YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA
LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

Pöytäkirja
1/ 2018

Aika

29.1.2018 klo 18

Paikka

Seurakuntakeskus, Kahvion laajennus (Lammastarha)
Kahvitus alkaa klo 17.45

Paikalla:
Antila Veli-Matti
Koivisto Hanna
Kurki Venla
Mattila Olavi
Mikkonen Petri
Mäkinen Minna
Pyöriä Kaarlo
Viinikka Raija
Petäjäniemi Liisa
Skyttä Jaana
Mikkola Matti
Järnvall Esa

Puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
2. varajäsen
Kirkkoneuvoston edustaja
lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri
pastori, sihteeri
pastori (Pykälän 130 ajan )

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
125 §
126 §
127 §
128 §
129 §
130 §
131 §
132 §
133 §

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Vuoden 2017 toimintakertomukset (aikuistyö ja lähetystyö)
Muut mahdolliset asiat
Seuraava kokous
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

125 §

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Matti Mikkola piti hartauden.

126 §

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
127 §

Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys

128 §

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 Venla Kurki ja Minna Mäkinen

129 §

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

130 §

Vuoden 2017 toimintakertomukset, aikuistyö ja lähetystyö (Liite 1)
ESITTELIJÄT: Aikuistyön pastori sekä lähetyksen ja kansainvälisentyön
sihteeri.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Hyväksytään vuoden 2017 toimintakertomukset
PÄÄTÖS: Lisättiin Kurun kirpputorin kävijämäärät ja tuotto. Muuten
ehdotuksen mukaan.

131 §

Muut mahdolliset asiat
1) Unelmakahvilan vapaaehtoisten vastuuryhmä on tehnyt suunnitelman
uuden Unelmakahvilan rakentamiseksi. Suunnitelma ohessa liitteenä 2.
Kirkkoneuvosto pohtii Unelmakahvila-asiaa kokouksessaan 31.1. Jos
jatkokäsittely on kirkkoneuvoston mielestä tarpeellista, asia voi sen
jälkeen siirtyä lähetystyön johtokunnan mietittäväksi ja valmisteltavaksi
mahdollisia päätöksiä varten.
Johtokunnan mielestä vapaaehtoistyöryhmän suunnitelma antaa hyviä
suuntaviivoja Unelmakahvilan suunnitteluun. Keskustelussa kävi ilmi, että
johtokunnan yksimielinen kanta on Unelmatuvan toiminnan jatkaminen.

Seurakunnan keskeinen toiminta, evankeliumin vieminen kaikkeen
maailmaan on lähetyskäskyssä Uudessa testamentissa. Sen lisäksi
toiminta pitää yllä yhteisöllisyyttä ja torjuu yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.
Seurakunnan vapaehtoisten työpanos Unelmatuvassa on ollut merkittävä
ja sitä ei voi mitata rahassa. Ylöjärven kaupungin rakennusvalvonnan
antaman tiedon mukaan tuvan rakentamisen tarvitaan poikkeamislupa ja
rakennuslupa. Näillä luvilla rakennus ja toiminta voidaan aloittaa uudelleen
kohtuullisessa ajassa. Tuvan sijaintiin ja ulkonäköön on kiinnitettävä
erityistä huomiota, koska alue on historiallisesti merkittävä.
132 §

Seuraava kokous
22.2. 2018 klo 18.00

133 §

Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:21
Veli-Matti Antila,
puheenjohtaja

Matti Mikkola
pastori, johtokunnan sihteeri

