä Kosken Tl ja
Marttilan seurakunnilla oli Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen SLEY:n
kanssa. Kosken Tl seurakunnalla on ollut nimikkokohteena Matongon orpokoti.
Marttilan seurakunnalla oli nimikkolähettisopimus Yoshimuran perheestä sekä
nimikkokohdesopimus Pushkinin seurakunnasta Inkerin kirkossa. Lähetyksen
toimintaryhmä esittää, että edellä mainittuja kohteita tuetaan budjettimäärärahoista
seuraavin summin:
Päivi ja Hiroaki Yoshimura 3000 euroa
Matongon orpokoti
2500 euroa
Pushkinin seurakunta
1000 euroa
Edellä mainittujen kohteiden tukemisella on Koskella ja Marttilassa pitkät perinteet.
Kirkkojärjestys 4. luku 4 §: ”Seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää
lähetystyötä, jonka tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen,
jotka eivät ole kristittyjä. Toiminnasta määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai
seurakuntaneuvoston hyväksymässä lähetystyön johtosäännössä.”

Päätösehdotus / kirkkoherra:
Martinkosken seurakunta ottaa nimiinsä Kosken Tl ja Marttilan seurakuntien tekemät
nimikkosopimukset Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen SLEY:n kanssa sekä
maksaa vuosittain tukea seuraavasti:
Päivi ja Hiroaki Yoshimura 3000 euroa
Matongon orpokoti
2500 euroa
Pushkinin seurakunta
1000 euroa
Tuet katetaan talousarviossa lähetystyön avustuksiin varatuista varoista sekä keräysja lahjoitustuloista.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Tapio Hietalahti, puheenjohtaja
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ANOMUS VUOSILOMAN JA PALKATTOMAN VIRKAVAPAAN PITÄMISESTÄ
Talouspäällikkö Sirkku Tulonen on toimittanut 6.8.2020 päivätyn anomuksen lomasta
ja palkattomasta virkavapaasta (liite). Tulosen vuorotteluvapaa päättyy 30.10.2020.
Hänelle on vahvistettu vuosilomaa ajalle 21.-31.12.2020 (7 pv) ja anomuksessa
toivotaan loput 16 pv sijoitettavaksi ajalle 27.11.-20.12.2020. Palkatonta
virkavapaata hän anoo ajalle 31.10.2020-26.11.2020.

Päätösehdotus / kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää
1. myöntää talouspäällikkö Sirkku Tuloselle palkatonta virkavapaata ajalle 31.10. –
26.11.2020
2. vahvistaa talouspäällikkö Sirkku Tuloselle vuosiloman ajalle 27.11. – 20.12.2020,
yhteensä 16 vuosilomapäivää
3. jatkaa vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkosen viransijaisuutta 31.12.2020 asti
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen ei ollut etäyhteydessä pykälän käsittelyn aikana.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
84 §

KOSKEN TL KIRKON SADEVESIJÄRJESTELMÄ
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 6.2.2020 sadevesijärjestelmän suunnittelijaksi
Arkkitehtisuunnittelu Hannu Vaiston. Rakennuttajapalvelu Kari Kilkkilä Oy on
hoitanut kilpailuttamisen. Tarjouspyynnöt on lähetetty yhdeksälle urakoitsijalle.
Tarjouksia ei saatu määräpäivään 14.8.2020 mennessä, sen jälkeen tarjousta on
pyydetty vielä kahdelta urakoitsijalta. Mikäli tarjouksia saadaan, ne esitellään
kokouksessa.
Kiinteistöpäällikkö Tanja Savonen on ollut yhteydessä Museovirastoon ja virastosta
on käyty myös paikan päällä tutustumassa Kosken Tl kirkkoon. Museovirasto on
ottanut hankkeeseen kantaa 3.7.2020:
Seurakunta ja Museovirasto ovat käyneet useamman vuoden keskustelua kirkon
korjauksista ja hulevesien hallinnasta kirkkopihassa. Seurakunta on järjestelmällisesti
kunnostanut ja ylläpitänyt Kosken kirkkoa ja hulevesien ohjausta on pyritty tekemään
puuttumatta kirkon alkuperäiseen arkkitehtuuriin. Toimenpiteistä huolimatta juuri
korjattujen pintojen vaurioituminen on taas alkanut ja seurakunnalla on siksi hyvät
perusteet toteuttaa suunniteltu sadevesijärjestelmä Kosken kirkkoon. Rakennuksen
ilmeen ja alkuperäisen arkkitehtuurin säilymisen kannalta laadukkaasti toteutettua,
uutta sadevesijärjestelmää voi pitää vähemmän kajoavana vaihtoehtona kuin olevien
alkuperäisten vesipellitysten ja rappaus- ja rakennedetaljien muuttamista paremmin
sadevesiä pois ohjaaviksi. Sadevesijärjestelmän asennuksen yhteydessä tulee
tarkastaa ja korjata kattopellitykset toimiviksi ja varmistua, että muut rappauksia

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Tapio Hietalahti, puheenjohtaja
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suojaavat pellitykset ohjaavat sadevedet oikein. Esitetty toimenpide ei ole kirkkolain
tarkoittama olennainen muutos.
Museoviraston lausunto (MV/104/05.01.02/2020) liitteenä 2.
Päätösehdotus / kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Arkkitehtisuunnittelu Hannu Vaiston suunnitelman
sadevesijärjestelmästä (liitteet 3 - 4)
2. valita sadevesijärjestelmän urakoitsijan, mikäli kokoukseen mennessä saadaan
hyväksyttävä tarjous.
Muutettu päätösehdotus / kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Arkkitehtisuunnittelu Hannu Vaiston suunnitelman
sadevesijärjestelmästä (liitteet 3 - 4)
2. että urakasta pyydetään tarjouksia myöhemmin uudelleen, koska määräaikaan
mennessä ei saatu yhtään tarjousta
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

85 §

KOSKEN TL KIRKON ASBESTIKARTOITUS
Kosken Tl kirkon korjaustoimikunnan ja kiinteistötyöryhmän kokouksessa 25.6.2020
keskusteltiin Kosken Tl kirkon sisätilan kunnostus-/muutostyöstä ja todettiin
asbestikartoituksen tarve. Rakennuttajapalvelu Kari Kilkkilä Oy on kilpailuttanut
kartoituksen 29.7.2020, tarjouspyyntö on lähetetty kuudelle urakoitsijalle.
Määräaikaan 14.8.2020 mennessä on saatu kaksi tarjousta, vertailu ja tarjoukset
liitteenä 5.

Päätösehdotus / kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Raksystems Insinööritoimisto Oy:n tarjouksen.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Tapio Hietalahti, puheenjohtaja
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MARTTILAN MUURIHAUDAN SADEVESIJÄRJESTELMÄ
Arkkitehtisuunnittelu Hannu Vaistolta on tilattu suunnitelma Marttilan muurihaudan
sadevesijärjestelmästä (liitteenä 6).
Museoviraston kanta:
Vesikourut ja syöksyt on suunniteltu rakennuksen tyyliin sovittaen ja ilmeeltään
keveiksi. Asennusten vaatimat kiinnitykset tulee tehdä huomioiden vanhan
rappauspinnan hauraus ja mahdolliset kopoalueet. Modernien ankkurointimassojen
käyttöä tulee välttää. Tarvittavat laastipaikkaukset tulee toteuttaa kalkkipitoisilla
laasteilla, olemassa olevan laastikarkeuden ja pinnan työstön mukaisesti. Kovat
modernit sementtilaastit vaurioittavat vanhaa rappauspintaa eikä niitä siksi tule
käyttää.
Syöksytorven alapää on suunnitelmassa piirretty purkamaan vesi suoraan
salaojajärjestelmän nurkkakaivoon. Tapa poikkeaa siitä suunnitelmasta, joka
Museovirastolle on lausunnon MV/151/05.01.02/2019 materiaaleissa esitetty. Jos
uusien suunnitelmien mukaiseen asennustapaan kuitenkin päädytään, tulee kaivot
maisemoida huolellisesti. Kaikissa kaivutöissä tulee edelleen huomioida se, mitä
lausunnossa MV/151//05.01.02/2019 on niiden toteuttamisesta todettu.
Sadevesijärjestelmän asennuksen vaikutuksia on hyvä seurata rauhassa, sillä
maanvaraiset massiivirakenteet kuivuvat hitaasti ja muutokset näkyvät rakenteissa
siksi viiveellä. Hankkeen aikanaan jatkuessa lattiarakenteen korjauksella, tulee siitä
sekä säilyvien rakenteiden suojauksesta laadittavat suunnitelmat lähettää
Museovirastolle kommentoitavaksi.
Vedenohjausjärjestelmän lisääminen on ensimmäinen osa hautakappelin laajempaa
korjaushanketta. Suojellun ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kappelin korjaustyötä
tulee jatkaa harkiten ja rakennuksen erityispiirteet huomioiden. Ylikorjaamista tulee
välttää.
Museovirasto puoltaa hankkeen jatkamista esitettyjen suunnitelmien mukaan.
Museoviraston lausunto 02.06.2020 MV/151/05.01.02/2019 1 (2) liitteenä 7.

Päätösehdotus / kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää toteuttaa muurihaudan sadevesijärjestelmän rakentamisen
liitteenä olevan suunnitelman mukaan.

Muutettu päätösehdotus / kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää
Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Tapio Hietalahti, puheenjohtaja
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1. toteuttaa muurihaudan sadevesijärjestelmän rakentamisen liitteenä olevan
suunnitelman mukaan Museoviraston lausunto huomioiden
2. hakea kirkkohallitukselta avustusta kustannuksiin
Päätös / kirkkoneuvosto:
Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

87 §

KAHVIAITAN HUOLTORAKENNUS

Kn 26.5.2020 § 64:
Kiinteistötyöryhmä on kokoontunut 9.10.2019 ja kahviaitan huoltorakennuksen
suunnittelijaksi on ehdotettu Arkkitehtitoimisto Hannu Vaistoa. Vaistolta on saatu
asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset (liitteet 2-3). Kustannusarvio
valmistuu kokoukseen mennessä ja päätösesitys annetaan, kun arvio on
käytettävissä, viimeistään kokouksessa.
Päätös / kirkkoneuvosto:
Merkitään alustavat piirustukset ja kustannusarvio kirkkoneuvoston tiedoksi ja
jatketaan hankkeen valmistelua.
Kn 26.8.2020:
Kahviaitan huoltorakennus -hankkeen valmistelua on jatkettu. Rakennus tukisi
v.2019 toteutettua Kahviaitan kunnostushanketta, jonka yhteydessä on jo
mahdollistettu esim. vesi- ja viemäriputkien tuominen alueelle. Kosken Tl kunta
käsittelee omassa hallinnossaan mahdollisuutta osallistua rakennushankkeeseen.
Kosken Tl Maaseutunaiset ry ja Koskelaisseura ovat ilmaisseet toiveensa yleisöwc:sta Kahviaitan yhteyteen (liitteet 8 - 9). Huoltorakennus palvelisi eri kävijäryhmiä
laajasti: kappelin ja hautausmaan kävijät, Kahviaitan emännät ja asiakkaat, Matin
Aitalla ja sen alueella pidettävien perinnetapahtumien vierailijat, luontopolulla
kulkijat jne. Leader-rahoituksen hakeminen on perusteltua yhteisöllisyyden ja alueen
virkistyskäytön lisääntymisellä.
Päätösehdotus / kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää
1. jatkaa hankkeen valmistelua
2. hakea hankkeelle Leader-rahoitusta
Päätös / kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Tapio Hietalahti, puheenjohtaja
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Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

88 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Ei muita asioita.

89 §

ILMOITUSASIAT
Viranhaltijapäätöksiä:
Kirkkoherra
Talouspäällikkö
Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään syyskuussa Kosken srk-talolla.

90 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52. Annettiin valitusosoitus (liite 10).

Pöytäkirjantarkastajat

________

________

Otteen oikeaksi todistaa

Tapio Hietalahti, puheenjohtaja

