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

27 §

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 19.09.2018.

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

28 §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Aluekappalaisen esitys: Kappelineuvosto hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
Päätös: Kappelineuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:
Tiedoksi esitettävistä asioista nostettiin omaksi pykäläksi 33§ Jalasjärven kirkon
lastenpaikan toteutus. Jälkimmäiset pykälät siirtyvät vastaavasti yhdellä eteenpäin.

29 §

Pöytäkirjan tarkastus, nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Aluekappalaisen esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat
pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 27.09.2018.
Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Aulis Harju ja Eija Laulaja.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Jalasjärven seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikoina 27.09.-27.10.2018.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on myös seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
27.09.-27.10.2018.
Sihteeri toimittaa tarkastetun pöytäkirjan viipymättä tiedoksi kirkkoneuvostolle.
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Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aulis Harju ja Eija Laulaja. Pöytäkirjan
tarkastuspäiväksi sovittiin 27.09.2018.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Jalasjärven seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikoina 27.09.-27.10.2018. Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on myös
seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 27.09.-27.10.2018.
Sihteeri toimittaa tarkastetun pöytäkirjan viipymättä tiedoksi kirkkoneuvostolle.

30 §

Jalasjärven kappeliseurakunnan kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma 7.10.30.12.2018
Esitys kolehdin kohteista ajalle 7.10.-30.12.2018 on liitteenä 1. Lisäksi liitteenä 2
jumalanpalvelussuunnitelma kyseiselle ajalle.

Aluekappalaisen esitys: Hyväksytään kolehtilista liitteen 1 mukaisena.
Päätös: Kappelineuvosto hyväksyi kolehtilistan liitteen 1 mukaisesti.

31 §

Kappelineuvoston toimintasuunnitelma 2019
Kappelineuvoston ohjesäännön mukaan kappelineuvoston tehtävänä on tehdä
kirkkoneuvostolle vuosittain kappelineuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma.
Ehdotus on liitteenä 3. Liite jaetaan kokouksessa.

Aluekappalaisen esitys: Keskustellaan kappeliseurakunnan vuoden 2019
toiminnasta. Hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma liitteen 3 mukaisesti,
keskustelun perusteella tehdyin muutoksin ja lisäyksin.
Päätös: Keskusteltiin kappeliseurakunnan vuoden 2019 toiminnasta. Hyväksyttiin
toimintasuunnitelma liitteen 3 mukaisesti seuraavin muutoksin:
Tehtäväalue: Aikuistyö Jalasjärvi sekä
Toiminta-ajatus kappaleen muutos: Kappelineuvosto huolehtii Jalasjärven
kappeliseurakunnan hengellisen työn kehittämisestä ja vahvistamisesta yhdessä
aluekappalaisen kanssa. Seurakuntalaisia kohdataan eri elämäntilanteissa kristillisen
lähimmäisyyden ja arvomaailman pohjalta sekä luodaan mahdollisuuksia hengelliseen
kasvuun ja vapaaehtoistoimintaan.
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Lähetyksen kirpputorin muutto uusiin tiloihin
Lähetyksen kirpputori muuttaa syksyn 2018 aikana uusiin tiloihin. Uutena
tilavaihtoehtona on joko vuokratila Jalasjärven kirkonkylällä tai seurakuntatalon
alakerta. Liite 4, ote Lähetystyön vastuuryhmän muistiosta 5.9.2018.

Aluekappalaisen esitys: Kappelineuvosto keskustelee ja esittää näkemyksensä
uudesta kirpputoritilasta kirkkoneuvostolle.
Päätös: Kappelineuvosto keskusteli vaihtoehdoista. Kappelineuvosto tukee
lähetystyön vastuuryhmän ehdotusta entisen Anturan tilan vuokraamisesta.
Perustelut:
- tila kohtuuhintainen
- palvelee kirpputorin toimintaa
- seurakuntatalon alakerta olisi erittäin vaikea kulkuinen
- tavaran tuonti alakertaan hankalaa
Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle Anturan tilaa vuokrattavaksi.

33 §

Jalasjärven kirkon lastenpaikan toteutus
Aluekappalaisen esitys: Kappelineuvosto keskustelee Jalasjärven kirkon lastenpaikan
rakentamisesta ja antaa esityksen asiasta kirkkoneuvostolle. Aluekappalainen esittelee
suunnitelman piirrosten avulla.
Päätös: Kappelineuvosto haluaa tukea lapsiperheiden osallistumista
jumalanpalveluselämään. Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle lasten paikkaa
rakennettavaksi työryhmän suunnitelman mukaisesti. Tilaan suunniteltua
muutosta kappelineuvosto pitää vähäisenä muutoksena. Piirrokset pöytäkirjan liitteinä
5a ja 5b.

34 §

Muut asiat
Jarmo Alajoki esitti kysymyksen, miksi adventtimarkkinat on siirretty viikolle
torstai-iltaan. Asiaa selvitettiin ja todettiin, että siirto perustuu lähetystyön
vastuuryhmän päätökseen 5.9.2018.
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Tiedoksi esitettävät asiat
Jalasjärven kirkon lastenpaikan toteutus, käsiteltiin omana pykälänä 33§.
Aluekappalainen kertoi Jalasjärven kirkon videotykki -hankinnasta.
Aluekappalainen kertoi Jalasjärven kappeliseurakunnan kanttorin viransijaisuuden
täytön tilanteesta; hakuaika päättyy 09.10.2018, haastattelupäivä on 17.10.2018.
Tilapäisillä sijaisjärjestelyillä toimitaan siihen asti, kunnes sijainen saadaan valittua.
Flyygelin lahjoitus Kurikan seurakunnalle Jalasjärvelle.
Nähtävillä:
- Lähetystyön vastuuryhmän kokousmuistio 2/2018, 9.5.2018 sekä 3/2018, 5.9.2018.
- Diakoniatyön vastuuryhmän kokousmuistio 2/2018, 7.6.2018

Seuraava kokous pidetään 28.11.2018 klo 18.00 kahviossa.

36 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.33 ja antoi valitusosoituksen.

Allekirjoitukset

__________________

_________________

Tapani Virkkala

Tiina Nisula

puheenjohtaja

sihteeri

__________________

_________________

Aulis Harju

Eija Laulaja

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

