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Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05 ja piti alkuhartauden. Suoritettiin
nimenhuuto.

57 §.

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 22.10.2016.

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 puuttuivat jäsenet Marja-Leena
Ala-Karvia, paikalla varajäsen Maija Rantamäki, Aulis Harju, paikalla varajäsen
Mikko-Matti Rinta-Harri sekä Eija Laulaja, paikalla varajäsen Pentti Pyymäki. Lisäksi
puuttui kirkkoneuvoston edustaja Leena Muurimäki.

58 §.

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esitys: Kappelineuvosto hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin työjärjestykseksi.

59 §.

Pöytäkirjan tarkastus, nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 28.10.2016.
Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Keijo Haanpää ja Aulis Harju.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Jalasjärven seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikoina 31.10.–28.11.2016.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on myös seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
31.10.–28.11.2016
Sihteeri toimittaa tarkastetun pöytäkirjan viipymättä tiedoksi kirkkoneuvostolle.
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Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Keijo Haanpää ja Mikko-Matti Rinta-Harri.
Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 28.10.2016. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä
Jalasjärven seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina 31.10.–28.11.2016.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on myös seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
31.10.–28.11.2016.
Sihteeri toimittaa tarkastetun pöytäkirjan viipymättä tiedoksi kirkkoneuvostolle.

60 §.

Keskustelu Jalasjärven kappeliseurakunnan toiminnasta alueen pappien,
diakonien, kanttorin ja nuorisotyönohjaajan kanssa
Pykälän ajaksi kokoukseen on kutsuttu seurakuntapastorit Anssi Massinen ja Tapani
Virkkala, diakonit Virpi Skytte ja Katja Rinta-Säntti, nuorisotyönohjaaja Sari Vähäaho sekä vs. kanttori Riikka Setälä. Viranhaltijat tuovat työalojensa terveisiä
kappelineuvostolle. Keskustellaan kappeliseurakunnan toiminnasta.
Esitys: Keskustellaan kappeliseurakunnan toiminnasta.
Puheenjohtajan kokouksessa tekemä uusi esitys: Keskustellaan
kappeliseurakunnan toiminnasta. Keskustelun päätteeksi kirkkoherra esittelee
matriisiorganisaatiota ja tekee havaintoja käydystä keskustelusta.
Päätös: Keskusteltiin kappeliseurakunnan toiminnasta. Kappelineuvoston jäsenet
esittivät kysymyksiä ja kommentteja viranhaltijoiden tuomiin työalojen terveisiin.
Kirkkoherra esitteli matriisiorganisaatio-mallia sekä toi esiin tekemiään havaintoja
keskustelun pohjalta.

61 §.

Soppalounas
Jalasjärvellä on pidetty ”soppapäiviä” kevät- ja syyskausina keskiviikkoisin.
Keittolounaalla on vapaaehtoinen hinta 5 €. Kevätkaudella (20.1.-27.4.2016)
soppapäiviä oli 14 kertaa. Ruokarahoina niistä saatiin 4854,10 €. Kuluja tuli
puolestaan 7146 €, mikä veloitettiin aikuistyön budjetista. Tappiota kattamaan
käytettiin elintarvikekustannuksena 1825,30 € rahastosta, joka on tarkoitettu kyseistä
toimintaa varten. Näin ollen seurakunnan kuluiksi jäi 466, 70 €.
Syyskaudella soppalounaat alkoivat 14.9.2016. Rahastoa on jäljellä noin tuhat euroa,
joten on oletettavaa, että tämä rahasto tulee syksyn mittaan käytettyä loppuun.
Aikuistyölle toiminta ilman rahastoa on kustannuksiltaan suuri. Kurikan ja Jurvan
alueilla ei ole vastaavaa toimintaa. Diakoniatyö ei ole halukas ottamaan toimintaa
hoidettavakseen. Tästä syystä Soppapäivien jatko tulee arvioida uudelleen
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kappelineuvostossa. Jos toimintaa päätetään jatkaa, rahoitus tulisi kappelineuvoston
budjetista, joka on tarkoitettu alueen omaleimaiselle toiminnalle.
Jatkoa puoltaa toiminnan jatkuvuus. Soppapäivä on vakiinnuttanut paikkansa ja
kokoaa monenlaista väkeä yhteen. Vapaaehtoiset ovat vahvassa roolissa. Soppapäivä
avaa myös työntekijöille mahdollisuuden tavata seurakuntalaisia, myös työikäisiä.
Soppapäivän lopettamista puoltaa puolestaan jatkossa toiminnasta syntyvä suuri kulu.
Jos em. laskelman tappiota käyttää ennusteena tulevalle vuodelle, se olisi noin 4500 €.
Kulu vastaisi suuruusluokaltaan koko kuluvan vuoden budjettia kappelineuvoston
osalta. On myös huomioitavaa, että lounastarjontaa on paikallisilla yrittäjillä lähistöllä.

Esitys: Esitetään lisämäärärahaa kappelineuvoston budjettiin soppalounasta varten.
Jatketaan ”soppapäivä”-toimintaa entiseen tapaan vuonna 2017.
Päätös: Päätettiin jatkaa ”soppapäivää” kappelineuvoston alaisena toimintana v.
2017. Lisätään toimintasuunnitelmaan vastaavasti soppapäivä ja lisämäärärahat
budjettiin.

62 §.

Jalasjärven kirkon vihkiryijy ja muut tekstiilit
Pykälän ajaksi on kutsuttu suntio Heli Luoto esittelemään uutta vihkiryijyä sekä
selventämään muiden tekstiilien tilannetta Jalasjärven kirkossa.
Vanha vihkiryijy on Jalasjärven kirkonkylän maatalousnaisten lahjoittama 5.8.1956.
Ryijy on nimeltään Ruusu ja Risti. Sen on suunnitellut taiteilija M. Aldstedt-Willand.
Ryijyn on kutonut rva Koivusaari tyttärineen. Ryijy oli ensimmäisen kerran käytössä
v. 1956 Helena Lammin tarmokkaan maatalousnaisen vihkiäistilaisuudessa.
Jalasjärven kirkkoon on ostettu ”Jalasjärvi-ryijy” 1.10.2016 hintaan 800 €. Ryijyn on
kutonut Aune Rintamäki vuonna 1985. Ryijy on ruskeasävyinen. Ei ole tiedossa
milloin ryijyä on alettu pitää Jalasjärven ryijynä. Historiasta tiedetään, että aikoinaan
rva Forsman oli pyytänyt jotakin hyvää pitäjän kutojaa tekemään ryijyn. Tämän käytti
ehkä itämaista mattoa mallina. Ryijyn kuva on esillä kokouksessa.
Ryijyjen vaihto tapahtui 1.10.2016. Jalasjärven museo on luvannut ottaa vanhan ryijyn
museolle. Tämä edellyttää ryijyn pesua.
Heli Luoto selvittää myös muihin kirkkotekstiileihin liittyviä asioita.
Esitys: Merkitään tiedoksi uuden vihkiryijyn käyttöönotto Jalasjärven kirkossa.
Luovutetaan vanha vihkiryijy puhdistettuna Jalasjärven museolle. Keskustellaan esille
nousevista asioista kirkkotekstiilien osalta.
Päätös: Merkitään tiedoksi uuden vihkiryijyn käyttöönotto Jalasjärven kirkossa.
Luovutetaan vanha vihkiryijy puhdistettuna Jalasjärven museolle.
Pyydetään kustannusarvio vanhojen messukasukoiden kunnostuksesta ja arvio näiden
asianmukaisesta säilyttämisestä. Päätettiin hankkia Jalasjärven kirkkoon uudet albat.
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Albat valmistaa Heli Luoto. Lisätään kustannusarvio 3 000€ jumalanpalveluselämän
budjettiin.

63 §.

Muut asiat
-

64 §.

Tiedoksi esitettävät asiat
Kanttorin sijaisena Jalasjärvellä toimii Samuli Niiles 07.11.2016-31.08.2017.
Seuraava kokous pidetään 07.12.2016.

65 §.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.22 ja antoi valitusosoituksen, liite 1

Jani Latva-Nikkola

Tiina Nisula

puheenjohtaja

sihteeri

Keijo Haanpää

Mikko-Matti Rinta-Harri

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja

