EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS - ELY
HALLITUS
PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: 27.2.2009 klo 12.00-15.00
Paikka:
Tampere, Näsilinnankatu 26, Seurakuntien talo, Emmaussali
Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja
Annikki Erelä, Tuusula, sihteeri
Päivi Erkkilä, Askola, poissa
Ulla Kakkonen, Kitee, poissa
Kari Kanala, Helsinki, poissa
Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki
Kari Lähdesmäki, Tampere
Pirjo Nurmesviita, Jämsä
Keijo Sulkko, Seinäjoki
Matti Aho, Evijärvi, 1.varajäsen
Kosti Kallio, Hyvinkää, 2.varajäsen
Lisäksi Antero Rasilainen, puheoikeudella

PÄÄTÖSASIAT
16 §

Päätös työntekijästä ELY:n työhön
a. A. Rasilaisen haastattelu ja työsopimuksen teko
Puheenjohtaja toivotti Antero Rasilaisen tervetulleeksi.
Keskusteltiin Antero Rasilaisen kanssa hallituksen laatimasta toimenkuvasta
pääsihteerille. Kuultiin Antero Rasilaisen vastauksia ja ajatuksia hallituksen
kysymyksiin koskien mm. hänen elämänhistoriaansa, perhettään, työtään sekä
käsitystä itsestään toisaalta organisaattorina ja toisaalta paimenena ja julistajana.
Näitä erilaisia kykyjä kuvaavat Antero Rasilaisen sanat: ”Se on puhtaasti
järjestelykysymys” ja ”Menen sinne, mihin minut kutsutaan ja saan mennä kertomaan
Jeesuksesta”.
Antero Rasilainen poistui.
Hallitus keskusteli vielä työn vaatimuksista ja työsuhteeseen liittyvistä asioista.
Yksimielisesti päätettiin kutsua Antero Rasilainen ELY:n pääsihteerin tehtävään
1.4.2009 alkaen. Palvelussuhteen ehdot sen mukaiset kuin on neuvottelussa Antero
Rasilaisen kanssa sovittu.
Hallitus esitti, että Antero Rasilainen olisi mukana 29.3. Tampereella ELY:n
1-vuotisjuhlilla ja messun yhteydessä voitaisiin järjestää tehtävään siunaaminen.
b. Kannatusrenkaan muodostaminen
Työntekijää varten muodostetaan kannatusrengas, johon toivotaan noin 100
kuukausittain n. 30 euroa maksavaa jäsentä.

17 §

ELY:n hallinto
a. Talous: Merkittiin tiedoksi
b. Muut hallintoasiat: Tilikauden tulos 24.446 € (SLS:lle maksettu 40.000 €)
Maaliskuun kokouksessa käsitellään tilipäätös.

18 §

Jäsentilanne ja uusien jäsenten hyväksyminen
27.2.2009 uusia jäseniä hyväksyttiin 17, jäseniä yhteensä 428

19 §

ELY:n toiminta
a. Evankeliset kesäjuhlat
• Kesäjuhlajuliste on suunniteltu huomioiden kauhajokelaisten toiveet.
• Ohjelma
- Laula Kanssani –tilaisuus.
Laula kanssani -toiminnasta keskusteltiin kohdassa e. Tässä yhteydessä
keskusteltiin kesäjuhlien lastenohjelman järjestämisestä tarpeellisena
rinnakkaisohjelmana. Pirjo Nurmesviita sai tehtäväksi kysyä avukseen
työryhmään Tuuli Tamminen-Syrjälää ja Ansa Myllyniemeä, joiden
osoitteet löytyvät ELYn jäsenluettelosta.
Ohjelmaan ehdotettiin Seinäjoen lapsikuoron esiintymistä ja Sakari
Nurmesviidan kerrontaa piirtäen.
24.3. Tampereen nuorisotiimi kokoontuu Seinäjoella ja keskustelee
mahdollisuudesta antaa apua myös lastenjuhlaan.
- Puhuja SLS:sta Tuula Sääksi, Sansasta Timo Reuhkala
Päätettiin, että Annikki Erelä kysyy Tuula Sääksiä ja Pekka Knuutti Timo
Reuhkalaa puhujiksi kesäjuhlille.
b.

c.

d.
e.

f.

ELY:n 1-vuotisjuhla Tampereella 29.3.
• Ohjelmaan lisätään Antero Rasilaisen puhe.
Juhlaa päätettiin mainostaa Kotimaassa 19.3. sekä Kirkkosanomissa.
Samassa yhteydessä ilmoitetaan Antero Rasilaisen työhön siunaaminen.
Anteron isää, kenttärovasti Yrjö Rasilaista, kysytään avustajaksi.
Lähetysjuhlilla 6.6.2009
• Siionin Kannel –lauluseurat: Pekka Knuutti kysyy Tuula Sääksiä
puhujaksi. Antero Rasilainen juontaa, säestäjänä dipl.urkuri Matti Heroja
• SLS:n vuosikokous lauantaina klo 9.00: ELY:n edustajana on Sirpa KeskiAntila sekä Pekka Knuutti, Pekka Kiviranta tai Annikki Erelä.
Työryhmien terveiset: Ei käsitelty erikseen. Todettiin, että sähköpostin välityksellä
pidetään yhteyttä.
Toimintasuunnitelman toteutuminen
• Opistojen kanssa järjestettävä koulutus y.m. toiminta.
Opinnollistetaan kaikki mahdollinen ELYn toiminta.
Ensimmäinen nimikkolähetti Kristiina Erelä
SLS:sta on lähetetty nimikkosopimuslomake allekirjoitettavaksi. Tavoitesumma
päätettiin jättää auki ja seurataan kannatuksen kehittymistä.
Hallitukselle jaettiin muistio nimikkosopimuksiin liittyvästä neuvottelusta SLS:ssa
24.2.09. Mukana olivat SLS:sta kehitysjohtaja Tuula Sääksi, varainhankinnan
koordinaattori Riitta Lehtola ja ELYstä hallituksen siht. Annikki Erelä, joka myös
kertoi neuvottelusta lyhyesti.
Neuvottelussa todettiin, että ELYn ja SLS:n sopimuksen mukaisesti Kristiina on
nimikkolähetti, ja tuki menee Angolan kirkon työlle, josta Riitta Lehtola lupasi

lähettää tietoa, Tietoa Angolan kirkon työstä saa myös netistä SLS:n kotisivujen
linkkien kautta.
Neuvottelun tärkein aihe oli keskustella ELYn mahdollisuudesta tehdä omia
nimikkosopimuksia seurakuntien kanssa. SLS:n ja ELYn sopimuksen alla voi olla
tällaisia sopimuksia eikä niistä tarvitse raportoida SLS:lle. Silloin SLS:lle menevä
tuki kierrätetään ELYn kautta, ja ELY huolehtii seurakuntakohtaisesti
lähetyskannatuksen ilmoittamisesta SLS:lle sekä välittää seurakunnille
nimikkokohteista ja –läheteistä tietoa.
20 § Laula Kanssani -tapahtumat ELY:n toiminnaksi
Vastaanotettiin Evankelisen opettajaliiton (EOL) kirje, joka sisälsi seuraavan tiedon
EOL:n johtokunnan 14.2.2009 tekemästä päätöksestä:
” 6 § EOL siirtää vastuun lastenlaulutapahtumien järjestämisestä sekä lastenlaulujen
äänitteiden ja dvd:n tekemisestä ELY:lle, koska EOL:llä ei ole tähän riittäviä
resursseja. Seija Annola ja Marjaana Reuhkala valittiin EOL:n edustajiksi sopimaan
käytännön järjestelyistä sekä sopimuksen yksityiskohdista.
EOL siirtää ELY:lle 32 000 € käytettäväksi dvd:n tuottamiseen. Mahdollinen
ylijäämä ja tuotto käytetään uuden cd:n ja dvd:n tuottamiseen EOL:n ja ELY:n
yhdessä sopimalla tavalla. Seija Annola ja Marjaana Reuhkala valtuutettiin sopimaan
asiasta.”
Hallitus päätti yksimielisesti ottaa vastaan ELY:n tarjouksen. Pekka Knuutti, Pirjo
Nurmesviita ja Keijo Sulkko valtuutettiin laatimaan sopimuspaperit ELYn puolesta.
Pirjo Nurmesniemi sai tehtäväksi tuoda seuraavaan kokoukseen ehdotuksen
työryhmästä, jonka vastuulle jäisi jatkossa ELY:n Laula kanssani -toiminta
(lastenlaulutapahtumia sekä CD- ja DVD- levyjen toimittaminen).

21 §

ELY:n tiedotus
a. ELY:n lehti
• Tämän hetken tilanne: Ensimmäinen tiedote on postitettu jäsenille
helmikuun lopussa työnimellä Elysanomat. Pyydettiin, että Pekka Knuutti
ilmoittaisi kappalehinnan. Sovittiin, että lisäkappaleita tehdään tarvittaessa.
• Toimituskunta: Antero Rasilainen, Virpi Tuominiemi, Annikki Erelä
• Nimi. Sovittiin, että ELYn 1-vuotisjuhlassa Tampereella pannaan esille
laatikko ELYn lehden nimiehdotuksia ja muita aloitteita varten.
• Jakelu, kenelle ja miten: Keskusteltiin lehden postittamisesta seurakunnille
ja ELYn avainhenkilöille.

