EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS - ELY ry
HALLITUS
PÖYTÄKIRJA
Kokousaika: Torstaina 2.10.2008 klo 15.00
Paikka:
Tampere, Kyttälänkatu 1, II kerros, Nuorisotoimiston neuvotteluhuone
Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja, puheenjohtajana
Annikki Erelä, Tuusula, sihteeri
Päivi Erkkilä, Askola,
Kari Kanala, Helsinki
Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki,
Kari Lähdesmäki, Tampere
Pirjo Nurmesviita, Jämsä
Matti Aho, Evijärvi, 1.varajäsen
Kosti Kallio, Hyvinkää, 2.varajäsen
Tehtyjä päätöksiä:
32 §

ELY:n rekisteröiminen
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen
yhdistysrekisteriin 25.8.2008 numerolla 199099 joidenkin sääntöihin tehtyjen
muutosten jälkeen. Hyväksytyt säännöt ovat nähtävissä ELY:n kotisivuilla.

33 § Yhdistyksen toiminta- ja taloustilanne 2.10.2008
Keskusteltiin päätoimisen johtajan tarpeesta ELY:ssä. Todettiin, että ELY tarvitsee
johtajan, joka vastaa mm. paikallisten ja alueellisten tehtävien organisoimisesta sekä
seurakuntayhteyksistä. Kannatusrenkaat ja ELY:lle kerättävät kolehdit ovat tärkeitä
rahoituksessa. Seuraavassa kokouksessa keskustellaan toiminnasta ja taloudesta 2009.
A Kotimaantyö:
a. Palautetta ELY:n kesäjuhlasta 2008 Ilmajoella
ELY:n kesäjuhlasta on saatu hyvää palautetta, ja yhteisen juhlan vaikutus on ollut
monin tavoin innostava. Jäsenet lisääntyivät ja seuraavaa juhlaa alettiin kysellä.
Myönteistä oli myös Kotimaa-lehden toimittajan paikalla olo ja hyvä juttu lehdessä.
Hallitus kokosi vielä palautetta huomioiden kehittämistarpeet:
- Kasvatustyöryhmän palautteessa nousi haaste, ”mielen evankelisuuden”
rakentaminen nuorison keskuudessa. On mietittävä työmuotoja. Tukena voisi olla
nuorten joukko, jolla ”mielen evankelisuus” on entuudestaan olemassa?
- Havaintoja kesäjuhlan toteutuksesta:
• hyvää se, ettei juhlapaikalla ollut liikaa myyntikojuja
• vapaaehtoisia oli yhteensä 170
• aikataulu hyvä: alkoi lauantaina puolelta päivin ja päättyi sunnuntaina illan
suussa - ohjelman tiiviyttä ja taukoja mietittävä.
• juhlaa varten on hyvä olla olemassa perusrakenteet, sisätilat
Nimenä Evankeliset kesäjuhlat on hallituksen mielestä parempi kuin ELY:n kesäjuhla.

Kesäjuhla 2009
Pirjo Nurmesniemi kertoi, että Jämsä on halukas kutsumaan seuraavan kesäjuhlan.
Todettiin kuitenkin, että ELY:n jäsenkokouksen ehdottama aika 1.-2.8.2009 ei sovi
Jämsään samaan aikaan järjestettävän Jyväskylän rallin takia.
Päätettiin ehdottaa Jämsään seuraavaa viikonvaihdetta eli 8.-9.8.-09.
B Lähetystyö
a. SLS:n yhteisöjäsenyys
Suomen Lähetysseuran johtokunta hyväksyi kokouksessaan 9.9.2008 Evankelinen
lähetysyhdistys - ELY ry:n Suomen Lähetysseuran yhteisöjäseneksi.
b. Lähetystyön suunnittelu ja budjetti 2009
Keskusteltiin lähetystyön työryhmän 15.9.08 tekemästä toiminta- ja
taloussuunnitelmasta. Suunnitelmaan palataan muun budjettisuunnittelun yhteydessä.
Pekka Kiviranta muistutti, että teemme työtä lähetysjärjestöjen kautta, kuten ELY:n
säännöissä sanotaan. Lähetysseura on yhteistyöjärjestö. Yhteyksistä Sanansaattajat
ry:hyn neuvotellaan.
Talousryhmälle jätettiin selvitettäväksi keräysluvan ja virallisen kirkkokolehdin
saaminen ELY:n toiminnan tukemiseksi.
C Kasvatustyö:
Kari Kanala kertoi Kasvatuksen työryhmän kokouksesta ja toiminnan suunnittelusta
vuodelle 2009. Suunnittelussa pyritään vastaamaan mitä? kuka? kenelle? ja miten? –
kysymyksiin sekä etsitään avainhenkilöitä alueellisiin toimintoihin ja otetaan käyttöön
netin tarjoamat mahdollisuudet nuorisotyössä.
D Hallinto:
a Jäsentilanne: Uudet jäsenet hyväksyttiin yksimielisesti. 2.10.2008 jäseniä 377.
b. Tiedotus: Todettiin, että pelkkä kotisivu ei riitä, vaan tietoa ELY:stä tarvitaan myös
paperilla. Keskusteltiin myös oman tiedotuslehden tarpeesta jo sitä ennen tämän
talven aikana esim. A4 –kokoisena monisteena.
Sovittiin hartauskirjoituksien panemisesta ELY:n kotisivulle noin kerran kuussa
kirjoittajina aluksi hallituksen jäsenet aakkosjärjestyksessä: Matti Aho, Annikki
Erelä, Päivi Erkkilä…
35 § Muut asiat
- Kosti Kallion ehdotuksesta päätettiin panna nettiin ohjeita aiheesta ”Miten järjestän
ELY:n tilaisuuden?” Samaan yhteyteen liitetään ohjeita ja vihjeitä myös muusta
toiminnasta. Nettiä varten Kosti Kallio tekee pohjan ja jakaa sen hallituksen jäsenille
täydennettäväksi.
- Seuraavassa kokouksessa Kiteellä keskustellaan ELY:n organisaatiomallista ja
vastuuhenkilöistä toimintasuunnitelman pohjalta.
36 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään Kiteellä 21.-23.11.08 alkaen perjantaina klo 18.

