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134 §

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Raija Viinikka piti alkuhartauden

135 §

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

136 §

Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Hyväksytään työjärjestys

137 §

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 pöytäkirjantarkastajiksi Eija Palmi ja Hanna Koivisto

138 §

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

139 §

Lähetystyön johtokunnan lausunto Unelmakahvilasuunnittelua
koskevista selvityksistä
ESITTELIJÄ: Lähetystyön työalan pappi
1) Ylöjärven seurakunnan kirkkoneuvosto on pyytänyt lähetystyön
johtokunnan lausuntoa ja omaa päätöksentekoaan varten lähetystyön
työalan papilta vastauksia kuuteen Unelmakahvilatoimintaa koskevaan
kysymykseen. Neuvoston esittämät kysymykset ja lähetyksen työalan
papin vastaukset ovat liitteessä 1.
2) Koska lähetystyön johtokunta on edellisessä kokouksessaan jo pohtinut
myös kaavoitukseen ja rakennuslupiin liittyviä kysymyksiä, tuodaan sille
samalla tiedoksi, että kirkkoneuvosto on pyytänyt seurakunnan
kiinteistöpäällikköä selvittämään kaupungin kaavoitus- ja
rakennuslupaviranomaisilta heidän näkemyksiään mahdollisesta uudesta
kahvilarakennuksesta.

Kiinteistöpäällikkö on saanut asiaa alustavasti pohtivan sähköpostin
kaupunginarkkitehdiltä (maankäyttö- ja ympäristöpalveluiden päällikkö), jonka
vastuualueeseen kuuluvat kaavoitus, maapolitiikka, kunnallistekninen
suunnittelu, ympäristönsuojelu sekä rakennusvalvonta.
Kaupunginarkkitehti pohtii alustavassa sähköpostissaan sitä, että mahdollinen
kahvila tulisi olemaan osa kirkollisten rakennusten kokonaisuutta. Sen tulisi
siksi olla mitoitukseltaan hyvällä tavalla siro, sijainniltaan ympäristöön sopiva
ja hakea muotokieleensä, väritykseensä ja materiaalivalintoihinsa vaikutteita
kirkon ja ruumishuoneen ulkoasusta. Edellä mainituista lähtökohdista johtuen
kaupunginarkkitehti kannustaa valitsemaan mahdolliselle
kahvilarakennuksella vastaavantyyppisiä kohteita suunnitelleen arkkitehdin ja
toteuttamaan rakennuksen paikalle suunniteltuna, jolloin lopputulos vastaa
laadultaan suunnittelualueen lähtökohtia ja arvoa.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Johtokunta muokkaa lähetystyön työalan papin ja kiinteistöpäällikön kautta
tulleitten lisäselvitysten ja tietojen perusteella edellisessä kokouksessa
29.1.2018 tekemäänsä ehdotusta, jos näkee sen tarpeelliseksi:
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.

PÄÄTÖS: Johtokunta päätti palata tarvittaessa asiaan sen jälkeen kun
lähetyksen työalan pappi ja lähetyksen ja kansainvälisen työn sihteeri ovat
kokoontuneet yhdessä Unelmakahvilavapaaehtoisten kanssa 21.3.
Johtokunta haluaa jatkaa vuoropuhelua ja löytää yhdessä hyvän ratkaisun
Unelmakahvilatoiminnan jatkamiseksi.

140 §

Ylöjärven seurakunnan edustajien valinta Suomen lähetysseuran
vuosikokoukseen
ESITTELIJÄ: Lähetystyön työalan pappi
Ylöjärven seurakunnalla on oikeus lähettää kaksi edustajaa Suomen
lähetysseuran vuosikokoukseen. Seuraava vuosikokous järjestetään
Kuopiossa 26.5.2018 klo 10. Seurakunnan toinen edustaja on joko
kirkkoherra tai lähetyksen ja kansainvälisen työn sihteeri. Toisen edustajan
johtokunta valitsee keskuudestaan.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Johtokunta valitsee keskuudestaan edustajan ja tälle varaedustajan.
PÄÄTÖS: Lähetyksen työalan työntekijät kysyvät kiinnostunutta
seurakuntalaista

141 §

Muut mahdolliset asiat
- Hanna Koivisto ja Hanna Tamminen ovat lähdössä Israeliin tutustuamaan
SLS:n kohteisiin.

142 §

Seuraava kokous
Ajankohtaa ei päätetty

143 §

Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.55

Pöytäkirjantarkastajat:

_______________
Eija Palmi

________________
Hanna Koivisto

_______________
Veli-Matti Antila, pj

_________________
Matti Mikkola, siht.

