YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA
LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

Pöytäkirja
2/ 2017

Aika

22.03.2017 klo 18

Paikka

Seurakuntakeskus, Kahvion laajennus
Kahvitus alkoi klo 17.45

Paikalla:

Poissa:

Antila Veli-Matti
Koivisto Hanna
Kurki Venla
Mattila Olavi
Mikkonen Petri
Mäkinen Minna
Pyöriä Kaarlo
Palmi Eija
Skyttä Jaana
Mikkola Matti
Anja Mäkinen
Marja-Riitta Vaitti

Puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen (saapui 18.38)
1. varajäsen
lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri
pastori, sihteeri
kirpputorin vapaaehtoinen
kirpputorin vapaaehtoinen

Hakia Anne-Mari
Järnvall Esa
Ojala Teija
Alanen Nina
Viinikka Raija
Petäjäniemi Liisa

3. varajäsen
pastori
julistustyön koordinaattori
Kirkkoneuvoston vpj
2. varajäsen
kirkkoneuvoston edustaja

KÄSITELLYT ASIAT:
91 §
92 §
93 §
94 §
95 §
96 §
97 §
98 §
99 §
100 §
101 §
102 §

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Lähetyksen kirpputorin kuulumiset
Seurakunnan edustajien valitseminen Suomen Lähetysseuran
vuosikokoukseen
Lähetystyön johtokunnan edustajien valinta helatorstain messuun 25.5
Vapaaehtoistyön työryhmän kartoituspyyntö vapaaehtoistehtävistä lähetys- ja
aikuistyössä
Muut mahdolliset asiat
Seuraava kokous
Kokouksen päättäminen ja valitusoikeuden antaminen

91 §

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.06.
Minna Mäkinen piti alkuhartauden.

92 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku § 4). Johtokunta on kutsuttu koolle
kirjallisesti vähintään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitetty luettelo
käsiteltävistä asioista (lähetystyön johtokunnan johtosääntö 6 §).
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja påäätösvaltaiseksi

93 §

Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys

94 §

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri
varmentavat (KL 7:6).
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua tarkastajaa.
Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Petri Mikkonen ja Minna Mäkinen

95 §

96 §

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viikon kuluttua kokouksesta 14
päivän ajan arkisin klo 9-15 sekä luettavissa myös Internetissä.
Lähetyksen kirpputorin kuulumiset
ESITTELIJÄ: Lähetyksen ja kansainvälisen työn sihteeri

Lähetystön kirpputori on jo 30 vuoden ajan ollut seurakunnan lähetystyön
tärkeä toimija. Johtokunta päätti edellisessä kokouksessaan pyytää
Kirpputorin edustajia johtokunnan kokoukseen kertomaan Kirpputorin
ajankohtaisista asioista ja mahdollisista toiveista johtokunnalle.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kuullaan Kirpputorin ajankohtaisasiat ja mietitään johtokunnan mahdollista
tukea Kirpputorin toimintaan.
PÄÄTÖS:
Kirpputoriväki toivoo, että seurakunta voisi myöntää jälkikäteen pienen ”30vuotisjuhlarahan” ajankohtaisiin menoihin ja lisäksi jatkossa budjettiin
vuosittainen avustus toiminnan ylläpitämiseksi.
97 §

Seurakunnan edustajien valitseminen Suomen Lähetysseuran
vuosikokoukseen
ESITTELIJÄ: Johtokunnan sihteeri.
Suomen Lähetysseura pitää vuosikokouksensa Turussa Kirkkopäivien
yhteydessä 20.5. Ylöjärven seurakunnalla on oikeus lähettää
vuosikokoukseen kaksi edustajaa. Kirkkoherran ajatus on, että toinen
edustajista olisi lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri Jaana Skyttä ja toisen
edustajan johtokunta valitsisi keskuudestaan.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Johtokunta valitsee keskuudestaan vuosikokousedustajan.
PÄÄTÖS: Hanna Koivisto valittiin edustajaksi Jaana Skytän lisäksi. Hanna
Koiviston varaedustajana Kaarlo Pyöriä.

98 §

Lähetystyön johtokunnan edustajien valinta helatorstain messuun 25.5
ESITTELIJÄ: Johtokunnan sihteeri.
Suomen kirkko viettää reformaation merkkivuoden juhlaa kaikissa
seurakunnissa Helatorstaina 25.5. Juhlan tarkoitus on toisaalta tuoda esille
reformaation keskisiä sisältöjä ja toisaalta liittyä mahdollisiin
paikallisseurakuntien perinteisiin.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Ylöjärven seurakunnassa vietetään helatorstaina Unelmatupamarkkinoita.
Reformaation merkkivuoden juhla vahvistaa nyt Unelmatupamarkkinoiden
näkyvyyttä sekä mainostus- ja tiedotustukea tavallista enemmän.
Juhla alkaa messulla, jonka valmisteluun messun vastuuhenkilöt ovat
toivoneet mukaan lähetystyön johtokunnan edustajia. Näin lähetystyön
näkökulmaa voidaan tuoda esille jo juhlamessussa.
Johtokunta valitsee edustajat messun valmisteluun.
PÄÄTÖS: Edustajiksi valittiin Hanna Koivisto, Kaarlo Pyöriä, Eija Palmi,
Venla Kurki.

99 §

Vapaaehtoistyön työryhmän kartoituspyyntö vapaaehtoistehtävistä
lähetys- ja aikuistyössä
ESITTELIJÄ: Lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri
Seurakunnan vapaaehtoistyön työryhmä on esittänyt kaikille johtokunnille
pyynnön saada tilannekatsaus ja ehdotuksia seurakunnan
vapaaehtoistoiminnasta. Työryhmä on omassa työssään tarkastellut
vapaaehtoistoimintaa vertaistoiminnan, palvelutoiminnan ja yhteisön
rakentamisen näkökulmista.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Lähetystyön johtokunta antaa työryhmälle omiin työaloihinsa liittyvän
vapaaehtoistyön tilannekatsauksen ja ehdotuksia.
PÄÄTÖS:
Tällä hetkellä vapaaehtoistyö toimintoja lähetystyön ja aikuistyön alalla:
- Unelmatupa, jossa on monenlaisia toimintamahdollisuuksia.
- Lähetyspiirit ja kesäkeskiviikot eri puolilla Ylöjärveä
- nimikkolähettien esirukoilijat
- Kirpputori
- lähetysmyyjäiset ja Unelmatupamarkkinat
- Kauneimmat joululaulut
- Kansainväliset naistenillat
- Alfa-kurssit
- Itu-ryhmät
- rukouskaverit
- seurakuntanyyttärit housebandeineen
- miesten ja naisten illat
- miesten puutyöpiiri
Vapaaehtoistoiminnan jatkumisen kannalta työryhmän olisi hyvä miettiä
esimerkiksi:
- millä tavalla ja mihin kustannuksiin seurakunta osallistuu
(matkakorvaukset, materiaalikorvaukset jne).
- miten vapaaehtoisia innostetaan, koulutetaan ja rohkaistaan toimintaansa.
- Jos kerätään vapaaehtoisvaroja, on syytä miettiä onko vapaaehtoisilla
myös mahdollisuus nimetä kohde, mihin varat menevät.
- Yhteistyötä eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa on hyvä edistää.

100 §

Muut mahdolliset asiat
- Vapaaehtoisten retki 20.5. Turun Kirkkopäiville. Ilmoittautuminen
seurakunnan nettisivuille
- seurakunnan patikkaretki Kurun maisemiin 16.9. omin kustannuksin
- lähetysiltojen ideointiryhmään tulevat johtokunnasta Venla Kurki, Raija
Viinikka, Eija Palmi

101 §

102 §

Seuraava kokous
Kokouspäivä ilmoitetaan myöhemmin.
Kokouksen päättäminen ja valitusoikeuden antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan:

______________
Minna Mäkinen

__________________
Petri Mikkonen

Veli-Matti Antila,
puheenjohtaja

Matti Mikkola
pastori, johtokunnan sihteeri

