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

12 §

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 esityslistan on valmistellut
varapuheenjohtaja, koska puheenjohtaja on esteellinen.
Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kappelineuvoston jäsenille sekä
läsnäoloon oikeutetuille 12.2.2020
Varapuheenjohtajan esitys: Varapuheenjohtaja toteaa kutsumenettelyn ja sen
jälkeen kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Varapuheenjohtaja totesi kutsumenettelyn ja sen jälkeen kokouksen laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

13 §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Varapuheenjohtajan esitys: Kappelineuvosto hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi
esityslistan.
Päätös: Kappelineuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.
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Pöytäkirjan tarkastus, nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Varapuheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat
pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 19.2.2020 kokouksen jälkeen.
Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Timo Virtanen ja Hilda Vainionpää.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Kurikan kirkkoherranvirastolla sen aukioloaikoina
20.2.-21.3.2020.
Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on myös seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
20.2.-21.3.2020. Sihteeri toimittaa tarkastetun pöytäkirjan viipymättä tiedoksi
kirkkoneuvostolle. Sihteeri huolehtii pöytäkirjaotteista kaikille hakijoille ja ilmoittaa
lähettämisestä tuomiokapitulille.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Virtanen ja Hilda Vainionpää

15 §

Aluekappalaisen vaali
Hakuaikana tuli 6 hakijaa: Juha Aronen, Jenny Kärki, Juha Lankinen, Teemu Leino,
Rami Niemi ja Tapani Virkkala. Kooste hakijoista liitteenä, liite 1. Tuomiokapituli on
käynyt läpi hakemukset, koostanut hakijoiden tärkeimmät ansiot ja todennut kaikki
päteviksi hakijoiksi, liitteenä tuomiokapitulin pöytäkirjanote, liite 2.
Kappelineuvosto päätti 15.1.2020, että haastatteluryhmän muodostaa koko
kappelineuvosto lisättynä Jalasjärven kappeliseurakunnan henkilökunnan edustajana.
Edustaja valitaan 13.2.2020 pidettävässä Jalasjärven kappeliseurakunnan
työntekijöiden kokouksessa.
Haastattelupäiväksi sovittiin 17.2.2020. Kappelineuvoston jäsenet kokoontuivat
valmistelemaan haastattelua 4.2.2020. Tämän valmistelun ja tuomiokapitulin
lausunnon perusteella haastatteluun päätettiin kutsua Juha Aronen, Teemu Leino,
Rami Niemi ja Tapani Virkkala. Haastattelumuistio liitetään pöytäkirjaan, liite 3.
Kappelineuvoston ohjesäännön mukaan (12 § 2 mom.) aluekappalaisen valitsee
kappelineuvosto pyydettyään kirkkoneuvoston lausunnon. Kirkkoneuvosto kokoontuu
18.2.2020, joten lausunto esitellään kokouksessa, liite 4.
Varapuheenjohtajan esitys:
Kappelineuvosto suorittaa vaalin.
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Käsittely: Jalasjärven kappeliseurakunnan työntekijöiden edustajaksi valittiin
työntekijäkokouksessa 13.2.2020 Sari Vähä-aho. Haastatteluryhmä kokoontui
17.2.2020 ja laati haastattelusta muistion, liite 3. Kirkkoneuvosto kokoontui 18.2.2020
ja antoi pyydetyn lausunnon, liite 4.
Varapuheenjohtaja totesi, että kappelineuvoston ohjesäännön taustalla on
Kirkkojärjestyksen säädös.
KJ 6:19,2 §
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee virkaan jonkun niistä
hakijoista, jotka tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi virkaan. Kappeliseurakunnan kappalaisen valitsee kuitenkin kappelineuvosto.
Varapuheenjohtaja antoi äänestysohjeet ja ilmoitti Kirkkojärjestyksen säädöksen mahdollisessa tasaäänitilanteessa.
KJ 6:19,4 §
Jos äänet kappalaisen vaalissa tai kirkkoherran välillisen vaalin ratkaisevassa äänestyksessä ovat menneet tasan, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen jollekin eniten ääniä saaneista hakijoista ottaen huomioon
16 §:n 3 momentissa mainitut seikat.
Päätös: Rami Niemi valittiin yksimielisesti Jalasjärven aluekappalaisen virkaan.

16 §

Tiedoksi esitettävät asiat
Toimistosihteerin toimi on laitettu auki.

17 §

Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa valitusosoituksen.

Allekirjoitukset

________________
Erkki Tukeva
varapuheenjohtaja

________________
Kirsi Pohjola
sihteeri

________________
Timo Virtanen
pöytäkirjantarkastaja

________________
Hilda Vainionpää
pöytäkirjantarkastaja

