
EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS - ELY     
HALLITUS 
Kokousaika: 18.5.2009 klo 12.00 
Paikka:  Tampere, Näsilinnankatu 26, Seurakuntien talo. 
Osanottajat:   Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja 
                      Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja 
 Annikki Erelä, Tuusula, sihteeri 
 Päivi Erkkilä, Askola,  
 Ulla Kakkonen, Kitee,  
               Kari Kanala, Helsinki, poissa 

Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki 
 Kari Lähdesmäki, Tampere 
 Pirjo Nurmesviita, Jämsä 
 Keijo Sulkko, Seinäjoki, poissa 
          Matti Aho, Evijärvi, 1.varajäsen, poissa 
                      Kosti Kallio, Hyvinkää, 2.varajäsen 
                      Lisäksi Antero Rasilainen, puheoikeudella  
 
PÄÄTÖSASIAT 

 
49   §    ELY:n hallinto 
                     1. Talous: saldotilanne ja Anteron tukirengastilanne merkittiin tiedoksi. 
 2. Rahankeräyslupahakemus on vireillä ja tulee voimaan heinäkuun alussa.   
     Keräyslupa tullaan mainitsemaan mm. ELYn kotisivuilla ja esitteissä. 

            3. Päätettiin anoa virallista kirkkokolehtia. Antero tiedustelee asiaa  
    Kirkkohallituksesta ja hoitaa anomisen puheenjohtajien kanssa. Hallitus on 
    kiinnostunut tietämään päättäjistä voidakseen antaa lisäinformaatiota ELYstä.  
 
50    §    Jäsentilanne ja uusien jäsenten hyväksyminen  
 18.5.2009 uusia jäseniä hyväksyttiin 18.  Jäseniä yhteensä 493.  
 
51    §     Pääsihteerin terveiset neuvotteluista 
 Pääsihteeri Antero Rasilainen kertoi terveiset neuvotteluistaan piispojen, kirkon 
 lähetyssihteerin sekä  yhteistyöjärjestöjen johtajien kanssa.  
 
52    §    Lähetystyön asioita  
 1. ELYn lähetystyö -paperi. 
     Hallitus hyväksyi lähetystyöryhmän 17.3.2009 valmisteleman, ELYn lähetystyön 
     taustaa ja tavoitteita käsittelevän paperin sisällön. Virpi Tuominiemi stilisoi     
     muotoa. 
 2. Lähetystyön varojen hoito 
                 2.1. Päätettiin, että Pekka Knuutti selvittää viitteellisten tilien käyttöön ottamista 
            helpottamaan SLS:lle ja SANSAlle tarkoitettujen lahjoitusten seuraamista. 
             Myös seurakuntakohtainen viitenumerojärjestelmä selvitetään.  

  2.2. Päätettiin, että lähetysvarat maksetaan kirkon lähetysjärjestöille kaksi kertaa   
         vuodessa. 
  2.3. Päätettiin lähettää seurakuntiin KLK:n mallin mukainen yhteenveto ja kiitos  
         ELYlle annetuista lahjoituksista. Tiedote lähetetään sähköpostilla  
         kirkkoherroille ja lähetyssihteereille sekä ELYn paikallisille yhdyshenkilöille.  



   2.4. Päätettiin lähettää seurakuntiin tieto viime vuoden lähetyskannatuksesta ja 
          ELYn nettisivusta, jossa sama tieto nähtävissä. 
3. Lähetyskohteet 

 3.1. Angola: Hyväksyttiin SLS:n esityksen mukaisesti kaksi rahoituskohdetta,  
  auto Angolan Luterilaiselle kirkolle, (toivotaan lisätietoa)...17000 
euroa 
  Shangalalan raamattukoulun keittiön korjaaminen...............11000 euroa 

3.2. Malawi: SLS on esittänyt ELYlle Malawista kohteiksi kirkkojen rakentamista 
        ja evankelioimistyötä, joka on organisoitunut nimellä ”Lutheran Hour 
        Ministry”.  
      Hallitus hyväksyi tavoitteeksi kirkkojen rakentamiseen.......20000 euroa      

                        3.3. Päätettiin tiedustella mahdollisuutta myös lähetin lähettämiseen 
                      Malawiin. Todettiin, että lähettämisprosessi vie paljon aikaa, koska   
           paikallisenkirkon kutsun lisäksi ELYn lähettien on käytävä läpi SLS:n   
           lähettienhyväksymis- ja päätösprosessi. Alustavia neuvotteluita voidaan   
           käydä halukkaiden kanssa. 
  4. Malawin piispan, tri Bvumbwen tapaaminen järjestetään SLS:n antaman ajan   
      puitteissa. ELYstä mukana Antero Rasilainen, Annikki Erelä ja Paavo Erelä. 
  5. SLS:n kutsu yhteistyökumppaneiden tapaamiseen Hatanpään kartanossa 4.6.09. 
      ELYstä osallistuvat Pekka Knuutti, Antero Rasilainen ja Annikki Erelä 
  
 
53     §    Suomen Lähetysseuran ja ELYn yhteistyösopimus    
       Lähetystyöryhmän ehdotuksen mukaisesti hyväksyttiin SLSn ja ELYn     
       yhteistyösopimusehdotus sillä edellytyksellä, että ehdotuksen kohdassa 3 lause ”ELY 
       hallinnoi omakatteista lähetysrahastoa” voi tarkoittaa ELYn hallituksessa sovittua 
       lähetysvarojen hoitoa. Päätettiin, että Antero Rasilainen neuvottelee asiasta      
       Lähetysseurassa. Pääsihteeri Antero Rasilainen ja  varapuheenjohtaja Pekka 
Kiviranta        allekirjoittavat ELYn puolesta yhteistyösopimuksen 27.5.  
  
54     §    Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat r.y:n ja ELY:n yhteistyösopimus  
                 Lähetystyöryhmän ehdotuksen mukaisesti SANSAn ja ELYn   
  yhteistyösopimusehdotus hyväksyttiin allekirjoitettavaksi.  
 
 
55     §    ELY:n toiminta   
  1. Kauhajoen juhlat: 
        1.1. Ohjelmaan liittyvät asiat kunnossa, kunhan muutama esiintyjä varmistuu. 

     Julisteeksi esitetty kuva hyväksytään, mutta sen tekstiä selvennetään.  
       Juhlien nimenä Evankeliset kesäjuhlat, ei yleisaiheeksi ”Ilon kuplia”. 

                      1.2. Talous: tilojen vuokrat on sovittu.  
       Kolehdit: lähetykselle kerätään lähetysjuhlassa ja Lk- tilaisuudessa Ezzinen 
        perheelle Sansan kautta, muuten ELYn työhön kotimaassa. 

                      1.3. Keskusteltiin ELYn juhlaohjelmaan liittyvästä Radio Dein tarjouksesta.   
                      1.4. Muuta:  
                             -  Sovittiin, että ELYn Pohjanmaan tiimi hoitaa bussikuljetuksen Seinäjoen    
           rautatieasemalta Kauhajoelle klo 12. 
                             -  Vapaaehtoista päätettiin kysellä netissä videoimaan kesäjuhlista osia.  

     -  Siionin Kanteleita pyydetään myyntiin ”Armonkirjoista” 
     -  Opistoille varataan teltta, 6 m, mukana 4-8 evankelista opistoa.  



                 2. Juhlakalenteri:  
2.1. Päätettiin tehdä kirjallinen anomus vuoden 2010 Evankelisista kesäjuhlista 
       Hyvinkäälle 31.7.-1.8.2010 
2.2. Seuraavista kesäjuhlapaikoista päätettiin neuvotella: 
       2011 Tampere, 2012 Kurikka, 2013 Kymenlaakso (Hamina tai Kouvola) 
2.3. Päätettiin, että maaliskuussa pidettävät 2-vuotissynttärit kehitetään jäsenistölle 
       suunnatuiksi. Seuraavassa vuosikokouksessa Kauhajoella ehdotetaan 
      sääntömuutosta, että vuosikokouksen pitäminen maaliskuussa olisi mahdollista.   

                 3. Työryhmät: kuulumiset, kts §§ 52-57 
                 4. Laula kanssani -työryhmään päätettiin etsiä sopivia henkilöitä. 
                     Ehdotukset Pirjo Nurmesviidalle   
                 5. ”Raamattulauantai” on kehitteillä. Päätettiin, että mietitään erityisesti myös opistoille 
                     sopivia Raamattu- ja muita tapahtumia. 

 
56   §   ELY:n tiedotus 
                  1. ELYn lehteä tehdään parhaillaan ja se ilmestyy mahdollisimman pian  
                  2. ELYn uudet kotisivut avautuvat 28.5. entisellä nimellä. Sivuja on kolmenlaisia: 
                      kaikille avoimet; sivut, joihin tarvitaan kirjautuminen sekä hallituksen toimintaan ja  
                      käyttöön tarkoitetut sivut. 
                  3. Hallitus päätti tiedotuksen lisäämiseksi laatia tekstiviestin ja sähköpostiviestin 
                      edelleen lähetettäviksi ELYn ystäville. Viestillä rohkaistaan kyselemään ELYn 
                      asioiden edistymistä seurakunnassa. Tarkoituksena on pitää ELYä esillä ja 
varmistaa, 
                     että seurakuntaan lähetyt tiedotteet huomataan.  
 Lähetetyt ELYn tiedotteet päätettiin antaa tiedoksi myös hallituksen jäsenille. 
 
57   §    Kirje Kongosta  
 Lähetystyöryhmän ehdotuksen mukaisesti päätettiin vastata Kongon hiippakunnan  
 piispalle, Ndaye Mbwanyalle, että sääntöjensä mukaisesti ELY  toimii kirkon 
                      lähetysjärjestöjen kautta. Todettiin, että Lähetysseuralla on yhteyksiä Kongon 
toiseen   luterilaiseen kirkkoon.     
 
58     §    Muut asiat           

Pekka Kiviranta sai tehtäväksi kirjoittaa seuraavaan ELYn lehteen hallituksen 
jäsenvaalista.   

 
59   §    Seuraavat kokoukset: 
                      01.08.2009 klo 10.00  Kauhajoella seurakuntakeskuksessa 
                      09-11.10.2009 hallituksen työseminaari Karstulassa. Alkaen klo 16.00,  
 Teema: ELY lähetyksen kentässä 


	Pekka Kiviranta sai tehtäväksi kirjoittaa seuraavaan ELYn lehteen hallituksen jäsenvaalista.  

