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LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA
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Aika

7.11.2017 klo 18

Paikka

Seurakuntakeskus, Arkki

Paikalla:
Antila Veli-Matti
Koivisto Hanna
Kurki Venla
Mattila Olavi
Mikkonen Petri
Mäkinen Minna
Pyöriä Kaarlo
Palmi Eija
Skyttä Jaana
Mikkola Matti

Puheenjohtaja
jäsen
(saapui 18.40)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
1. varajäsen (poistui 18.55)
lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri
pastori, sihteeri
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Ylöjärven lähetyskirpputorin tuoton jakaminen
Muut mahdolliset asiat
Seuraava kokous
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

116 §

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00 ja Eija Palmi piti alkuhartauden

117 §

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 päätösvaltaiseksi

118 §

Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys

119 §

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 Petri Mikkonen ja Minna Mäkinen

120 §

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

121 §

Ylöjärven lähetyskirpputorin tuoton jakaminen
ESITTELIJÄ: Lähetyksen ja kansainvälisen työn sihteeri
Ylöjärven seurakunnassa on toiminut 31 vuoden ajan vapaaehtoisten
ylläpitämä lähetyksen kirpputori Kirppari. Lähes alusta asti kirpputorin tuotto
on käytetty Suomen lähetysseuran työhön Botswanassa.
Ylöjärven seurakunnan lähetystyön johtokunta sai talvella 2014 tehtäväkseen
päättää miten Unelmatuvan tuotto jaetaan seurakuntamme tukemien
lähetysjärjestöjen kesken. Päätöksen mukaan tuotto jaetaan niin että Suomen
lähetysseura saa 72 %, Sansa 10 %, Kylväjä 10 %, Kansanlähetys 2,5 %,
Pipliaseura 4 % ja SLEY 1.5 %.
Asiaa koskevan kokouksen (14.4.2014) pöytäkirjasta ilmenee, että kokouksen
aikana heräsi kysymys koskeeko päätös muitakin lähetyksen
vapaaehtoisvaroja. Kokous päätyi siihen, että koskee. Näin asia jäi etukäteen
kysymättä Kirpparin vapaaehtoisilta ja ilmeisesti myös kertomatta heille
kokouksen jälkeen. Informaatiokatkos on aiheuttanut paljon mielipahaa.
Nyt Kirpparin väki on lähestynyt lähetystyön johtokuntaa kirjeellä (Liite 1),
jossa se toivoo että Kirpparin tuotto voitaisiin edelleen jakaa pelkästään
Lähetysseuran työhön Botswanassa.

Tällä hetkellä Ylöjärven seurakunnalla ei ole Botswanassa varsinaista
nimikkokohdetta.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirpparin tuotto jaetaan kuten johtokunta on 14.4.2014 päättänyt eli samassa
suhteessa kuin myös Unelmatuvan tuotto. Vaikka tällä hetkellä seurakunnalla
ei olekaan Botswanassa varsinaista nimikkokohdetta, Suomen Lähetysseuran
osuus ohjataan toistaiseksi Suomen lähetysseuran työhön Botswanassa.
Samalla johtokunta toivoo, että Kirpparin väki voisi miettiä, mikä nykyisistä
Suomen Lähetysseuran nimikkokohteista voisi tulevaisuudessa olla se, mihin
Kirpparin tuotto Suomen Lähetysseuran osalta ohjataan. Esimerkiksi
Kirppariväen kirjeessä mainittujen lasten ja vammaisten tukeminen onnistuu
mainiosti myös nykyisten kohteittemme kautta.

PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan niin, että Kirpparin väki voi valita sen Lähetysseuran
kohteen, mitä Lähetysseuran osuudella tuetaan.

122 §

Muut mahdolliset asiat
1. Lähetysväen yhteinen tapaaminen 16.11. klo 16.00 alkaen. Mietitään esim
joulumarkkinoita, Loppiaisen kirkkopyhää, kevään lähetysiltoja yms.
2. Joulumarkkinat 17.12 seurakuntakeskuksella 15.00-19.00. Mukana
lähetystyön lisäksi yhteistyökumppaneita.
3. Israelin matkalle mahtuu vielä. Kustannukset n. 1600 euroa puolihoidolla.
4. Johtokunnan jouluruokailu päätettiin järjestää
5. Lähetysilta 29.11. Aiheena Hongkong, josta kertovat paikan päällä
käyneet Mikko Huuhtanen ja Teija Ojala.

123 §

Seuraava kokous
Kokous pidetään 15.1.2017 klo 18.00 (alustava varaus)

124 §

Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.15

Veli-Matti Antila,
puheenjohtaja

Matti Mikkola
pastori, johtokunnan sihteeri

