TEMMEKSEN KAPPELISEURAKUNTA
Kappelinjohtokunta

Esityslista 3/2021

Kokousaika: 19.10.2021 alkaen klo 18.00
Teams - kokous
Läsnä: Sanna Lakso (pj), Pasi Törmä, Jonna Jäntti, Maija-Liisa Kyrönlahti

Lisäksi paikalla olivat: Karoliina Ojanperä, neuvoston edustajana

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle 8.10.2021 lähetetyllä viestillä.
Kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Kappelinjohtokunta:
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Pöytäkirjanpitäjä

Esitys:

Pöytäkirjanpitäjänä toimii kappalainen Ville Karppelin

Kappelinjohtokunta:
Hyväksyttiin esitys.

4 §

Pöytäkirjan tarkastajat ja pöytäkirjan tarkastus

Esitys:

Kappelinjohtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkistetaan
22.20.2021

Kappelinjohtokunta: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jonna Jäntti ja Maija-Liisa
Kyrönlahti

5 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo

Kappelineuvoston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen
mukaan ole pidettävä salassa, saatetaan seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi
panemalla päätökset tai ilmoitukset niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle.
Seurakunnan toimielinten tarkastetut pöytäkirjat sekä päätökset tai
ilmoitukset niistä on pantava vähintään neljäntoista päivän ajaksi
seurakunnan ilmoitustaululle. KL 25:3 s.2.
KJ 7:6,2. KJ 23:2,1.

Esitys:

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valitusosoituksineen 25.10 – 8.11.2021
Tyrnävän kirkkoherranvirastossa aukioloaikana; ma – pe klo 9-14.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta laitetaan Tyrnävän kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle 25.10.2021
Kappelinjohtokunta:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6 §

Työjärjestys

Esitys:

Kappelinjohtokunta hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen
esityslistan mukaisena.
Kappelinjohtokunta:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7 §

Temmeksen kappeliseurakunnan vuoden 2022 toimintasuunnitelman (liite 1) käsittely
Esitys: Kappelinjohtokunta keskustelee toimintasuunnitelmasta ja viimeistelee sen.

Kappelinjohtokunta:
Laadittiin toimintasuunnitelma ja todettiin lisäksi että kappeliseurakunnan
vuosibudjettia käytetään mm. kyytien järjestämiseen ikä-ihmisille ja koululaisille
kirkkoon ja muihin tapahtumiin sekä konserttitoimintaan mahdollisuuksien mukaan.

8§

Muut mahdolliset asiat
Kappelinjohtokunta:
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Pasi Törmä toi esille kysymyksen saako seurakunta mainostuloja srk-talon vieressä
olevasta ilmoitustaulusta. Kappalainen selvittää asiaa.
Päätettiin että tarjotaan loppuvuodesta halukkaille kirkkoon tulijoille kyyti kirkkoon.

9§

Valitusosoitus
KL 24 §:n mukainen valitusosoitusmalli liitetään tämän pöytäkirjan
liitteeksi. Liite 2.

10 §

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.16

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjä

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja
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