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37 §

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 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).
Kappeliseurakunnan kappalainen valmistelee ja esittelee kappelineuvostossa
päätettävät asiat (Kpn 9 §).
Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kappelineuvoston jäsenille sekä
läsnäoloon oikeutetuille 21.11.2018.

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.

39 §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Aluekappalaisen esitys: Kappelineuvosto hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
Päätös: Kappelineuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

40 §

Pöytäkirjan tarkastus, nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Aluekappalaisen esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat
pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 30.11.2018.
Tarkastus vuorossa ovat jäsenet Teija Valkama ja Marja-Liisa Vettenranta.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Jalasjärven seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikoina 03.12.2018-03.01.2019.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on myös seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
03.12.2018-03.01.2019.
Sihteeri toimittaa tarkastetun pöytäkirjan viipymättä tiedoksi kirkkoneuvostolle.
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Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teija Valkama ja Marja-Liisa Vettenranta.
Pöytäkirjan tarkastuspäiväksi sovittiin 30.11.2018.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Jalasjärven seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikoina 03.12.2018-03.01.2019.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on myös seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
03.12.2018-03.01.2019.
Sihteeri toimittaa tarkastetun pöytäkirjan viipymättä tiedoksi kirkkoneuvostolle.

41 §

Jalasjärven kappeliseurakunnan kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma
Esitys kolehdin kohteista ajalle 01.01.2019-30.05.2019 on liitteenä 1. Lisäksi liitteenä
2 jumalanpalvelussuunnitelma kyseiselle ajalle. Liite 1 jaetaan kokouksessa.

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

42 §

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. Käytäntönä on, että entisten luottamusmiesten onnitteluissa
onnittelijana on aluekappalaisen lisäksi kappelineuvoston jäsen.
Vuonna 2019 onniteltavien lista on esillä kokouksessa.

Aluekappalaisen esitys: Valitaan onnittelukäynneille onnittelijat tammikuulle 2019.
Päätös: Valittiin tammikuun onnittelukäynneille kappelineuvoston edustajat
seuraavasti:
Onniteltava luottamushenkilö:

Kappelineuvoston edustaja/onnittelija:

XX, 03.01.
XX, 07.01.
XX, 28.01.

Vettenranta Marja-Liisa
Ala-Karvia Marja-Leena
Virtanen Timo
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Muut asiat
Jarmo Alajoki toi esiin saamansa palautteen lukion ennakkoäänestyksen huonosta
ajankohdasta, koeviikon aikana. Kirkkoherra selvitti, että ajankohdat oli neuvoteltu
kaikkien lukioiden kohdalla rehtorien kanssa. Seuraavissa vaaleissa olisi hyvä
neuvotella tarkemmin ennakkoäänestyksen ajankohdat lukioilla.

44 §

Tiedoksi esitettävät asiat
Jalasjärven kappeliseurakunnan uusi sijaiskanttori Liisa Erkinheimo aloittaa työssään
marraskuun 2018 lopussa.
Lähetyksen kirpputori on aloittanut toimintansa uusissa tiloissa 13.11.2018.
Nähtävillä:
- Lähetystyön vastuuryhmän kokousmuistio 4/2018, 6.11.2018
- Diakoniatyön vastuuryhmän kokousmuistio 3/2018, 26.9.2018

45 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03 ja antoi valitusosoituksen.

Allekirjoitukset

_________________

_________________

Tapani Virkkala

Tiina Nisula

puheenjohtaja

sihteeri

_________________

_________________

Teija Valkama

Marja-Liisa Vettenranta

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

