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103 §

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Kaarlo Pyöriä piti alkuhartauden

104 §

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: Ehdotuksen mukaan

105 §

Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Muissa asioissa käsitellään kirpputorivapaaehtoisten kirjelmää

106 §

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: Valittiin Eija Palmi ja Petri Mikkonen

107 §

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viikon kuluttua kokouksesta 14
päivän ajan arkisin klo 9-15 sekä luettavissa myös Internetissä.

108 §

Vuoden 2018 tavoitteet ja toimintasuunnitelmat
ESITTELIJÄT: Lähetyksen ja kansainvälisen työn sihteeri sekä aikuistyön
pastori
ESITTELIJÖIDEN EHDOTUS:
Käsitellään ja hyväksytään lähetystyön ja kansainvälisen työn (liite 1) sekä
aikuistyön (liite 2) toimintasuunnitelma.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

109 §

Vuoden 2018 talousarviot
ESITTELIJÄT: Lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri sekä aikuistyön pastori
ESITTELIJÖIDEN EHDOTUS:
Käsitellään ja hyväksytään lähetystyön ja kansainvälisen työn (liite 3) sekä
aikuistyön (liite 4) talousarvio vuodelle 2018.
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan

110 §

Nimikkolähetiltämme Nele Borchardtilta vapautuvan tuen siirtäminen
toiseen kohteeseen
ESITTELIJÄ: Lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri
Hongkongissa nimikkolähettinämme toimineen pastori Nele Borchartin
työsuhde Lähetysseuraan päättyy 7.8.2017. Ylöjärven seurakunta on tukenut
hänen työtään 20000 eurolla vuodessa. Summa jää nyt käytettäväksi
johonkin toiseen nimikkokohteeseemme.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
On luontevaa kohdistaa vapautuva summa johonkin toiseen tukemaamme
Suomen Lähetysseuran kohteeseen. Näin johtokunnassa päätetyt eri
järjestöjen tukiosuudet säilyvät ennallaan. Käydään keskustelu
perustoimintakuvauksessa olevan tämänhetkisen tukitilanteen pohjalta ja
päätetään miten vapautuva 20000 euroa niihin käytetään.
PÄÄTÖS:
- Etiopian Mekane Yesus-kirkon tavoittava evankeliumistyö 6000
- Dessien synodin aids-orvot 5000
- Senegal: yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja diakonia 600
- Nepal: Santal-kirkon tuki 6000
- Lähi-itä: Jordanian ja Pyhän maan ev.lut.kirkon kummityö 1200
- Rauhantyö MECCI-ICCI 1200

111 §

Avustuspyyntö Kirkon ulkomaanavun Changemaker-verkostolta (Liite 5)
ESITTELIJÄ: Lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto, joka muuttaa
maailmaa kouluttautumalla ja kampanjoimalla kehityskysymyksistä. Myös
Ylöjärven seurakunnassa toimii oma Changemaker-ryhmänsä. Kirkon
ulkomaanapu tukee ko. ryhmää tarjoamalla muun muassa valmiita
toimintamalleja, koulutusta ja materiaalia. Nyt Kirkon Ulkomaanapu anoo
avustusta valtakunnalliseen työhönsä Ylöjärven seurakunnalta.
Johtokunta päättää millä summalla Ylöjärven seurakunta voi valtakunnallista
Changemaker- verkostoa tukea.
PÄÄTÖS:
Johtokunta päätti tukea Changemaker-verkostoa 500 eurolla

112 §

Avustuspyyntö Etiopia-perheiden maatapaamiseen Torpan
leirikeskuksessa, Siivikkalassa
ESITTELIJÄ: Lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Etiopia-perheet tarkoittaa perheitä, jotka ovat adoptoineet eri järjestöjen kautta
lapsen Etiopiasta. Näitä perheitä on myös Ylöjärvellä ja heillä on omia
kokoontumisia Pappilan perhetalossa. Nyt ollaan järjestämässä
valtakunnallista Etiopia-perheiden tapaamisesta Tampereelle ja tapahtuman
järjestämiseksi anotaan avustusta Ylöjärven seurakunnalta.
Johtokunta päättää millä summalla seurakunta voi ko. tapahtumaa tukea.
PÄÄTÖS:
Tuetaan tapahtumaa 200 eurolla.
113 §

Muut mahdolliset asiat
Lähetystyön johtokunnan sihteeri valmistelee seuraavaan kokoukseen
päätösehdotuksen Kirpputorin vapaaehtoisten lähettämän kirjeen johdosta
(liite 6).

114 §

Seuraava kokous
6.11. klo 18.00 Ylöjärven srk-keskuksessa

115 §

Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.40

Veli-Matti Antila,
puheenjohtaja

Matti Mikkola
pastori, johtokunnan sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan:

Eija Palmi

Petri MIkkonen

