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Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja johti alkuhartauden ja avasi kokouksen klo 18.08. Suoritetiin
nimenhuuto.

12 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kappelineuvostoon kuuluu puheenjohtajana virkansa puolesta kappeliseurakunnan
kappalainen (aluekappalainen) ja muina jäseninä kahdeksan jäsentä (Jalasjärven
kappelineuvoston ohjesääntö 5 § / 2016).
Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä
on oikeus olla saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun,
mutta ei päätöksen tekemiseen. (KJ 12: 2 § 2. mom.)
Kappelineuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja, joka määrää kokouksen ajan ja paikan. (Jalasjärven
kappelineuvoston ohjesääntö 6 § / 2016)
Kutsu kappelineuvoston kokoukseen on toimitettava sen jäsenille ja kokouksessa
läsnäoloon oikeutetuille viimeistään 3 päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista (Jalasjärven kappelineuvoston ohjesääntö 7 § / 2016).
Kappelineuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7: 4 § 1. mom.).
Kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kappelineuvoston jäsenille sekä
läsnäoloon oikeutetuille 28.4.2021
Aluekappalaisen esitys: Puheenjohtaja toteaa kutsumenettelyn ja sen jälkeen
kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

13 §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Kappeliseurakunnan kappalainen valmistelee ja esittelee kappelineuvostossa
päätettävästä asiasta kirjallisen selonteon, joka perusteltuine ehdotuksineen
päätökseksi on ajoissa ennen kokousta toimitettava kappelineuvoston jäsenille. Jos
asian kiireellisyys sitä vaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa
kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia, joka on laadultaan tai merkitykseltään
sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin esitellä suullisesti.
(Jalasjärven kappelineuvoston ohjesääntö 9 § / 2016).
Aluekappalaisen esitys: Kappelineuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastus, nähtävillä pitäminen 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
§ / 2016)
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 nähtävänä siten, kuin siitä
on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. (KL 25: 3 § 1. 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 7.5.-6.6.2021.
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 Sirkka Pakkala ja Markus
Moisio, varalle Maija Rantamäki. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan 6.5.2021 välittömästi kokouksen jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Kurikan seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina
7.5.-6.6.2021
Päätös: Esitys hyväksittiin.
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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 § 1. mom. / 2016)
Aiemmin kappelineuvoston sihteerinä on toiminut seurakuntatoimiston
toimistosihteeri. Seurakuntatoimistoissa tapahtuneitten henkilöstömuutosten vuoksi on
tarpeen tarkastella sitä, millainen käytäntö jatkossa palvelisi parhaiten.
Parhaan vaihtoehtona lienee pidettävä mallia, jossa kukin Jalasjärven
kappeliseurakuntaan sijoitettu viranhaltija pois lukien puheenjohtajana ja
valmistelijana toimiva aluekappalainen toimii vuorollaan kappelineuvoston sihteerinä.
Ratkaisu tiivistäisi myös kappelineuvoston ja kappeliseurakunnassa toimivien
viranhaltijoiden välistä vuorovaikutusta.
Aluekappalaisen esitys:
Kappelineuvosto valitsee kokouksen sihteeriksi Sari Vähä-ahon.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Jalasjärven kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelma 1.6.-30.9.2021
(Liite 1)
Valmistelija Jalasjärven kappeliseurakunnan kappalainen Rami Niemi
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä
kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten
tukemiseksi (KL 4: 2 § 2. mom.).
Tuomiokapitulin 24.2.2016 vahvistaman kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaan
kappelineuvoston tehtävänä on vahvistaa kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelma.
(Jalasjärven kappeliseurakunnan ohjesääntö 12 § / 2016)
Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain. Suunnitelman tulee
sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit. Seurakunnan
harkinnassa olevia kolehtipyhiä koskien kirkkohallitus ohjeistaa kiinnittämään
huomiota siihen, että kolehdin alkuperäinen tarkoitus on kirkkomme käytännössä
liittynyt erityisesti hädässä ja avun tarpeessa olevien auttamiseen.
Aluekappalaisen esitys:
Kappelineuvosto
1) vahvistaa liitteen mukaisen Jalasjärven kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelman
ajalle 1.6.-30.9.2021 ja
2) valtuuttaa aluekappalaisen tekemään kolehtisuunnitelmaan muutoksia, mikäli
myöhemmin ilmenevä perusteltu tarve sitä edellyttää.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Jalasjärven kappelineuvosto 18.11.2020
47 § / 2020 Jalasjärven vanha seurakuntatalo
Valmistelija Jalasjärven kappeliseurakunnan kappalainen Rami Niemi
Kappelineuvoston tehtävänä on seurata kappeliseurakunnan alueella olevien
seurakunnan kiinteistöjen tilaa ja tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia esityksiä ja
aloitteita. (Jalasjärven kappeliseurakunnan ohjesääntö 12 § / 2016)
Jalasjärven kirkon ympäristössä sijaitsee vuonna 1938 valmistunut vanha
seurakuntatalo. Seurakuntatalona rakennukselle ei ole ollut käyttöä uuden
seurakuntatalon valmistuttua vuonna 1984. Tämän jälkeen rakennuksella on ollut
erilaista käyttöä. Talo on ollut käyttämättömänä loppusyksystä 2018 saakka.
Rakennus on suojeltu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 24.6.2010 antaman
suojelupäätöksen perusteella. Päätöksen mukaan rakennuksella on huomattavaa
valtakunnallista arkkitehtonista merkitystä yhtenä Yrjö Vaskisen tuotannon
keskeisistä rakennuksista. Lisäksi kohteella on päätöksessä arvioitu olevan
maakunnallista seurakunnallista merkitystä sekä huomattavaa paikallisen
rakentamisen historiaan että maisemalliseen asemaan liittyvää merkitystä.
Seurakunnan omassa toiminnassa rakennukselle ei ole pysyvää käyttötarkoitusta.
Nykyisellään Jalasjärvellä on käytettävissä vähintään riittävästi seurakuntatoiminnan
edellyttämiä tiloja. Kirkkovaltuuston 24.9.2019 (§ 29) hyväksymä strategia ohjaa
suuntaan, jossa myös aktiivisessa käytössä olevista tiloista luopumista joudutaan
harkitsemaan. Voitaneen näin arvioida, ettei seurakunnalla ole edellytyksiä kunnostaa
ja aktiivisesti ylläpitää rakennusta, jota se ei sinänsä tarvitse perustehtävänsä
toteuttamiseen.
Vanhan seurakuntatalon tulevaisuuden kannalta vaihtoehtoja lienevät seuraavat:
1) Seurakunnasta riippumaton toimija ottaa rakennuksen ylläpitääkseen sen
nykyisellä paikalla jonkinlaisen sopimusratkaisun perusteella.
2) Seurakunnasta riippumaton toimija ottaa rakennuksen ylläpitääkseen siten, että
rakennus siirretään toiseen paikkaan. Tällöin seurakunnan saattaisi olla
mahdollista luovuttaa tai myydä rakennus uudelle toimijalle. Vaihtoehto on
ongelmallinen suojelupäätöksen näkökulmasta.
3) Rakennuksen ylläpitovastuu jää seurakunnalle, jolloin se jää nykyiselle paikalleen
suojelupäätöksen mukaisella tavalla. Ilman kunnostustoimia suojelupäätöksessä
mainitut arvot tultaneen ajan myötä menettämään.
Koska vanha seurakuntatalo on jalasjärvisen historian kannalta merkittävä kohde, olisi
sen tulevaisuutta koskevan paikallisen tahtotilan ja resurssien selvittämiseksi syytä
järjestää yleinen ja kaikille avoin keskustelutilaisuus.
Aluekappalaisen esitys:
Kappelineuvosto
1) keskustelee asiasta
2) päättää järjestää vanhaa seurakuntataloa koskevan keskustelutilaisuuden ja
3) valitsee työryhmän huolehtimaan keskustelutilaisuuden järjestelyistä.
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Päätös: Kappelineuvosto keskusteli asiasta, päätti kohdan 2 esityksen mukaisesti ja
valitsi kohdan 3 mukaiseen työryhmään: Rami Niemen, Erkki Tukevan ja Sirkka
Pakkalan.
17 §

(liite 2)
Kappelineuvoston valitsema työryhmä järjesti vanhaa seurakuntataloa koskevan
keskustelutilaisuuden Jalasjärven kirkossa ke 21.4.2021. Työryhmän lisäksi iltaan
osallistua 18 henkilöä. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erkki Tukeva vastasi illan
luotsaamisesti, aluekappalainen Rami Niemi alusti talon historiasta, nykytilasta ja
tulevaisuudessa ajateltavista vaihtoehdoista. Sirkka Pakkala kirjasi muistiin
keskustelun pääkohtia. Tilaisuuden päätteeksi seurakuntalaisilla oli mahdollisuus
tutustua vanhan seurakuntatalon sisätiloihin. Keskustelutapahtuman edellä JPkunnallissanomat oli 15.4.2021 julkaissut laajahkon jutun seurakuntatalosta ja
keskustelutilaisuudesta.
Tilaisuudessa käydyn keskustelun jälkeen työryhmä totesi illassa vallinneen
myönteisen hengen. Keskustelun yleisilmapiiriä voitaneen pitää yksiselitteisesti talon
säilyttämistä ja sitä edistäviä toimia puoltaneena. Useammassa puheenvuorossa
viitattiin talkootyön mahdollisuuteen. Tässä yhteydessä ei varsinaista talkooryhmää tai
sen ydintiimiä näyttänyt toistaiseksi muodostuvan. Keskustelussa haettiin
mahdollisuuksia talon tulevalle käytölle ajatellen tilannetta, jossa se kunnostettaisiin
aktiivisen käytön edellyttämään kuntoon. Selkeää pohja-ajatusta käyttösuunnitelmaksi
ei työryhmän tulkinnan mukaan kuitenkaan esitetty.
Nykytilannetta, jossa Jalasjärven kirkkopihan välittömässä läheisyydessä sijaitsee
ilman toimia julkisivultaan ajan myötä jatkuvasti heikkenevä rakennus, ei voida pitää
myöskään maisemallisesti tyydyttävänä. Selkeää etenemissuuntaa ei kuitenkaan ole
näkyvissä. Ratkaisun hakeminen yhdessä suojelu- ja museoviranomaisten kanssa voisi
olla keino edetä kohti kestävää ja mielekästä ratkaisua.
Kappelineuvoston ohjesäännön (12 § / 2016) mukaan sen kiinteistöjä koskeva rooli
rajoittuu Jalasjärven kappeliseurakunnan alueella sijaitsevien seurakunnan
kiinteistöjen tilan seuraamiseen ja niitä koskevien mahdollisten esitysten ja aloitteiden
tekemiseen. Prosessin mahdolliset jatkovaiheet ovat selkeästi kirkkoneuvoston ja
tarvittaessa kirkkovaltuuston käsissä.
Aluekappalaisen esitys:
Kappelineuvosto
1) keskustelee tilanteesta ja
2)esittää kirkkoneuvostolle, että se käsittelee asiaa mielekkään ratkaisun löytämiseksi
edellä esitetyn valmistelun huomioiden.
Asian käsittely:
Asian käsittelyn aikana aluekappalainen Rami Niemi muutti esitystään keskustelun
perusteella seuraavasti:
Aluekappalaisen uusi esitys:
Kappelineuvosto
1) keskustelee tilanteesta ja
2) esittää kirkkoneuvostolle, että se käsittelee asiaa mielekkään ratkaisun löytämiseksi
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edellä esitetyn valmistelun huomioiden.
3) ehdottaa kirkkoneuvostolle, että se selvittää vanhan seurakuntatalon julkisivun
maalauksen mahdollisuuden ja katon vesivuodon paikkaamisen nopealla aikataululla.
Päätös: Aluekappalaisen muutettu esitys hyväksyttiin.
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Tiedoksi merkittävät asiat
Aluekappalaisen esitys:
Kappelineuvosto merkitsee tiedoksi seuraavaa:
- 15.2.2021 Diakoniatyön vastuuryhmän muistio 1/2021
- 25.2.2021 Lähetystyön vastuuryhmän muistio 1/2021
- 16.3.2021 Aikuistyön vastuuryhmän muistio 2/2021
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

19 §

Muut asiat
Keskusteltiin lähetyskirpputorin tiloista ja niiden siirtymisestä nykyisiin tiloihin.
Nuorisotyönohjaaja Sari Vähä-aho kertoi nuorisotyön ja varhaisnuorisotyön tilanteesta
Jalasjärvellä.
Aluekappalainen kertoi, että helatorstaina 13.5.klo 10 on striimattu messu, jossa
Riikka-Elina Juhantalo siunataan virkaan.
Haussa olevassa nuorisotyön virassa 1 päivä on Jalasjärvellä ja 4 Kurikassa. Haku on
vielä auki.
1.9. 2021 klo 17 kappeliseurakunnan työntekijät ja kappelineuvosto kokoontuvat
yhdessä miettimään Jalasjärven seurakunnan asioita ja mahdollisuuksia. Lopuksi
kappelineuvoston kokous klo 19.
Samuli Niiles poistui kokouksesta klo 19.04.

20 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet.

Allekirjoitukset

________________
Rami Niemi
puheenjohtaja

________________
Sari Vähä-aho
sihteeri

________________
Sirkka Pakkala
pöytäkirjantarkastaja

________________
Markus Moisio
pöytäkirjantarkastaja

