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Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja johti alkuhartaudenja avasi kokouksen klo 18. 09. Suoritettiin
nimenhuuto.

2§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kappelineuvostoon kuuluu puheenjohtajanavirkansapuolestakappeliseurakunnan
kappalainen(aluekappalainen)ja muinajäseninäkahdeksanjäsentä(Jalasjärven
kappelineuvoston ohjesääntö5 §/ 2016).
Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä

on oikeus olla saapuvillakappelineuvoston kokouksessaja ottaaosaakeskusteluun,
mutta ei päätöksentekemiseen. (KJ 12: 2 § 2. mom.)

Kappelineuvoston kutsuu koolle puheenjohtajatai hänenestyneenäollessa
varapuheenjohtaja, joka määrääkokouksen ajan ja paikan. (Jalasjärven
kappelineuvoston ohjesääntö 6 §/ 2016)

Kutsu kappelineuvoston kokoukseen on toimitettava senjäsenilleja kokouksessa
läsnäoloon oikeutetuille viimeistään 3 päivääennen kokousta. Kutsuun on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista (Jalasjärven kappelineuvoston ohjesääntö7 §/ 2016).

Kappelineuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puoletjäsenistäon saapuvilla
(KL 7: 4§ l. mom. ).
Kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kappelineuvoston jäsenille sekä
läsnäoloon oikeutetuille 12. 1. 2022

Aluekappalaisen esih's: Puheenjohtaja toteaa kutsumenettelyn ja senjälkeen
kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

3§

Esityslistan hyväksyminentyöjärjestykseksi
Kappeliseurakunnan kappalainen valmistelee ja esiUelee kappelineuvostossa

päätettävästäasiastakirjallisen selonteon,joka perusteltuine ehdotuksineen
päätökseksion ajoissa ennen kokousta toimitettava kappelineuvoston jäsenille. Jos
asiankiireellisyys sitävaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineenvoidaanantaa
kokouksessa. Vähäisenäpidettävä asia,joka on laadultaan tai merkitykseltään

sellainen, ettei se edellytäkirjallista esittelyä, voidaankuitenkin esitelläsuullisesti.
(Jalasjärven kappelineuvoston ohjesääntö 9 §/ 2016).
Aluekappalaisen esitys: Kappelineuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.
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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

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 oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkistamisen jälkeen yleisesti nähtävänäsiten, kuin siitä
on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. (KL 25: 3 § l. mom.)

Pöytäkirja tai päätöson pidettävä yleisesti nähtävänävähintään oikaisuvaatimuksen
tai valituksen tekemiselle varatun ajan. (KL 25: 3 § 4. mom.)

Tarkastettu pöytäkirjapidetäännähtävilläKurikan seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikoina 20. l. -20. 2. 2022

Käytetyn vuoroluettelon mukaan tarkastusvuorossa ovat Jenni Kiviniemi ja Minna
Kotila, varalle vuorossa on Markus Moisio. On tarkoituksenmukaista, että pöytäkirjan
tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Aluekappalaisen esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Minna Kotilaja Markus
Moisio, varalle Sirkka Pakkala. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa

ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan 19. 1. 2022 välittömästi kokouksen jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Kurikan seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina
20. l. -20. 2. 2022
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

5§

Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen pöytäkirjaa pitääkappelineuvoston tähäntehtävään valitsema sihteeri,
joka voi olla neuvoston jäsen tai seurakunnan viran- tai toimenhaltija. (Jalasjärven
kappeliseurakunnan ohjesääntö 10 § l. mom. / 2016)
Aluekappalaisen esitys:

Kappelineuvosto valitsee kokoukselle sihteerin.
Päätös: Sihteeriksi valittiin Samuli Niiles.
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Jalasjärven kappeliseurakunnan aikuistyön toimintakertomus 2021
(liite l)
Valmistelija Jalasjärven kappeliseurakunnan kappalainen Rami Niemi
Jalasjärven kappelineuvoston tulee antaa kirkkoneuvostolle vuosittain sen kertomus
kappelineuvoston edellisen vuoden toiminnasta. Käytännössä
kertomuksenantovelvollisuus koskee Jalasjärven aikuistyön tehtäväaluetta.
(Jalasjärven kappelineuvoston ohjesääntö 12 §/ 2016).
Koronapandemiaja siihen liittyvät rajoitustoimet ovat olennaisesti haitanneet ja
osittain estäneet vuoden 2021 suunniteltua toimintaa. Kesänja syksyn aikana

pystyUiin toimimaan monilta osin tavoitellulla tavalla, mutta koko ajan ilmassa olleen
epävarmuudenvuoksi kaikkiasuunniteltuja, varsinkaanuusia, toimintoja ei ole voitu
toteuttaa. Joiltain osin myös suunnittelu on estynyt.
Kokonaisuutena on arvioitava, että monet keskeiset tavoitteet eivät ole toteutuneet
vuoden 2021 aikana. Toisaalta useitten tavoitteitten osalta on esteistä huolimatta

tapahtunut edistymistä tavoiteltuun suuntaan, mikä helpottanee toiminnan
käynnistämistä ja kehittämistä vuonna 2022, mikäli tilanne muodostuisi selkeästi
vakaammaksi kuin kokonaisuutena vuonna 202 l.
Aluekappalaisen esitys:

Kappelineuvosto hyväksyy liitteenä olevan Jalasjärven aikuistyön
toimintakertomuksen vuodelta 2021, sillä muutoksella että Kauneimmat joululaulut jäi

toteuttamatta Luopajärvellä sekä Taivalmaassa (Tavoite 3). Kappelineuvosto antaa
Jalasjärven aikuistyön toimintakertomuksen 2021 eteenpäin kirkkoneuvostolle.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

KURIKAN SEURAKUNTA
Jalasjärven kappelineuvosto

7§

3ALAS3ÄRVEN
KAPPELISEURAKUNTA

Ero lähetystyönvastuuryhmästäja uuden jäsenenvalinta
Valmistelija Jalasjärven kappeliseurakunnan kappalainen Rami Niemi

Jalasjärvenkappelineuvosto on 6.2.2019 nimennyt lähetystyönvastuuryhmän(1/2019
§ 7). VastuuryhmänjäsenAnna-LiisaHirvi on ilmoittanutjäävänsäpois
vastuuryhmästä. Hänen tilalleen on tulossa Sirkka Finnilä. Lähetyssihteeri Virpi
Skytte on selvittänytja valmistellut asiaa.
Aluekappalaisen esitys:

Kappelineuvosto merkitsee tiedoksi Anna-Liisa Hirven eron lähetystyön
vastuuryhmästäja nimeääSirkka Finnilänhänentilalleen.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.
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Tiedoksi merkittävät asiat
Aluekappalaisen esih's:

Kappelineuvosto merkitsee tiedoksi seuraavaa:
24. 11. 2021 Diakoniatyön vastuuryhmän muistio 4/2021
17.l . 2022 Aikuistyön vastuuryhmän muistio 1/2022
Päätös: Merkittiin tiedoksi esityksen mukaisesti.

9§

Muut asiat

Tapani Virkkala toimii vs. aluekappalaisena Rami Niemen opintovapaan ajan 7. 2.
3. 4. 2022.

RamiNiemi esitteli lähetyskirpputoriakoskevia suunnitelmia.

10 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19. 01 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet.

Allekirjoitukset

Rami Niemi

Samuli Niiles

puheenjohtaja

sihteeri

Minna Kotila

Markus Moisio

pöytäkirjantarkastaj a

pöytäkirjantarkastaj a

Kurikan seurakunta

Jalasjärven kappeliseurakunnan kappelineuvosto

19. 1. 2022 §10

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä

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

Julkisista hankinnoistaja käyttöoikeussopimuksistaannetun 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: 1§-6§, 8§-10§

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestävoidaantehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiinei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät 7 §

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-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)

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

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen

ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön 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 saanut tiedon
päätöksestä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestätiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenäpäivänäkirjeen lähettämisestä,saantitodistuksen osoittamana aikana tai 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 viestiävoidaan
käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen

sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
Liitetään pöytäkirjaan

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,

seitsemäntenäpäivänäkirjeen lähettämisestä,saantitodistuksen osoittamana aikanatai 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.
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