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Kokousaika:
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Kokouspaikka:
Jalasjärven Seurakuntatalon Kahvio
________________________________________________________________________________
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jäsen
poissa
jäsen
jäsen
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Heikki Sariola
Leena Muurimäki
Eija Hietala
Tiina Nisula

kirkkoherra poissa
kirkkoneuvoston edustaja
sihteeri
kutsuttuna perehtymään

Asiat

37 -46 §§.

37 §.

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Veisattiin virrestä 517 säkeistöt
1,2. Suoritettiin nimenhuuto.

38 §.

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).
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Kappeliseurakunnan kappalainen valmistelee ja esittelee kappelineuvostossa
päätettävät asiat (Kpn 9 §).
Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kappelineuvoston jäsenille sekä
läsnäoloon oikeutetuille 10.9.2016.

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kutsumenettelyn ja sen jälkeen kokouksen laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kutsumenettelyn ja sen jälkeen kokouksen laillisesti
koolleekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta puuttuivat varapuheenjohtaja
Jarmo Alajoki, paikalla oli varajäsen Aulis Ala-Kasari sekä jäsenet Marja-Leena
Ala-Karvia kutsuttuna varajäsen Maija Rantamäki, hän oli estynyt tulemaan sekä Eija
Laulaja paikalla oli varajäsen Pentti Pyymäki.

39 §.

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esitys: Kappelineuvosto hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavalla muutoksella, käsiteltiin § 43
ennen § 42.

40 §.

Pöytäkirjan tarkastus, nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 15.9.2016.
Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Marja-Liisa Vettenranta ja Timo Virtanen.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Jalasjärven seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikoina 16.9.–16.10.2016.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on myös seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
16.9.–16.10.2016
Sihteeri toimittaa tarkastetun pöytäkirjan viipymättä tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Aulis Ala-Kasari ja Marja-Liisa Vettenranta
Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 19.9.2016.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Jalasjärven seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
sen aukioloaikoina 20.9.-20.10.2016.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on myös seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
20.09.-20.10.2016.

41 §.

Kolehtilista 5.11.–31.12.2016
Kolehtilista ajalle 5.11.–31.12.2016 on liitteenä 1. Jo päätetyssä kolehtilistassa on
tarve muutokselle ELYn ja Sanansaattajien kirkkopyhän osalta. Siihen päätetty kolehti
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on mahdollista siirtää ja kantaa kolehti nimikkolähetillemme Marja-Liisa Ezzinelle
Medialähetys Sanansaattajien kautta.
Esitys: Hyväksytään kolehtilista liitteen 1 mukaisesti. Siirretään 9.10.2016 päätetty
kolehti uudenvuoden aattoon 31.12.2016. Kolehti 9.10.2016 oman
kappeliseurakunnan nimikkolähetille Marja-Liisa Ezzinellen radiolahätystyöhön
Medialähetys Sanansaattajien kautta.
Päätös: Kappelineuvosto hyväksyi kolehtilistan seuraavin muutoksin. Kerätään
kolehdit 9.10.2016 Evankelisen lähetysyhdistyksen (ELY ry) työn tukemiseen,
4.12.2016 diakoniatyön tukemiseen omassa seurakunnassa, 11.12.2016
nimikkolähettien Ezzineitten työlle. Joulun aikana kerättävät kolehdit jaetaan tasan
kaikkien nimikkolähettien kesken. Annetaan valtuudet aluekappalaiselle muuttaa
kolehtisuunnitelmaa perustellusta syystä.

42 §.

Kappelineuvoston toimintasuunnitelma 2017
Kappelineuvoston ohjesäännön mukaan kappelineuvoston tehtävänä on tehdä
kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä
kappelineuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma. Tänä vuonna se on määrätty
annettavaksi taloustoimistolle 30.9.2016 mennessä. Ehdotus on liitteenä 2.

Esitys: Keskustellaan kappeliseurakunnan vuoden 2017 toiminnasta. Hyväksytään
toiminta- ja taloussuunnitelma liitteen 2 mukaisesti, keskustelun perusteella tehdyin
muutoksin ja lisäyksin.
Päätös: Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma liitteen 2 mukaisesti, keskustelun
perusteella tehdyin muutoksin ja lisäyksin.

43 §.

Kastepuu Jalasjärven kirkkoon
Kurikan seurakunnan kirkoista Kurikassa on otettu käyttöön kastepuu ja Jurvassa
taiteilija on parhaillaan tekemässä kastepuuta. Myös muualla lähiseurakunnissa on
vastaavia hankkeita ollut useita. Kastepuu tuo juuri kastetut seurakunnan jäsenet
näkyville kirkkoon rajatuksi ajaksi. Se myös tuo myös perheitä kirkkoon katsomaan
nimen ripustamista puuhun kasteen jälkeisenä pyhänä ja esimerkiksi perhekirkkoon
hakemaan nimeä muistoksi kotiin. Kurikan ja Jalasjärven hankkeet on toteutettu noin
2000 €:n budjetilla.
Jalasjärvellekin on toivottu kastepuuta. Siitä on ollut puhetta työntekijäkokouksessa ja
epävirallisesti luottamushenkilöidenkin kanssa. Eija Laulaja esitti, että
kappelineuvosto tekisi päätöksen kastepuun hankinnasta. Hän ehdottaa taiteilijaksi
Tarja Salonrantaa.
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Esitys: Hankitaan Jalasjärven kirkkoon kastepuu. Varataan hankkeelle rahaa
toimintasuunnitelmassa 2000 €. Valitaan taiteilija, jolle tehtävänantoa tarjotaan.
Ideoidaan alustavasti toteutustapaa.

Päätös: Päätettiin käynnistää kastepuuhanke avoimella ideakilpailulla marraskuun
loppuun mennessä. Valittiin työryhmä Heli Luoto, Eija Laulaja ja työn puolesta Jani
Latva-Nikkola sekä mahdolliset muut halukkaat jäsenet voisivat osallistua myös
työryhmään. Työryhmä valmistelisi ideakilpailun ja antaisi esityksen
kappelineuvostolle. Hankkeen toteutuminen voisi olla päätöksessä vuoden 2017
Mikkelinpäivään mennessä.

44 §.

Naistyön vastuuryhmä
Kurikan seurakunnan aikuistyön kanssa on sovittu, että Jalasjärven naistoimikunta
jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan. Naistoimikunta on kokouksessaan
28.1.2016 (pöytäkirja nähtävillä kokouksessa) tiedustellut jäsenien halukkuutta jatkaa.
Kurikan seurakunnan käytännön mukaan on syytä nimetä toimikunta vastuuryhmäksi.

Esitys: Nimetään Jalasjärven kappeliseurakuntaan naistyön toimikunta. Toimikunnan
jäsenet: Marja-Liisa Haapamäki, Anne Harju, Eeva Huhtakallio, Taina Kuivinen, Eija
Laulaja, Raija-Liisa Laulaja, Liisa Tuomisto, Marja-Liisa Vettenranta, Arja Viitala ja
Tuula Virtanen.
Päätös: Päätöksessä toimikunta vaihtui tiimiksi. Nimettiin Jalasjärven
kappeliseurakuntaan naistyön tiimi. Tiimin jäsenet ovat: Marja-Liisa Haapamäki,
Anne Harju, Eeva Huhtakallio, Taina Kuivinen, Eija Laulaja, Raija-Liisa Laulaja,
Liisa Tuomisto, Marja-Liisa Vettenranta, Arja Viitala ja Tuula Virtanen.
Keskusteltiin myös Miestenpiirin perustamisesta Jalasjärvelle.

45 §.

Tiedoksi esitettävät asiat
Jalasjärven seurakuntatoimiston toimistosihteerinä on aloittanut 1.8.2016 Tiina Nisula.
Kanttorin viranhaku on käynnissä. Tällä hetkellä viransijaisena toimii Riikka Setälä
ajalla 12.8.–31.10.2016.
Tietoa Kurikan seurakunnan piispantarkastuksen suunnittelusta vuodelle 2017.
Kirkkoneuvosto valitsi piispantarkastuksen (9.–12.3.2017) ohjelman valmistelua
varten kirkkoherran tueksi työryhmän (Anna-Liisa Rantakokko, Jurvasta Jarkko
Siekkinen ja Eija Marttila, Kurikasta Aija Niemelä ja Leena Muurimäki, Jalasjärveltä
Jani Latva-Nikkola ja Aila Välkkilä).
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Seurakunta on saanut uudet nettisivut 29.8.2016. Koko Kurikan seurakunnan sivusto
löytyy nyt yhdestä osoitteesta www.kurikanseurakunta.fi. Jalasjärven
kappeliseurakunnan omat sivut löytyvät alasivulta
www.kurikanseurakunta.fi/jalasjarvenkappeliseurakunta. Nettisivujen myötä
Jalasjärven kappeliseurakunta sai uuden logon:

Sovittiin seuraava kokous pidettäväksi 27.10.2016 klo 17. Tähän kokoukseen
kutsuttaisiin työntekijöitä esittäytymään ja kertomaan toiminnasta.

46 §.

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19.23.
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