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Osanottajat

Asiat

1 §.

Jani Latva-Nikkola
Jarmo Alajoki
Marja-Leena Ala-Karvia
Keijo Haanpää
Aulis Harju
Eija Laulaja
Teija Valkama
Marja-Liisa Vettenranta
Timo Virtanen
Matti Kotila

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
poistui 7§ jälkeen
jäsen
jäsen
poissa
jäsen
jäsen
varajäsen

Heikki Sariola
Leena Muurimäki
Tiina Nisula

kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja poissa
sihteeri

1 - 11 §§.

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05 ja piti alkuhartauden. Veisattiin virrestä 319
säkeistöt 1-2, 7-8. Suoritettiin nimenhuuto.

2 §.

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 8.2.2017.
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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 Teija Valkama,
paikalla varajäsen Matti Kotila.

3 §.

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esitys: Kappelineuvosto hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
Päätös: Kappelineuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin;
puheenjohtaja toi muihin asioihin Kaste-enkeli asian.

4 §.

Pöytäkirjan tarkastus, nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 17.2.2017.
Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Marja-Liisa Vettenranta ja Timo Virtanen.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Jalasjärven seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikoina 17.2.-17.3.2017.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on myös seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
17.2.-17.3.2017.
Sihteeri toimittaa tarkastetun pöytäkirjan viipymättä tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marja-Liisa Vettenranta ja Timo Virtanen.
Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 15.2.2017. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä
Jalasjärven seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina 17.2.-17.3.2017. Kuulutus
pöytäkirjan nähtävillä olosta on myös seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
17.2.-17.3.2017. Sihteeri toimittaa tarkastetun pöytäkirjan viipymättä tiedoksi
kirkkoneuvostolle.

5 §.

Jalasjärven kappelineuvoston toimintakertomus, vuosi 2016
Toimintakertomus on liitteenä 1.
Esitys: Hyväksytään toimintakertomus.
Puheenjohtajan kokouksessa tekemä uusi esitys: Hyväksytään korjattu
toimintakertomus.
Päätös: Hyväksyttiin korjattu toimintakertomus uuden liitteen 1 mukaisesti.
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6 §.

3

Raportti Jalasjärven kappeliseurakunnasta piispantarkastusta varten
Raportti on liitteenä 2. Liite annetaan nähtäväksi kokouksessa.
Esitys: Hyväksytään raportti.
Puheenjohtajan kokouksessa tekemä uusi esitys: Keskustellaan Jalasjärven
kappeliseurakunnan toiminnasta. Liitteenä on muistio työntekijäkokouksen
keskustelusta, liite 2. Aluekappalainen laatii raportin, jossa on huomioitu Jalasjärven
kappelineuvoston kanssa käyty keskustelu Jalasjärven kappeliseurakunnan
toiminnasta.
Päätös: Hyväksyttiin uusi esitys.

7 §.

Vanhan seurakuntatalon toiminnan vaiheittainen siirtäminen muualle
Jalasjärven kappeliseurakunta keskusteli viime kokouksessa Vanhan seurakuntatalon
tilanteesta. Tilat vaativat laajaa remonttia, mikäli toiminta halutaan siellä säilyttää
nykyisellään. Vanhan seurakuntatalon lämmityskustannukset ovat suuret, siihen on
budjetissa varattu vuositasolla 8000 €.
Esitys: Siirretään toiminta soveltuvin osin seurakuntatalolle syksyyn 2017 mennessä.
Edellytetään kirpputorille korvaavia tiloja seurakuntatalon läheisyydestä. Edellytetään
seurakuntatalolle pieniä muutoksia, jotka mahdollistavat entistä laajemman ja
tarkoituksenmukaisemman tilankäytön.

Päätös: Siirretään toiminta soveltuvin osin seurakuntatalolle syksyyn 2017 mennessä.
Edellytetään kirpputorille ja kahviolle sekä mahdollisesti hävikkiruuan jaolle
korvaavia tiloja viimeistään syksyllä 2017 lämmityskauden alkaessa. Edellytetään
seurakuntatalolle pieniä muutoksia, jotka mahdollistavat entistä laajemman ja
tarkoituksenmukaisemman tilankäytön.

8 §.

Edustajan valinta Hietamäki-toimikuntaan vuosille 2017-2018
Seinäjoen seudun seurakuntien Hietamäki-toimikunnan jäsenten toimikausi
on kaksivuotinen. Kaudella 2015-2016 Kurikan edustajana
on ollut Pekka Tammelin, Jalasjärven Aulis Harju ja Ilmajoen Sinikka Pekkanen.
Peräseinäjoen kappeliseurakunnan johtava kappalainen Markku Ylinen on pyytänyt
Jalasjärven kappeliseurakuntaa valitsemaan Jalasjärven edustajan kaudelle 2017-2018.
Esitys: Valitaan edustaja Hietamäki toimikuntaan.
Päätös: Valittiin Aulis Harju Jalasjärven edustajaksi Hietämäki toimikuntaan.
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9 §.

Muut asiat
1. Kastepuu-työryhmä esittää, että julkisesta kilpailusta luovutaan ja kaste-enkeli
toteutetaan työryhmän suunnitelman mukaan. Työryhmän muistio oli nähtävillä
kokouksessa. Kappelineuvosto valtuutti työryhmän toiminaan tältä pohjalta.

10 §.

Tiedoksi esitettävät asiat
- Yhteisvastuu keräys, lipaskerääjiä tarvitaan
- Kirkkokahvit joka jumalanpalveluksen yhteydessä vapaaehtoisvoimin
- Piispantarkastuksen ohjelma
- Meri Tirroniemi vs. seurakuntapastorina 1.2.-31.8.2017
Seuraavan kokouksen aika ilmoitetaan myöhemmin.

11 §.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55 ja antoi valitusosoituksen.

Allekirjoitukset

Jani Latva-Nikkola

Tiina Nisula

puheenjohtaja

sihteeri

Marja-Liisa Vettenranta

Timo Virtanen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

