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Asiat

66 – 74 §§.

66 §.

Kokouksen avaaminen

poissa
poissa
poissa
poistui 71§ aikana

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 ja piti alkuhartauden. Suoritetiin
nimenhuuto.

67 §.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kappelineuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä ja se on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4§).
Kutsu kappelineuvoston kokoukseen on toimitettava sen jäsenille ja kokouksessa
läsnäoloon oikeutetuille viimeistään 3 päivää ennen kokousta (Kpn 7 § / 2016).
Kappeliseurakunnan kappalainen valmistelee ja esittelee kappelineuvostossa
päätettävät asiat (Kpn 9 §).
Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kappelineuvoston jäsenille sekä
läsnäoloon oikeutetuille 30.11.2016.
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Esitys: Puheenjohtaja toteaa kutsumenettelyn ja sen jälkeen kokouksen laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kutsumenettelyn ja sen jälkeen kokouksen laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta puuttui jäsen Marja-Leena AlaKarvia, paikalla varajäsen Maija Rantamäki. Lisäksi puuttuivat jäsen Aulis Harju ja
jäsen Teija Valkama.

68 §.

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esitys: Kappelineuvosto hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin; Eija Laulaja toi
yhden asian lisättäväksi muihin asioihin ja lisäksi puheenjohtaja kastepuun asian ja
yhden henkilöstöasia.

69 §.

Pöytäkirjan tarkastus, nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 08.12.2016.
Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Eija Laulaja ja Teija Valkama.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Jalasjärven seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikoina 08.12.2016–05.01.2017.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on myös seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
08.12.2016–05.01.2017.
Sihteeri toimittaa tarkastetun pöytäkirjan viipymättä tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Eija Laulaja ja Timo Virtanen. Pöytäkirjan
tarkastus tapahtuu 08.12.2016. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Jalasjärven
seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina 08.12.2016–05.01.2017.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on myös seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
08.12.2016–05.01.2017.
Sihteeri toimittaa tarkastetun pöytäkirjan viipymättä tiedoksi kirkkoneuvostolle.
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70 §.

3

Jalasjärven kappeliseurakunnan kolehtilista 1.1.2017-28.05.2017
Kolehtilista on laadittu kirkkohallituksen määräysten mukaisesti paikalliset
näkökohdat huomioiden. Kolehtilista on liitteenä nro 1.
Esitys: Kolehtilista hyväksytään liitteen 1 mukaisesti.
Puheenjohtajan kokouksessa tekemä uusi esitys: Kolehtilista hyväksytään liitteen 1
mukaisesti. Annetaan aluekappalaiselle mahdollisuus tarvittaessa siirtää
kolehtikohdetta siten, että huomioidaan herätysliikkeiden kirkkopyhät.
Päätös: Kappelineuvosto hyväksyi kolehtilistan liitteen 1 mukaisesti. Annettiin
aluekappalaiselle valtuudet tarvittaessa siirtää kolehtikohdetta siten, että huomioidaan
herätysliikkeiden kirkkopyhät.

71 §.

Vanhan seurakuntatalon tilanne
Vanhan seurakuntatalon tilat eivät ole asianmukaisessa kunnossa nykyiseen
toimintaan nähden. Lämmitysjärjestelmä aiheuttaa myös riskin toiminnan
katkeamiseen hetkellä millä hyvänsä. Puheenjohtaja esittelee kokouksessa asiaa
tarkemmin.
Esitys: Keskustellaan vanhan seurakuntatalon tilanteesta.
Päätös: Keskusteltiin vanhan seurakuntatalon tilanteesta. Valtuutettiin
aluekappalainen selvittämään toiminnan siirtoa muihin tiloihin.

72 §.

Muut asiat
1. Kastepuu: Lähdetään suunnittelemaan kaste-enkeliä. Hanke käynnistetään kasteen
sunnuntaina 8.1.2017 julkaisemalla seurakuntalaisille ideakilpailu seinälle
tehtävästä enkelihyllystä, jolle tarkoitus asettaa valaistuja enkeleitä.
2. Henkilöstöasia: Seurakuntapastori Anssi Massinen jää jouluaatosta lomalle ja siitä
edelleen virkavapaalle 1.9.2017 asti. Sijaispapin etsintä on alkanut.
3. Eija Laulaja toi esille Iloniemikodin toiveen, että hartaushetkiä olisi kaksi kertaa
kuukaudessa. Aluekappalainen lupasi ottaa toiveen huomioon hartauslistaa
suunniteltaessa.
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4

Tiedoksi esitettävät asiat
Kirkkoherra kertoi viime kokouksessa keskusteltujen asioiden pohjalta tehdyistä
toimenpiteistä.

Puheenjohtaja ilmoittaa seuraavan kokouksen ajankohdan myöhemmin.

74 §.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.51 ja antoi valitusosoituksen, liite 2
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