YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA

3/2017

Aika
Paikka

Torstaina 30.11 klo 18 ja klo 18.45 ruokailu
Seurakuntakeskus, Kirkkotanhuantie 1, Arkki

Heino Juhani
Blom Kerttu
Kiili Aila
Mankkinen Leena
Nummela Aulis
Vehkakoski Anu
Tuominen Mari
Papinsaari Keijo
Siukola Katri
Rajala Marika
Tirkkonen Anneli
Riuttala Johannes
Ala-Kuusisto Eliisa

pj
varapj, poissa
jäsen, poissa
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
1. varajäsen
3. varajäsen
kirkkoneuvoston edustaja
diakoniatyöntekijä
diakoniatyöntekijä
diakoniapappi
sihteeri

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

23§
24§
25§
26§
27§
28§
29§
30§
31§
32§

’

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjatarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Kansainvälisen diakonian talousarviovarojen käyttäminen
Diakoniarahaston käytön hyväksyminen edellisen kokouksen jälkeen
Ilmoitusasiat
Muut mahdolliset asiat
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

23§ Kokouksen avaus, pj ja sihteeri piti alkuhartauden.
24§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7 luku § 4).
25§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestykseen lisättiin uusi pykälä 30§.
26§ Pöytäkirjatarkastajien valinta
Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri varmentaa (KL 7:6).
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua tarkastajaa.
Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aulis Nummela ja Anu Vehkakoski.
27§ Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viikon kuluttua kokouksesta 14 päivän ajan arkisin klo 9-15
sekä luettavissa myös internetissä.
28§ Kansainvälisen diakonia talousarviorahoista päättäminen
Esittelijä: Johtava diakoniatyöntekijä
Esittelijän ehdotus: Johtokunta myöntää budjettiin varatuista kansainvälisen diakonian varoista 10 000
KUA:n kriisi- ja katastrofityöhön ja ostaa 500e edestä KUA:n tuotteita diakoniatyön materiaaleihin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
29§ Diakoniarahaston käyttö
Esittelijä: Johtava diakoniatyöntekijä
Esittelijän ehdotus: Edellisen kokouksen jälkeen on annettu nuorten harrastuksiin avustuksia. Loppusaldo
rahastossa on 8669,47e, joka on muodostunut lahjoituksista ja kolehdeista. Kirjanpidosta puuttui vielä
marraskuun aikana tulleet lahjoitusvarat.
Päätös: Ehdotus hyväksytään.
30§ Avustusanomus Oma Apu-projektin metsätöitä varten
Esittelijä: Johannes Riuttala
Esittelijän ehdotus: Oma apu-toiminta tarvitsee metsätöihin lahjoituksena yksityishenkilöltä saadun
käytetyn Land Roverin, joka vaatisi rahaa kunnostamiseen n. 1000e, vakuutusrästien maksamiseen n. 3000e
sekä kunnostukseen ja katsastukseen n. 1000e. Mikäli käytössä olisi tällainen kone niin
metsänhoitoprojektit tehostuisivat merkittävästi ja voitaisiin hyödyntää tukinmyyntilahjoituksia
diakoniatyön käyttöön diakoniarahaston kautta.
Päätös: Johtokunta piti ideaa hyvänä ja projektia osallistavana, mutta ei myöntänyt diakoniarahastosta
varoja auton kustannuksiin. Lisäksi anomus tuli kokoukseen vasta nyt ja sitä ei ehditty valmistelemaan
tarpeeksi. Tammikuussa esittelijä tuo kokoukseen tarkemman kustannusarvion ja asia käsitellään
uudelleen.
31§ Ilmoitusasiat
- Yhteisvastuukeräys 2018 ja Hiippakunnan yhteinen starttipäivän terveisiä
- Työntekijätilanne diakoniatiimissä muuttuu vuoden 2018 alussa, kun diakoni Mikko Huuhtanen
aloittaa diakonisen perhediakonian virassa.
32§ Muut mahdolliset asiat
- Seuraava kokous on tammikuussa, aika ja paikka tulevat kutsussa.
33§ Kokouksen päättyi klo 18.55 ja annettiin valitusosoitus.
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