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Osanottajat
Erkki Tukeva
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varapuheenj ohtaj a

Jenni Kiviniemi

jäsen, poissa

Minna Kotila

jäsen

Markus Moisio

jäsen

Samuli Niiles
Sirkka Pakkala

jäsen, poistui klo 19. 48

Rami Niemi

jäsen, saapui klo 18:19

Maija Rantamäki

jäsen

Timo Virtanen

jäsen

Esa Kivelä

varajäsen, poissa

Heikki Sariola
Aarne Koski-Säntti
Riikka-Eliina Juhantalo

kirkkoherra, paikalla
kirkkoneuvoston edustaja, paikalla
sihteeri, paikalla

Esteestä ilmoittaminen

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

Asiat

31-40 §.

22

KURIKAN SEURAKUNTA
Jalasjärven kappelineuvosto

31 §

JALASJÄRVEN'

23

KAPPELISEURAKUNTA

Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja johti alkuhartaudenja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto.

32 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kappelineuvostoon kuuluu puheenjohtajana virkansa puolesta kappeliseurakunnan
kappalainen (aluekappalainen)ja muina jäseninä kahdeksan jäsentä (Jalasjärven
kappelineuvostonohjesääntö5 §/ 2016).
Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä
on oikeus olla saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun,
mutta ei päätöksentekemiseen. (KJ 12: 2 § 2. mom.)
Kappelineuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja, joka määrääkokouksen ajanja paikan. (Jalasjärven
kappelineuvostonohjesääntö6 §/ 2016)
Kutsu kappelineuvoston kokoukseen on toimitettava sen jäsenille ja kokouksessa
läsnäoloon oikeutetuille viimeistään 3 päivääennen kokousta. Kutsuun on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista (Jalasjärven kappelineuvoston ohjesääntö7 §/ 2016).
Kappelineuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7; 4§ I. mom. ).
Kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kappelineuvoston jäsenille sekä
läsnäoloon oikeutetuille 4. 11. 2021

Aluekappalaisenesitys: Puheenjohtajatoteaa kutsumenettelynja senjälkeen
kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin
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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. Vähäisenäpidettävä 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 hyväksytty
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Pöytäkirjantarkastus, nähtävilläpitäminenja 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

pöytäkirjanseuraavassakokouksessa. (Jalasjärvenkappeliseurakunnanohjesääntö10
§/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 oikaisuvaatimusohjeineentai valitusosoituksineentarkistamisenjälkeen yleisesti nähtävänäsiten, kuin siitä
on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. (KL 25: 3 § l. mom.)

Pöytäkirjatai päätöson pidettäväyleisesti nähtävänävähintäänoikaisuvaatimuksen
tai valituksen tekemiselle varatun ajan. (KL 25: 3 § 4. mom.)
Tarkastettu pöytäkirjapidetäännähtävilläKurikan seurakuntatoimistossasen
aukioloaikoina 19. 11.2021-l 9. 12.202l.
Käytetyn vuoroluettelon mukaan tarkastusvuorossa ovat Timo Virtanen ja Erkki
Tukeva, varalle vuorossa on Minna Kotila. On tarkoituksenmukaista, että pöytäkirjan

tarkastajattoimivat tarvittaessamyösääntenlaskijoina.
Aluekappalaisen esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Virtanen ja Erkki
Tukeva, varalle Minna Kotila. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa

ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan 18. 11. 2021 välittömästi kokouksen j aikeen.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Kurikan seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina
19. 11. 2021-19. 12. 2021

Päätös:Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Virtanen ja Erkki Tukeva, varalle
Minna Kotila. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja
tarkastetaan 18. 112021 välittömästikokouksenjälkeen. Tarkastettu pöytäkirjaon
nähtävillä Kurikan seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina 19. 11. 2021-19. 12. 2021
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Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen pöytäkirjaapitääkappelineuvoston tähäntehtäväänvalitsema 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
tarpeen tarkastella sitä, millainen käytäntöjatkossa palvelisi parhaiten.
Parhaan vaihtoehtona lienee pidettävä mallia, jossa kukin Jalasjärven

kappeliseurakuntaan sijoiteHu viranhaltija pois lukien puheenjohtajanaja
valmistelijana toimiva aluekappalainen toimii vuorollaan kappelineuvoston sihteerinä.
Ratkaisu tiivistäisi myös kappelineuvostonja kappeliseurakunnassa toimivien
viranhaltijoiden välistä vuorovaikutusta.
Aluekappalaisen esitys:

Kappelineuvosto valitsee kokouksen sihteeriksi Riikka-EliinaJuhantalon.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Jalasjärven kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelma 1. 1.-31. 5.2022
(Liite l)
Valmistelija Jalasjärven kappeliseurakunnan kappalainen Rami Niemi

Jumalanpalveluksissa sekämuissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätäkolehti kirkonja seurakunnantoiminnan sekäniiden tehtäväävastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4: 2 § 2. mom. ).

Tuomiokapitulin 24.2.2016 vahvistamankappeliseurakunnan ohjesäännönmukaan
kappelineuvoston tehtävänäon vahvistaa kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelma. (Jalasjärven kappeliseurakunnan ohjesääntö 12 §/ 2016)
Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain. Suunnitelman tulee sisäl-

tääkirkkohallituksenja tuomiokapitulin päättämätkolehdit. Seurakunnanharkinnassa
olevia kolehtipyhiä koskien kirkkohallitus ohjeistaa kiinnittämäänhuomiota siihen,
ettäkolehdin alkuperäinentarkoitus on kirkkomme käytännössäliittynyt erityisesti hädässäjaavun tarpeessaolevien auttamiseen.
Aluekappalaisen esitys:

Kappelineuvosto

l) vahvistaa liitteen mukaisen Jalasjärvenkappeliseurakunnan kolehtisuunnitelman
ajalle l. l. -31. 5. 2022ja

2) valtuuttaa aluekappalaisentekemäänkolehtisuunnitelmaan muutoksia, mikäli
myöhemmin ilmenevä perusteltu tarve sitä edellyttää.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Jalasjärven kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämän kehittäminen
Valmistelija Jalasjärven kappeliseurakunnan kappalainen Rami Niemi
Jalasjärven kappeliseurakunnassa on viime vuosina pyritty kehittämään
jumalanpalveluselämää entistä vahvemmin seurakuntalaisten osallisuutta
vahvistavaksi. Pyrkimys liittyy osaksi laajempaa kirkossa jo pitkään käynnissä ollutta
jumalanpalvelusuudistusta. Uudistuksen voidaan ajatella alkaneen nykyisen, vuosina

1999 hyväksytynEvankeliumikirjanja 2000 hyväksytynjumalanpa!veluskirjan
käyttöönotosta, johon myös kirkollisten toimitusten vuonna 2003 hyväksytty
käsikirjauudistus liittyy. Viimeisen noin kymmenen vuoden aikana uudistus on
edennyt seurakunnissa eri puolilla maata erityisesti seurakuntalaisten roolin
vahvistamiseen tähdänneitten ratkaisujen muodossa. Tämä toteuttaa

jumalanpalvelusuudistuksen keskeistä ajatusta siitä, että seurakunta on
kokonaisuudessaan messun toimittaja.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissätoteutettuihin seurakuntalaisten
osallisuutta vahvistaviin hankkeisiin on vahvasti vaikuttanut Ruotsin kirkosta

rantautunut liike, jonka keskeisenä henkilönä on nykyinen Växjön piispa Fredrik
Modeus. Hän on ollut myös Suomessa useita kertoja alustamassa aiheesta erilaisissa
yhteyksissä.

Aiheen kannalta keskeinen teos on laajalle levinnyt Modeuksen kirja Osallisuuteen
kutsutut (Kirjapaja 2014). Teoksessa hahmotellaan seurakuntalaisten osallisuutta
esimerkiksi käytännön osallisuuden, vallan ja päätöksenteon osallisuuden,
edustuksellisen osallisuuden sekä lahjojen osallisuuden näkökulmista. Kaikkien
näiden ulottuvuuksien voi nähdä viime kädessä tähtäävän siihen, että

seurakuntalaisten ja koko seurakunnan osallisuus Jumalan Kristuksessa ilmestyneestä
todellisuudesta lisääntyisi ja vahvistuisi.

Jalasjärven kappeliseurakunnassa meneillään oleva uudistusprosessi liittyy tähän

samaanperustaanja toteuttaa lähtökohdiltaansamojaperiaatteitapaikalliseen
ympäristöön sopeutettuna. Alkamaisillaan on toimintatapa, jossa vastuutehtävään

lupautunut seurakuntalainenkokoaayksin tai haluamansatyöparinkanssayhdessä
tietynjumalanpalveluksen toteuttavan seurakuntalaistenryhmän. Vastuuhenkilömyös
vetää tarvittaessa papin tuella kyseisen ryhmän työtäjumalanpalvelusta
suunniteltaessa. Ajatuksena on, että liturgi, kannon ja seurakuntalainen toimivat
työpareina toinen toisilleen, kukin vastaten omasta sovitusta osa-alueesta. Vetäjän
tehtävään lupaudutaan kerrallaan määräajaksi, ja kukin vetäjä vastaisi kutsumiensa
seurakuntalaisten kanssa yhdestä jumalanpalveluksesta keväälläja toisesta syksyllä.
Uuden toimintatavan myötä ei ole tarkoitus luopua aiemmista

kirkkopyhäkäytännöistä, vaan messuryhmätoiminta tulee täydentämäänja
vahvistamaan tätä. Myös kirkkokahvitusten osalta on tarkoitus jatkaa aiempia
käytäntöjä,kun tilanne sen sallii.
Aluekanpalaisen esitys:

Kappelineuvosto
l) keskustelee asiasta ja
2) merkitsee asian tiedoksi.
Samuli Niiles saapui kello 18:19
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Päätös: Esitys hyväksyttiin.

38 §

Tiedoksi merkittävät asiat
Aluekappalaisen esitys:

Kappelineuvosto merkitsee tiedoksi seuraavaa:
29. 9. 2021 Diakoniatyön vastuuryhmän muistio 3/2021
3. 11.2021 Aikuistyönvastuuryhmänmuistio 5/2021
10. 11.2021 Lähetystyönvastuuryhmänmuistio 4/2021
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

39 §

Muut asiat

Seurakuntapastori Riikka-EliinaJuhantalo kertoi ensimmäisenvirkavuotensaja
työalansa kuulumisia Jalasjärvelläja Kurikan seurakunnassa.
Sovittiin vuoden 2022 kappeliseurakunnan luottamushenkilöonnitteluiden toteuttajat.

Sovittiin työnjakoaadventin messuun,jossa kappelineuvostonjäsenetpalvelevat.
Sirkka Pakkala poistui klo 19:48

40 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtajapäättikokouksen klo 19. 50ja antoi oikaisuvaatimusohjeet.
Allekirjoitukset

Rami Niemi

Riikka-Eliina Juhantalo

puheenjohtaja

sihteeri

Timo Virtanen

Erkki Tukeva

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaj a

29

Kurikan seurakunta

Jalasjärven kappeliseurakunnan kappelineuvosto

18. 11.2021 §40

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmisteluaja täytäntöönpanoakoskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä

kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun iain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2
momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n
2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta

ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 31 §-35 §, 37 §-40 §

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestävoidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät 36 §

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

1. Viranhaltijaei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseenevankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssätarkoitetussa asiassa eikä
saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka

viranhaltijayhdistykselläon oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua
sovelletaan vain viranhaltijaan,joka on jäsenenäsellaisessa 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
väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti)

Liitetään pöytäkirjaan

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 lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälätja valituskieltojen perusteet:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen

ja -aika

Seuraaviin päätöksiintyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
. Kurikan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Kurikantie 32
Postiosoite: Kurikantie 21, 61300 Kurikka

Sähköposti: kurikan. seurakunta@evl. fi
Pöytäkirjan pykälät: 16 §

Oikaisuvaatimuson tehtävä14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainenon saanuttiedon
päätöksestä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestätiedon, 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.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston

aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissävastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässäsiten, että viestiä voidaan
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 päätöksentiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun
ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestätiedon, jollei muuta näytetä,

seitsemäntenäpäivänäkirjeen lähettämisestä,saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessätavallista sähköistätiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,

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

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

