YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA
LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

Pöytäkirja
3/ 2018

Aika

10.10.2018 klo 18.30

Paikka

Seurakuntakeskus, Kahvion laajennus (Lammastarha)
Kahvitus alkaa klo 18.15

Paikalla:
Antila Veli-Matti
Kurki Venla
Mattila Olavi
Pyöriä Kaarlo
Palmi Eija
Skyttä Jaana
Mikkola Matti
Ojala Teija

Puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
1. varajäsen
lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri
pastori, sihteeri
julistustyön koordinaattori

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
144 §
145 §
146 §
147 §
148 §
149 §
150 §
151 §
152 §
153 §

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Vuoden 2019 toimintasuunnitelmat ja talousarviot (aikuistyö ja lähetystyö)
SLS:n palvelusopimuksen päivitys
Muut mahdolliset asiat
Seuraava kokous
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

144 §

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Teija Ojala piti alkuhartauden

145 §

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

146 §

Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys

147 §

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: Eija Palmi ja Venla Kurki

148 §

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

149 §

Vuoden 2019 toimintasuunnitelmat ja talousarviot, aikuistyö (Liite 1) ja
lähetystyö (Liite 2)
ESITTELIJÄT: Julistustyön koordinaattori sekä lähetyksen ja
kansainvälisentyön sihteeri.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Hyväksytään vuoden 2019 toimintasuunnitelmat ja talousarviot
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan

150 §

SLS:n palvelusopimuksen päivitys
Esittelijä: Lähetyksen ja kans.väl.työn sihteeri
Suomen Lähetysseuran kanssa tehty palvelusopimus päivitetään SLS:n ja
seurakunnan sopimuksen mukaisesti määräajoin. Voimassaoleva sopimus

vaatii nyt päivitystä. Palvelupäällikkö Riitta Sandbergin laatima uusi
sopimusehdotus liitteessä 3.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Johtokunnan päätettävissä on esimerkiksi Etiopiassa lähettinä lopettaneen
Heidi Majurin saaman tuen (20 000 euroa) siirtäminen johonkin toiseen
Lähetysseuran kohteeseen tai henkilölle. On luontevaa että johtokunta etsii
Majurin tilalle uuden nimikkolähetin, uudet kasvot, jostakin SLS:n kohteesta.
Alustavien tiedustelujen jälkeen SLS:n palvelupäällikkö, yhdyshenkilömme
Riitta Sandberg ehdotti valitsemaan jommankumman seuraavista: pastori
Aaro Rytkönen, Oman ja filosofian maisteri Janette Vettenranta, Kypros (Lähiidän kirkollinen työ). Tarkemmat esittelyt ko, henkilöistä ovat liitteessä 3.
Lisäksi on mahdollista että Yunnanin teologiselle seminaarille myönnetystä
20 000 euron tuesta siirretään 10000 euroa johonkin toiseen kohteeseen,
koska hankkeen budjetti on pienentynyt. Riitta Sandberg ehdottaa yhdeksi
mahdolliseksi tuen kohteeksi Botswanan hanketta ”vammaisten oikeus
terveyteen”
PÄÄTÖS:
Johtokunta päätti, että Heidi Majurin tilalle nimikkolähetiksi valitaan Aaro
Rytkönen. Lisäksi johtokunta päätti, että Yunnanin teologisen seminaarin
20000 euron määrärahasta siirretään 10000 euroa Botswanan ”Vammaisten
oikeus terveyteen” –hankkeeseen.
151 §

Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita

152 §

Seuraava kokous
Johtokunnan jouluruokailu joulukuun alkupuolella. Hanna Koivisto kertoo
matkastaan Israeliin ja Jordaniaan.

153 §

Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.20

Pöytäkirjantarkastajat:

_______________

________________

_______________
Veli-Matti Antila, pj

_________________
Matti Mikkola, siht.

