3ALAS3ÄRVEN

KURIKAN SEURAKUNTA
Jalasjärven kappelineuvosto
KURIKAN SEURAKUNTA
Jalasjärven kappelineuvosto

KAPPELISEURAKUNTA
Nro 1/2021

Pöytäkirja
4. 2. 2021

Kokousaika:

4. 2. 2021 klo 18. 00- 19. 25

Kokouspaikka:

Jalasjärvenseurakuntatalo, kahvio, Kirkkotie l, 61600Jalasjärvi

Osanottajat
Rami Niemi

puheenjohtaja

Erkki Tukeva

jäsen

Jenni Kiviniemi

jäsen, poissa

Minna Kotila

jäsen

Markus Moisio

jäsen

Samuli Niiles
Sirkka Pakkala

jäsen

Maija Rantamäki

jäsen

Timo Virtanen

jäsen

Esa Kivelä

varajäsen

Heikki Sariola

kirkkoherra

Aarne Koski-Säntti

kirkkoneuvoston edustaja

Virpi Skytte

sihteeri

jäsen

Esteestäilmoittaminen

rami.niemi@evl.fi tai 050 4323 465ja omalle varajäsenelle.

Asiat

1-10 §.

KURIKAN SEURAKUNTA
Jalasjärven kappelineuvosto

I§

3ALAS3ÄRVEN
KAPPELISEURAKUNTA

Kokouksen avaaminen

Puheenjohtajajohti alkuhartaudenjaavasi kokouksen klo 18. 12. Suoritetiin
nimenhuuto.

2§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kappelineuvostoonkuuluu puheenjohtajanavirkansapuolestakappeliseurakunnan
kappalainen (aluekappalainen) j a muinaj äseninäkahdeksanj äsentä(Jalasjärven
kappelineuvoston ohjesääntö 5 §/ 2016).

Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä
on oikeusolla saapuvillakappelineuvoston kokouksessaja ottaa osaakeskusteluun,
mutta ei päätöksen tekemiseen. (KJ 12: 2 § 2. mom.)

Kappelineuvostonkutsuu koolle puheenjohtajatai hänenestyneenäollessa
varapuheenjohtaja,joka määrääkokouksen ajanja paikan. (Jalasjärven
kappelineuvoston ohjesääntö 6 §/ 2016)

Kutsu kappelineuvoston kokoukseen on toimitettava senjäsenilleja kokouksessa
läsnäoloon oikeutetuille viimeistään 3 päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä

luettelo käsiteltävistäasioista(Jalasjärvenkappelineuvostonohjesääntö7 §/ 2016).
Kappelineuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7: 4§ l. mom. ).
Kokouksenkutsu/esityslista on lähetettykappelineuvostonjäsenille sekä
läsnäoloon oikeutetuille 26. l . 2021

Aluekappalaisenesitys: Puheenjohtajatoteaakutsumenettelynja senjälkeen
kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

3§

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Kappeliseurakunnankappalainenvalmisteleeja esittelee kappelineuvostossa
päätettävästäasiasta kirjallisen selonteon, joka perusteltuine ehdotuksineen
päätökseksi on ajoissa ennen kokousta toimitettava kappelineuvoston jäsenille. Jos
asiankiireellisyys sitävaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineenvoidaanantaa
kokouksessa. Vähäisenäpidettäväasia,joka on laadultaantai merkitykseltään
sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin esitellä suullisesti.
(Jalasjärven kappelineuvoston ohjesääntö 9 §/ 2016).

Aluekappalaisenesitys: Kappelineuvostohyväksyyesityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

KURIKAN SEURAKUNTA
Jalasjärven kappelineuvosto

4§

3ALAS3ÄRVEN
KAPPELISEURAKUNTA

Pöytäkirjan tarkastus, nähtävilläpitäminen ja siitä ilmoittaminen
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa
ja sihteeri varmentaa. (KJ 7: 6 §)
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos
kokous niin päättää, kappelineuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastaja ja
puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kappelineuvosto tarkastaa
pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa. (Jalasjärven kappeliseurakunnan ohjesääntö 10

Sihteerin on toimitettava tarkastettu pöytäkirja viipymättä tiedoksi kirkkoneuvostolle.
(Jalasjärven kappeliseurakunnan ohjesääntö 10 §/ 2016)
Pöytäkirja sellaisesta toimielimen päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkistamisen jälkeen yleisesti nähtävänäsiten, kuin siitä
on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. (KL 25: 3 § l. mom.)
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen
tai valituksen tekemiselle varatun ajan. (KL 25: 3 § 4. mom.)
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kurikan seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikoina 5. 2. -7. 3. 2020.

Käytetyn vuoroluettelon mukaan tarkastusvuorossa ovat Markus Moisio ja Samuli
Niiles, varalle vuorossa on Sirkka Pakkala. On tarkoituksenmukaista, että pöytäkirjan
tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Aluekappalaisen esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Markus Moisio ja Samuli
Niiles, varalle Sirkka Pakkala. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan 4. 2. 2021 välittömästi kokouksen jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävilläKurikan seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina
5. 2. -7. 3. 2021
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

5§

Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen pöytäkirjaa pitää kappelineuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri,
joka voi olla neuvoston jäsen tai seurakunnan viran- tai toimenhaltija. (Jalasjärven
kappeliseurakunnan ohjesääntö 10 § l. mom. / 2016)
Aiemmin kappelineuvoston sihteerinä on toiminut seurakuntatoimiston
toimistosihteeri. Seurakuntatoimistoissa tapahtuneitten henkilöstömuutosten vuoksi on
taseen tarkastella sitä, millainen käytäntö jatkossa palvelisi parhaiten.
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Parhaan vaihtoehtona lienee pidettävä mallia, jossa kukin Jalasjärven

kappeliseurakuntaansijoitettu viranhaltijapois lukien puheenjohtajanaja
valmistelijana toimiva aluekappalainen toimii vuorollaan kappelineuvoston sihteerinä.
Ratkaisu tiivistäisi myös kappelineuvostonja kappeliseurakunnassa toimivien
viranhaltijoiden välistä vuorovaikutusta.
Aluekappalaisen esitys:

Kappelineuvosto valitsee kokouksen sihteeriksi Virpi Skytten.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6§

Kappelineuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2021-2022
Valmistelija Jalasjärven kappeliseurakunnan kappalainen Rami Niemi

Kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisenja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan.
(Jalasjärven kappelineuvoston ohjesääntö 5 § 2. mom. / 2016).
Aluekappalaisen esitys:

Kappelineuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi 2021-2022.
Päätös:

Kappelineuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Erkki Tukeva vuosiksi
2021-2022.

7§

Jalasjärven kappeliseurakunnan aikuistyön toimintakertomus 2020

(liite l)
Valmistelija Jalasjärven kappeliseurakunnan kappalainen Rami Niemi

Jalasjärvenkappelineuvoston tulee antaakirkkoneuvostolle vuosittain sen kertomus
kappelineuvoston edellisen vuoden toiminnasta. Käytännössä
kertomuksenantovelvollisuus koskee Jalasjärven aikuistyön tehtäväaluetta.
(Jalasjärven kappelineuvoston ohjesääntö 12 §/ 2016).
Käytännössä seurakunnan toimintaa on koko toimintavuoden 2020 rajoittanut
koronaviruspandemiaja siitäjohtuvat rajoitustoimet. Epävarmuuden vuoksi toiminnan
toteuttaminen on ollut vaikeaa myös syksyllä 2020, kun kokoontumisrajoitukset olivat
lievimmillään. Kokonaisuutena on todettava, ettei aikuistyön osalta ole saavutettu
asetettuja tavoitteita. Valtaosin tätä on kuitenkin pidettävä pandemiatilanteesta
johtuvana.
Aluekappalaisen esitys:

Kappelineuvosto hyväksyy liitteenä olevan Jalasjärven aikuistyön
toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja antaa sen kirkkoneuvostolle.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Tiedoksi merkittävät asiat
Aluekappalaisen esitys:

Kappelineuvosto merkitsee tiedoksi seuraavaa:
12. 11. 2020 Diakoniatyön vastuuryhmän muistio 3/2020
18. 1.2021 Aikuistyön vastuuryhmän muistio 1/2021

9§

Muut asiat

Diakoniatyöntekijä-lähetyssihteeri Virpi Skytte kertoi diakonian ja lähetyksen
tilanteesta Jalasjärvellä.
Aikuistyön vastuuryhmä on aloittanut toiminnan.
Jumalanpalvelusryhmätoiminnan jatkosuunnittelu on meneillään.
Vanhan seurakuntatalon työryhmä on suunnitellut keskustelutilaisuutta 14. 4. 2021.
Tuotiin tiedoksi Jalasjärven kirkon äänentoiston uusiminen.
Tuotiin tiedoksi ehtoollisenviettomahdollisuudet koronatilanteessa

Keskusteltiin seurakunnan toiminnan näkymisestä kaupungin matkailut! edotteessa.

10§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19. 25 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet.

Allekirjoitukset

Rami Niemi

Virpi Skytte

puheenjohtaja

sihteeri

Markus Moisio

Samuli Niiles

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirj antarkastaj a
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmisteluaja täytäntöönpanoakoskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistäei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä
kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2
momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätöskoskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Julkisista hankinnoistaja käyttöoikeussopimuksistaannetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n
2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestätai muusta

ratkaisusta,joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 1§-5§, 7§-10§

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät 6 §

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä
saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka

viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua
sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72
§ 2 momentti).

2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee

väliaikaistaviran toimituksesta pidättämistä(kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).

Liitetäänpöytäkirjaan

3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä,joka
koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta;

4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai

muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n
2 momentti);

5. Muun lainsäädännönmukaan päätökseenei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälätJa valituskieltojen perusteet:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen

ja -aika

Seuraaviin päätöksiintyytymätönvoi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen,jolle oikaisuvaatimustehdäänja yhteystiedot:
. Kurikan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Kurikantie 32
Postiosoite: Kurikantie 21, 61300 Kurikka

Sähköposti: kurikan. seurakunta@evl. fi
Pöytäkirjan pykälät: 23 §

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,

seitsemäntenäpäivänäkirjeen lähettämisestä,saantitodistuksen osoittamana aikanatai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestäkolmantena päivänäviestin lähettämisestä,

jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestätiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksenvoi omalla vastuullaan lähettääpostitse, lähetin välityksellätai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänäennen viraston

aukioloajan päättymistä.Sähköinenviesti katsotaan saapuneeksiviranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissävastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässäsiten, että viestiävoidaan
käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
Liitetäänpöytäkirjaan

tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Muutoksenhakuajan

laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun
ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestätiedon, jollei muuta näytetä,

seitsemäntenä päivänäkirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistätiedoksiantoa
katsotaan asianosaisensaaneen tiedon päätöksestäkolmantena päivänäviestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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