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38 §.

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

39 §.

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 22.9.2017

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kutsumenettelyn ja sen jälkeen kokouksen laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kutsumenettelyn ja sen jälkeen kokouksen laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

40 §.

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

41 §.

Pöytäkirjan tarkastus, nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 25.9.2017.
Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Timo Virtanen ja Jarmo Alajoki.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Jalasjärven seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikoina 26.9.-26.10.2017.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on myös seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
26.9.-26.10.2017.
Sihteeri toimittaa tarkastetun pöytäkirjan viipymättä tiedoksi kirkkoneuvostolle.
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Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Timo Virtanen ja Keijo Haanpää.
Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 25.9.2017.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Jalasjärven seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikoina 26.9.-26.10.2017.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on myös seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
26.9.-26.10.2017.
Sihteeri toimittaa tarkastetun pöytäkirjan viipymättä tiedoksi kirkkoneuvostolle.

42 §.

Kappelineuvoston toimintasuunnitelma 2018
Kappelineuvoston ohjesäännön mukaan kappelineuvoston tehtävänä on tehdä
kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä
kappelineuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma. Tänä vuonna se on määrätty
annettavaksi taloustoimistolle 30.9.2017 mennessä. Ehdotus on liitteenä 1.

Esitys: Keskustellaan kappeliseurakunnan vuoden 2018 toiminnasta. Hyväksytään
toiminta- ja taloussuunnitelma liitteen 1 mukaisesti, keskustelun perusteella tehdyin
muutoksin ja lisäyksin.

Päätös: Keskusteltiin kappeliseurakunnan vuoden 2018 toiminnasta. Hyväksyttiin
toiminta- ja taloussuunnitelma liitteen 1 mukaisesti, keskustelun perusteella tehdyin
muutoksin ja lisäyksin. Lisätään toimintasuunnitelmaan kohtaan 2:
Alueellista työtä Jalasjärvellä on mm
- naistyö
- miestyö
- voimaannuttava naistenpiiri
- Pääsiäisnäytelmä

43 §

Veteraanityön avustukset
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 5.9.2017 päättänyt seuraavasti, esityslistan liite 2.
Kirkkoneuvoston myöntämää määrärahaa on käytettävissä nyt 2000 €. Jalasjärvellä
avustus on perinteisesti annettu Veteraaneille ja sotainvalideille. Järjestöt ovat
käyttäneet rahaa pääasiassa kotiavustajatoimintaan. Aarne Vuorenmaan mukaan
Jalasjärvellä on elossa 14 sotaveteraania (mukana naiset) ja 10 sotainvalidia. Heille
järjestetään edelleen tilaisuuksia yhteistyössä seurakunnan kanssa juhlapäivinä, mutta
avun tarve on ennen kaikkea kotihoidossa.
Esitys: Annetaan 1000 € Jalasjärven sotavetaraaneille ja 1000 € Jalasjärven
sotainvalideille käytettäväksi parhaaksi katsomallaan tavalla.
Päätös: Esitys hyväksyttiin. Pyydetään raporttia varojen käytöstä.
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Jalasjärven vanhan seurakuntatalon ylläpitämiseen tähtäävän yhdistyksen tai
säätiön perustamisen valmistelu
Jalasjärven seurakuntalaisilla on tahtotila ottaa Vanha seurakuntatalo hoitoon säätiön
tai yhdistyksen kautta. Säätiön perustaminen on osoittautunut vaikeaksi. Se vaatisi
vähintään 50 000 €:n pääoman. Yhdistyksen perustaminen on helpompaa. Tarvittaessa
yhdistys voi lahjoittaa kiinteistöomaisuuden säätiölle, jos se hyväksi nähdään.
Liitteenä 3 on malliohjesääntö perustettavalle yhdistykselle.

Esitys: Keskustellaan mahdollisesti perustettavan yhdistyksen säännöistä. Esitetään
säännöt kirkkoneuvostolle, jolta anotaan lupaa lähteä perustamaan yhdistys
Jalasjärven vanhalle seurakuntatalolle.

Päätös: Keskustelimme perustettavan yhdistyksen säännöistä. Päätettiin palauttaa
esitys uudelleen valmisteluun. Käydään neuvotteluja seurakunnan talous- ja kiinteistö
puolen kanssa sekä museoviraston kanssa.

45 §.

Tiedoksi esitettävät asiat
Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Uusi seurakuntapastori Sari Timonen aloittaa 1.11.2017.
Ilari Halonen toimii kanttorina 31.12.2017 asti.

46 §.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37 ja antoi valitusosoituksen.
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