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11§ Kokouksen avaus, pj ja alkuhartaus
12§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7 luku § 4). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
13§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Lisättiin uusi pykälä koskien kirkkoneuvostolle tullutta vetoomusta.
14§ Pöytäkirjatarkastajien valinta
Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri varmentaa (KL 7:6).
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua tarkastajaa.
Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Aila Kiilin ja Keijo Papinsaaren.
15§ Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viikon kuluttua kokouksesta 14 päivän ajan arkisin klo 9-15
sekä luettavissa myös internetissä.
16§ Toiminta- ja taloussuunnitelman ja perustoimintakuvauksen 2018 hyväksyminen
Esittelijä: Johtava diakoniatyöntekijä
Esittelijän ehdotus: Johtokunta kävi arvioivaa keskustelua toiminta-ja taloussuunnitelmasta sekä
perustoimintakuvauksesta, jotka oli lähetetty johtokunnalle ennen kokousta. Keskustelua nousi
vapaaehtoistyöstä ja sen kehittämisestä. Todettiin, että vanhustyön projektissakin nousi tärkeäksi viestiksi
vapaaehtoisten ja seurakuntalaisten merkitys. Johtokunta keskusteli myös siitä, että vapaaehtoistyössä olisi
hyvä olla nimetty vastuuhenkilö koordinoimassa ja kehittämässä työmuotoa. Tällä hetkellä seurakunnassa
on useiden työalojen yhteinen vapaaehtoistyön työryhmä sekä on aloitettu vapaaehtoistyö.fi –
ohjelmayhteistyösopimuksella Ylöjärven kaupungin kanssa. Diakoniatyössä ei ole tällä hetkellä
vapaaehtoistyön koordinointiin henkilökuntaresursseja. Keskusteltiin myös siitä, miten lastenohjaajat
voisivat olla diakonisessa perhetyössä tai mahdollisesti vapaaehtoistyön vahvuudessa mukana.
Päätös: Johtokunta hyväksyi pienin lisäyksin toiminta- ja taloussuunnitelman sekä perustoimintakuvauksen
vuodelle 2018.
17§ Kansainvälisen diakonia talousarviorahoista päättäminen
Esittelijä: Johtava diakoniatyöntekijä
Esittelijän ehdotus: Johtokunta myönsi budjettiin varatuista kansainvälisen diakonian varoista 90 000€
KUA:n kriisi- ja katastrofityöhön. Talousjohtaja tilittää syys-joulukuussa kerran kuukaudessa 30 000€. Loput
10 530€ jätetään myöhemmin päätettäväksi. Toisenlaisiin lahjoihin käytettiin 14 470e keväällä
johtokunnan päätöksen mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
18§ Diakoniarahaston käyttö
Esittelijä: Johtava diakoniatyöntekijä
Esittelijän ehdotus: Edellisen kokouksen jälkeen rahastosta on annettu avustuksia lasten ja nuorten
harrastusten tukemiseen sekä perheiden taloudelliseen apuun yhteensä 3800€.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19§ Kirkkoneuvostolle tulleelle vetoomukselle lausunto
Esittelijä: Johtava diakoniatyöntekijä
Esittelijän ehdotus: Akanat (rekisteröity yhdistys, paikallinen vammaisyhdistys) on lähettänyt
kirkkoneuvostolle vetoomuksen, jossa kehoitetaan täyttämään jäädytetty diakonian virka. Akanoiden
vetoomuksen allekirjoittaneet ovat sitä mieltä, että että täyttämättä jääneen viran myötä on selvä aukko
vanhus- ja vammaistyössä.
Kirkkoneuvosto pyytää lausuntoa diakoniajohtokunnalta asiasta.
Lausunto: Diakoniajohtokunta on iloinen siitä, että asiaa on mietitty ja lähdetty ajamaan Akanoiden
toimesta. Johtokunnan mielestä virka tulisi täyttää, mutta samalla tiedostaa, että koska seurakunnan
taloudellinen tilanne ei ole parantunut niin virkaa ei voida täyttää siitäkään huolimatta, että tarvitsisimme
diakoniatyöhön lisähenkilöresursseja.
Tällä hetkellä diakoniatiimissä pyritään hoitamaan diakonian tämän päivän haasteet. Seurakunnan talouden
parantuessa virka on laitettava auki ja tästä on olemassa johtokunnan puheenjohtaja Juhani Heinon
ponsiesityskin.
20§ Ilmoitusasiat
- Yhteisvastuukeräys 2018 materiaalia jaettiin johtokunnan jäsenille ja kerrottiin keräyskohteista.
Hiippakunnan yhteinen starttipäivä on Ruovedellä 8.11.2017 ja johtokunnan jäseniä haastettiin
mukaan.
- Työntekijätilanne diakoniatiimissä: Riina Viitala valittiin Harjun seurakuntaan johtavaksi
diakoniatyöntekijäksi ja häntä edelleen sijaistaa Aino Kivelä. Minna-Liisa Pajunen on noin puolet
työajastaan Ylöjärven keskustassa ja mm. Tähkäpäissä Liisa Metsähonkalan työparina.
-

Tällä hetkellä on avoinna diakoniseen perhetyöhön painottuva diakonian virka. Haku on 16.10.2017
saakka ja uusi viranhaltija aloittaa 1.1.2018.

21§ Muut mahdolliset asiat
- 2. varajäsen Nina Äikäs on muuttanut seurakunnasta muualle. Selvitetään hänen jäsenyytensä
johtokunnassa ja viedään tiedoksi kirkkoneuvostolle, joka valitsee uuden jäsenen Äikkään tilalle.
- Seuraava kokous on vuoden viimeinen ja se pidetään to 30.11.2017 klo 18 yhteisen aterian
merkeissä, paikka ilmoitetaan kutsussa.
22§ Kokous päättyi yhteiseen Herran siunaukseen klo 19 ja annettiin valitusosoitus.
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