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11 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen 18.15. Kappalainen pitää hartauden.

12 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esittelijä: kappalainen
Taustaa: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla (KL 7 luku § 4).
Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan

13 §

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esittelijä: kappalainen
Päätösesitys: Kokouksen esityslista hyväksytään.
Päätös: Esityksen mukaan

14 §

Pöytäkirjantarkastajien hyväksyminen
Esittelijä: kappalainen
Esittelijän ehdotus: Piirineuvosto hyväksyy kaksi pöytäkirjantarkastajaa
aakkosjärjestyksen mukaan.
Päätösesitys: Pöytäkirjantarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Jaakko Sairo
ja Esa Kulmala
Päätös: Esityksen mukaan

15 §

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Esittelijä: kappalainen
Päätösesitys: Pöytäkirja nähtävänä Ylöjärven kirkkoherranvirastossa viikon
kuluttua kokouksesta 14 päivän ajan arkisin klo 9-15 sekä Viljakkalan
seurakuntatoimistossa sopimuksen mukaan.
Päätös: Esityksen mukaan

16 §

Tuomiokapitulin yhteistyöselvitys
Esittelijä: kappalainen
Taustaa: Tuomiokapituli on päättänyt yhteistyöselvityksen kuuden seurakunnan kesken.
Selvitys valmistuu helmikuun 2018 loppuun mennessä. Piirineuvoston on hyvä tietää
selvityksen sisällöstä ja sille pitää varata tilaa kysellä selvityksen nykytilanteesta ja
mahdollisista vaikutuksista piirineuvoston toimintaan. Kirkkoherra on lupautunut
kokoukseen keskustelukumppaniksi.
Päätösesitys: Piirineuvosto keskustelee asiasta kirkkoherran kanssa ja päättää tarvittaessa
jatkotoimenpiteistä asian johdosta.
Päätös: Kirkkoherra kertoi selvityksen nykytilanteen. Keväällä 2018 tulee
yhteistyöselvitys lausuntakierrokselle piirineuvostoon. Seurataan tilannetta.

17

§

Kanttoriyhteistyö Hämeenkyrön kanssa
Esittelijä: kappalainen
Taustaa: Hämeenkyrön seurakunta on tarjonnut yhteistyötä Ylöjärvelle kanttoriasioissa.
Mikäli yhteistyöhön, lähdetään, vaatii se neuvotteluja Viljakkalan piirin toiminnallisista
järjestelyistä. Yhteistyö tarjoaa hyviä synergiaetuja, muun muassa kuorotoiminnan
kannalta. Asiaa kannattaa tarkastella huolellisesti isoja kokonaisuuksia ajatellen. Kipeä
kysymys on Viljakkalan jumalanpalveluksen ajoitus. Siinäkin aukeaa tilaisuus profiloitua
vaikkapa perheiden suuntaan.
Päätösesitys: Piirineuvosto keskustelee eri mahdollisuuksista kanttoriyhteistyön ja
jumalanpalvelusaikojen osalta sekä päättää tarvittaessa jatkotoimista.
Päätös: Esityksen mukaan

18

§

Perustoiminta 2018
Esittelijä: kappalainen
Taustaa: Piirineuvosto on hyväksynyt seurakuntapiirin perustoimintokuvauksen vuodesta
2017 eteenpäin. Vuosikohtaiset Toimintasuunnitelmat laaditaan viranhaltijoiden ja
työalajohtokuntien toimesta kirkkoneuvostolle. Piirineuvoston hyväksymä ja jatkuvasti
päivittämä perustoimintokuvaus luo edellytykset seurakuntapiirin alueen välttämättömien
toimintojen huomioimiselle työalajohtokunnissa toimintasuunnitelmaa ja budjettia
laadittaessa.
Päätösesitys: Piirineuvosto arvioi seurakuntapiirin perustoimintokuvausta 2017 ja
toimintatarpeita vuodelle 2018 ja hyväksyy tätä palvelevat arviot viranhaltijoille ja
työalajohtokunnille lähetettäväksi.
Päätös: Keskusteltiin perustoimintokuvauksesta

19

§

Viljakkalan Marttojen esitys
Esittelijä: kappalainen
Taustaa: Viljakkalan Martat ovat lähestyneet piirineuvostoa seuraavalla
sähköpostiviestillä: ”Viljakkalan Martoissa olemme paljon puhuneet ja miettineet miten
voisimme tukea kotiseurakuntaamme. Rahallisesti siihen Martoilla ei ole
isojakaan resursseja, mutta monta osaavaa käsiparia meillä on ja näin
ollen ajattelimme lähestyä piirineuvostoa kirkon penkkien pehmusteiden
osalta. Monesti olemme kuulleet niistä puhuttavan ja niitä tarvittavan,
mutta ajattelimme ryhtyä tuumasta toimeen. Meiltä löytyy sekä kankaita,
että ompelutaitoisia jäseniä, mutta pehmusteisiin tarvitsisimme
piirineuvoston rahallista panosta. Ajattelimme ommella pehmusteita noin 30 kpl ja
kustannus superlonin osalta on noin 6€/kpl. Superloni on noin 4 cm paksuudeltaan.
Ystävällisin terveisin Riina-Kaisa Heiska, sihteeri, Viljakkalan
marttayhdistys ry.” Tarvikkeet voidaan kustantaa (n. 180 -200 €) esim.
jumalanpalveluselämän tarvikemenoista tai Paanasen testamenttivarojen jäljellejäävistä
varoista, kun koulukonsertit on maksettu.
Päätösesitys: Piirineuvosto päättää hyväksyä em. yhteistyön Viljakkalan Marttojen
kanssa sekä esittää kustannusten kattamista ensisijassa jumalanpalveluselämän

tarvikevaroista ja toissijaisesti Paanasen testamenttivaroista.
Päätös: Piirineuvosto päättää hyväksyä em. yhteistyön Viljakkalan Marttojen kanssa sekä
esittää kustannusten kattamista ensisijassa jumalanpalveluselämän tarvikevaroista
20

§

Muut mahdolliset asiat:
- Seuraava piirineuvoston kokouspäivä: Ma 25.9.2017 klo 18.00 Viljakkalan
seurakuntatalo
- Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkki uusitaan lahjoitusvaroin

21 §

Ilmoitusasiat

- Kolehdit kesällä 2017 annettiin kirjallisesti tiedoksi.

22 §

Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 12, 20 ja 22.
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.25

Viljakkalassa 22.5.2017

______________________
Esa Kulmala

______________________________
Jaakko Sairo

_______________________
Puheenjohtaja Aino Papu

__________________________________
Sihteeri Heidi Olkinuora
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