EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS - ELY
HALLITUS
PÖYTÄKIRJA
Kokousaika: Torstaina 29.5.2008 klo 16.00-18.00
Paikka:
Tampere, Näsinlinnankatu 26, 2 krs
Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja
Annikki Erelä, Tuusula, sihteeri
Päivi Erkkilä, Askola, poissa
Ulla Kakkonen, Kitee
Kari Kanala, Vantaa, poissa
Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki
Kari Lähdesmäki, Tampere
Pirjo Nurmesviita, Jämsä
Keijo Sulkko, Seinäjoki, poissa
Matti Aho, Evijärvi, 1.varajäsen
Kosti Kallio, Hyvinkää, 2.varajäsen
11 §

Kokouksen avaus
Kokous aloitettiin varapuheenjohtaja Pekka Kivirannan johtamalla hetkirukouksella
kappelissa. Puheenjohtaja Pekka Knuutti avasi kokouksen.

12 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

13 §

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen.
Edellisen kokouksen pöytäkirjasta keskusteltiin.
5 § d.: Kirje seurakuntiin on vielä lähettämättä. Sovittiin, että Pekka Knuutti ja Pekka
Kiviranta ovat asiasta yhteydessä Keijo Sulkkoon.
8 §: Pekka Knuutti kertoi 21.4.2008 Lasse Nikkarikosken kanssa käymästään
keskustelusta seuraavaa:
- Lasse Nikkarikosken mielestä ongelmallista on, jos samat henkilöt toimivat
luottamustehtävissä sekä SLEY:ssä että ELY:ssä.
- Lasse Nikkarikosken mukaan SLEY:n osastoja ei voi käyttää ELY:n toiminnassa,
vaikka kaikki sen jäsenet olisivat ELY:ssä mukana.
- Selvyyden vuoksi tilaisuuksista ilmoitettaessa on selkeästi mainittava järjestäjä ja
kolehti.
- Lasse Nikkarikoski oli kiinnostunut lähetysyhteistyöstä. ELY:n taholla siihen ei
kuitenkaan ole halua, vaikka SLEY:n kanssa keskustellaankin samoin kuin
muidenkin lähetysjärjestöjen kanssa.
- Vaikka Hämeenlinnan evankeliumijuhlat ovat ELY -henkiset, Lasse Nikkarikoski
haluaa pitää ne SLEY:n juhlina.
Pöytäkirja hyväksyttiin.

14 § Yhdistyksen toiminta- ja taloustilanne 29.5.2008
A Kotimaantyö:
a. ELY:n kesäjuhla 2008 Ilmajoella
Ohjelma
Kesäjuhla halutaan toteuttaa vaatimattomasti ja järjestää vain vähän
rinnakkaistilaisuuksia. Ohjelman suorittajista ja eri tilaisuuksista keskusteltiin laajasti.
Vastuut eri tilaisuuksista jaettiin hallituksen jäsenten kesken seuraavasti:
La 2.8.
12.00-13.15 Kutsutut, Pekka Kiviranta
14.00-15.30 Voiman lähteellä, Pekka Kiviranta
14.00-15.00 Laula kanssani –tilaisuus, Seija Annola organisoi
16.30-18.00 Lähetys ja koko maailma, A. Erelä ja K. Kallio, mukana Ulla Kakkonen
18.00
ELY:n vuosikokous, Avaus Pekka Knuutti
19.30
Kauneimmat hengelliset laulut, Matti Aho
21.00
Nuorten ja nuorten aikuisten ilta, Kari Lähdesmäki ja Kari Kanala
Su 3.8.
10.00
Messu
13.00-14.30 Erilaisuus on rikkautta, Matti Aho
13.00
Lastenjuhla, Pirjo Nurmesviita
15.30
Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa, Pekka Knuutti
Kotimaan työryhmä työstää kesäjuhlan ohjelmaa edelleen.
Käytännön järjestelyt
Käytännön järjestelyistä vastuu on jäänyt Sirpa Keski-Antilalle.
Keskusteltiin Sirpa Keski-Antilan laatimasta talkoovuorolistasta ja tarkistettiin, että
suunnitelma sopii ohjelmaan. Talkoolaisille ruoka on ilmainen, ei matkat.
Ruokien hinnat: keitto 7 eur, sunnuntairuoka 8 eur, kahvi+pulla+kakku 2,5 eur
Pika-arpajaisista ilmoitetaan ja pyydetään juhlille tulijoita tuomaan tullessaan voittoja.
Arvan hinta 2 eur/kpl.
Myytävä tavara:
Pekka Knuutti kysyy myytäväksi Siionin Kanteleita. Jos tulee kyselyitä muusta
myynnistä, harkitaan kenelle annetaan myyntipöytiä.
Kesäjuhlasta päätettiin ilmoittaa netissä mahdollisimman pian.
b. Kesäjuhla 2009
Todettiin, että seuraava kesäjuhla 2009 on päätettävä pian ja ilmoitettava
kesäjuhlakalenteriin. Kotimaan työryhmä sai tehtävän etsiä juhlapaikkaa kysellen
seurakunnista. Juhlan tulisi olla tiedossa Ilmajoen juhlilla.
B Lähetystyö
a. Evangelical Church of Christ –kirkko Sambiasta on lähettänyt ELY:lle kirjeen,
jossa esitetään yhteistyö- ja avustuspyyntö ELY:lle. Todettiin, että kiitetään kirjeestä,
ja ilmoitetaan, että ELY tukee lähetystyötä pääasiassa kirkon lähetysjärjestöjen kautta.
Päätettiin, että puheenjohtaja Pekka Knuutti lähettää vastauskirjeen Annikki Erelän
laatiman ehdotuksen pohjalta.

b. Keskusteltiin mahdollisesta lähetysrahaston perustamisesta ja päätettiin palata
asiaan myöhemmin, kun on saatu lisäselvityksiä lähetystyön työryhmältä.
c. Kosti Kallio valtuutettiin olemaan yhteydessä Japanin ev.lut.kirkkoon.
C Kasvatustyö:
Kari Lähdesmäki kertoi, että kasvatustyöryhmää halutaan laajentaa.
Ryhmässä on tällä hetkellä 4 jäsentä, ja ryhmään kysytään vielä kolmea.
D Hallinto:
a. Talouden hoito: Saldotilanne 29.5.2008 oli 2.620,36 €.
b. Jäsentilanne: 29.5.2008 uusia jäsenhakemuksia oli 56, lisäksi hallitukselle oli tullut
parikymmentä muuta hakemusta, joista vielä puuttui tarvittavia tietoja.
c. Tiedotus:
* Esitteen laatimistilanne: Pekka Knuutti kyselee vielä tarjouksia ennen painamista.
* ELY:n logo: Tutustuttiin Kauhajoen ev. opiston graafisen linjan opiskelijoiden
suunnittelemiin ehdotuksiin, joista parhaimpana pidettiin Rausonora Tastulan työtä.
Päätettiin, että lähetystyön ryhmä kysyy ehdotuksesta asiantuntijoiden mielipidettä ja
hoitaa asian työstämisen eteenpäin.
E Hanketoiminta ja koulutus
Keskusteltiin Laula kanssani – tilaisuuksien siirtymisestä Evankeliselta
Opettajaliitolta ELY:n työmuodoksi. Päätettiin, että valmistellaan asia seuraavaan
hallituksen kokoukseen Ilmajoella kesäjuhlien yhteydessä, ja pyydetään Seija Annola
mukaan. Harkitaan toiminnasta koituvien puhelin- ym. kulujen korvaamista.
15 § Rekisteröiminen
Rekisteröintihakemus on vireillä PRH:ssa. Lupa on odotettavissa elokuun aikana,
ellei tule ongelmia.
16 § Jäsenten hyväksyminen
Uudet jäsenet hyväksyttiin ja luettiin nimet, 56 jäsentä. ELY:n jäsenmäärä on nyt 171.
17 § Muut asiat
Kari Lähdesmäen ehdotuksesta hallitus päätti valtuuttaa henkilöitä toimimaan ELY:n
talousvastaavina eri tahoilla, jolloin vältyttäisiin pankkitalletusten yhteydessä
perittävistä maksuista.
18 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään 2.8. klo 9.00 Ilmajoella Seurakuntakeskuksessa.
19 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

