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Kokouspaikka:
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Osanottajat
Jani Latva-Nikkola
Jarmo Alajoki
Maija Rantamäki
Heidi Pihlaja
Mikko-Matti Rinta-Harri
Eija Laulaja
Teija Valkama
Marja-Liisa Vettenranta
Timo Virtanen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varajäsen
varajäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Heikki Sariola
Kirsi Pohjola

kirkkoherra
sihteeri

Asiat

12 - 21 §.

12 §.

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.07 ja piti alkuhartauden. Suoritettiin
nimenhuuto.

13 §.

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 24.5.2017.
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Esitys: Puheenjohtaja toteaa kutsumenettelyn ja sen jälkeen kokouksen laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

14 §.

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

15 §.

Pöytäkirjan tarkastus, nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 31.5.2017.
Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Jarmo Alajoki ja Marja-Leena Ala-Karvia.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Jalasjärven seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikoina 1.6.–1.7.2017.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on myös seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
1.6.–1.7.2017.
Sihteeri toimittaa tarkastetun pöytäkirjan viipymättä tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Alajoki ja Maija Rantamäki

16 §.

Kappelineuvoston varapuheenjohtajan valinta
Jalasjärven kappelineuvoston ohjesäännön 5 §:ssä ohjeistetaan: ”Kappelineuvosto
valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan.”
Kokouksessaan 1/2016 (6 §) Jalasjärven kappelineuvosto valitsi keskuudestaan
varapuheenjohtajaksi Jarmo Alajoen vuodeksi 2016.

Esitys: Valitaan varapuheenjohtaja vuosiksi 2017-2018.
Päätös: Jarmo Alajoki valittiin varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018
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17 §.
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Jalasjärvipäivä 13.8.2017
Jalasjärven kappeliseurakunta osallistuu Jalasjärvi-päivän suunnitteluun ja
toteutukseen. Tavoitteena on jokavuotinen tilaisuus Aukusti-tapahtuman yhteyteen
tavoitteena paikallisen identiteetin vaaliminen. Tänä vuonna teemana on Jalasjärvi 150
vuotta sitten. Ohjelmassa on perinnemessu ja tilaisuus.
Esitys: Käytetään Jalasjärven kappelineuvoston varoja Jalasjärvipäivän kustannuksiin
1000 €.
Päätös: Päätettiin käyttää Jalasjärven kappelineuvoston varoja Jalasjärvipäivän
kustannuksiin 1000 €. Valtuutetaan aluekappalainen ostamaan päivän teemapyyhettä
10 ja 10 -peflettiä.

18 §.

Kolehtisuunnitelma kesäkuusta syyskuuhun 2017
Kolehtisuunnitelma ajalle 1.6.–30.9.2017 on liitteenä 1.
Esitys: Hyväksytään kolehtisuunnitelma.
Päätös: Kolehtisuunnitelma hyväksyttiin.

19 §.

Luottamushenkilöiden onnittelukäynnit
Kurikan seurakunnassa kirkkoneuvoston päätöksen mukaan seurakunta onnittelee 50,
60, 70, 80, 90 ja 100 vuotta täyttäviä aikaisempia luottamushenkilöitä, mikäli tämä on
ollut luottamustoimessa vähintään kaksi kautta (kahdeksan vuotta). Myös nykyisiä
luottamushenkilöitä onnitellaan.
Seurakuntaliitoksen jälkeen käytännöksi on päätetty, että kukin alue huolehtii omalla
alueellaan aikaisempien luottamushenkilöiden onnittelut. Nykyiset onnitellaan
kirkkoneuvoston toimesta. Käytännöksi on estitetty, että onnittelijana on
puheenjohtajan lisäksi kappelineuvoston jäsen.
Kuluvana vuotena onniteltavat kerrotaan kokouksessa.

Esitys: Valitaan onnittelukäynneille onnittelijat.
Päätös:

Kappelineuvoston edustaja onnittelija
joka lähtee aluekappalaisen mukaan

Luottamushenkilö, jolla
merkkipäivä

xx

xx
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20 §.

Tiedoksi esitettävät asiat
- Jalasjärven kappeliseurakunnan alueen luottamushenkilöt ja työntekijät pitivät
yhteisen kokouksen 10.5.2017. Muistio kokouksesta nähtävillä.
- Jalasjärven kanttorin virkaan ei tullut päteviä hakijoita.
- Jalasjärven kirkon sakastiin tulee remontti
- Jalasjärven seurakuntatalon kokoushuoneen remonttitarvetta selvitetään
- Vanhan seurakuntatalon kirpputorin ja kahvilan korvaavaa tilaa etsitään
- Vastuuryhmien muistioita nähtävillä Naistyön ja Lähetystyön kokouksista
-

21 §.

4

Sovitaan seuraavan kokouksen aika 16.8.2017 klo 17:30 siunauskappelissa.
Kutsutaan Piia Salisvuo mukaan.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19:00 ja antaa valitusosoituksen .

Jani Latva-Nikkola
puheenjohtaja

Kirsi Pohjola
sihteeri

Jarmo Alajoki
pöytäkirjantarkastaja

Maija Rantamäki
pöytäkirjantarkastaja

