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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.   
HALLITUS 
 
 
PÖYTÄKIRJA 3/2011 
 
Kokousaika: 4.4.2011 klo 12.00 – 14.30 
Paikka:  Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila Rooma 
Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja, poissa 
                      Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja 
 Annikki Erelä, Tuusula 
 Päivi Erkkilä, Askola  

Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen, poissa 
Kosti Kallio, Hyvinkää  

 Kari Lähdesmäki, Tampere 
 Pirjo Nurmesviita, Jämsä, poissa 
 Keijo Sulkko, Seinäjoki 
         Matti Aho, Evijärvi, varajäsen, poissa 
 Maiju Vuorenoja, Sastamala, poissa 
                      Lisäksi Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella  
 
23 § Kokouksen avaus 
 Pekka Kiviranta pitää alkuhartauden ja puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Päätös: Pekka Kiviranta piti alkuhartauden ja varapuheenjohtajana avasi kokouksen.  
 
24 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
25 § Esityslistan hyväksyminen 

 
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
Päätös: Siirrettiin tiedotusasioina olleet työntekijöitä koskeva matkakorvausasia ja 
Virpi Tuominiemen työsuhteen muutosta koskevat asiat päätösasioiksi, jolloin niitä 
seuraavien asioiden pykälöinti muuttuu vastaavasti. Näillä muutoksille esityslista 
hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 
26 §  Toimihenkilöiden valinta 
 Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa. 
 

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Keijo Sulkko ja Annikki Erelä 
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Keijo Sulkko ja Annikki Erelä. 

 
27 § Hallinto- ja ilmoitusasiat 

 
Työryhmien kuulumiset: 

• LK-työryhmä: Keijo Sulkko: Uusi karaoke-levy on suunnitteilla, etsitään 
kuoroja eri puolilta Suomea, LK-työryhmä valitsee kuorot ja laulut, 
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tavoitteena löytää kuvaaja, joka kiertäisi eri paikkakunnilla kuvaamassa 
kuorojen esitykset. Tavoitteena saada levy syksyllä valmiiksi.  

 
LK-työryhmässä on valmisteltu esitystä nuorisomuusikon palkkaamiseksi LK-
työhön. Asiaa on valmisteltu myös Pohjanmaan tiimin työryhmässä, joka 
esitti, että hanketta varten laaditaan kirjallinen suunnitelma, joka esitetään 
ministeri Paula Risikolle ja anotaan valtiolta avustusta työntekijän 
palkkakuluihin. Työryhmällä oli myös sopiva työntekijä, joka olisi voinut 
aloittaa työt jo 1.3.2011 alkaen kestäen 3 kk. Asiaa käsiteltiin Laula kanssani 
työryhmässä ja koska tiedossa oli, että rahoitusta ei ole pystytty järjestämään 
ja Seija Annola on hoitanut asian suoraan Tuomo Viherjuuren kanssa, Laula 
kanssani työryhmä totesi kokouksessaan, että Tuomo Viherjuuren 
palkkaaminen ELYn nuorisomuusikoksi ei ole mahdollinen tässä tilanteessa. 
Työryhmä totesi kuitenkin, että asiaa valmistellaan yhä ja ELY jatkaa 
hankkeen selvittelyä muusikon palkkaamiseksi LK-työhön. Tuomo Viherjuuri 
on osallistunut 1.3. alkaen Vaasan alueella Seija Annolan ohjauksessa 
erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen mutta työsuhteen osalta hallitus toteaa, 
että palvelussuhdetta ELYn ja Tuomo Viherjuuren välillä ei ole syntynyt.  

 
• Lehtityöryhmä: Annikki Erelä. Pääsiäislehti parhaillaan taitossa, työryhmä on 

aktiivinen mutta olisi hyvä laajentaa työryhmää ja saada maakunnasta 
kirjoittajia ja ideoita aiheista ja henkilöistä.   

• Lähetystyöryhmä: Annikki Erelä. Työryhmässä pohdittiin ELYn suhdetta 
kirkkomme järjestöihin, erityisesti yhteistyökumppaneihin SLS ja Sansa. 
Suhdetta hoidetaan ja pidetään ennallaan mutta kuluvana vuonna ei lisätä 
vastuita. Tedite-hanke ja työ Sambiassa jatkuu, ELYn avustus on suunnattu 
vuokratilojen hankkimiseen opetustiloiksi.  

• SLS:n vuosijuhlilla Porissa ELYn Siionin kanteleen lauluseurat la klo 18, 
Matti Heroja ja Erelät.  

• Teologinen seminaari toteutui Tampereella 3v. juhlien yhteydessä, osallistujia 
55. Palautekeskustelu: Kiitollisuus, erittäin hyvä kokonaisuus, alustukset 
kotisivuille. Olisi hyvä työstää keskeisiä kuvauksia yhdistyksen näystä, tehdä 
kirjallinen kooste. Annettiin strategiatyöryhmälle tehtäväksi huomioida 
seminaarin aiheet työskentelyssään. Pohdittiin, voisiko työskentelyä jatkaa 
myös eri piireissä, keskustellen? Nostetaan ajankohtaisia kysymyksiä esiin 
Raamatun valossa. Pitäisikö perustaa teologinen työryhmä? Pääsihteeri 
valmistele esityksen toukokuun kokoukseen.  

• Pääsihteeri Antero Rasilainen 50v. la 13.8. Kouvolan seurakuntakeskus klo 13 
kahvit ja Kouvolan keskuskirkossa klo 15.00 alkaen. Seurat ja Hannu 
Niemelän ja Vesa Erkkilän konsertti  

• Lähetystyöryhmä kutsuttu palaveriin Lähetysseuraan 15.4. klo 10.00  
 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 
Päätös: kirjattiin asioista käyty keskustelu. Päätösesitys hyväksyttiin. 
 

§ 28  Matkakustannusten korvaus 
Päätösesitys: Työntekijöiden matkakustannusten korvaus 1.1.2011 alkaen 0,37snt/km 
(80 % valtion käyttämästä korvaussummasta).  
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.  
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§ 29  Toimistosihteeri Virpi Tuominiemen työsuhde 
Päätösesitys: Toimistosihteeri Virpi Tuominiemen työsuhdetta on tarkastetaan siten, 
että palkkaus muutetaan tuntiperusteiseksi Karstulan evankelisen opiston ja ELYn 
töiden erittelemiseksi. Tuntijaon prosentuaalinen osuus on 75 % ELY ja 25 % opisto. 
Tuntiperusteiseksi muutettuna Virpi Tuominiemi tekee 40h/kk opiston työtä (n. 2h/pv) 
ja loput ELYlle.  
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.  
 
 

30 § Uusien jäsenten hyväksyminen:  
 
Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (24). Jäseniä 615. 
Myönnettiin ero sitä pyytäneille (3).  
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 
 
31 § Taloudellinen katsaus 

– Tilien saldot 1.4.2011 
Taloustyöryhmä: Keijo Sulkko: Tilitoimiston ja pankin kilpailutus on meneillään, 
talouden seurantaa kehitetään, jotta hallitus saa ajantasaisen tiedon taloudesta 3 kk. 
välein. Toistaiseksi pysytään reaaliajassa Virpi Tuominiemen tekemän 
talousseurannan avulla. Keskusteltiin viitenumeroiden käyttämisestä 
maksuliikenteessä mutta todettiin, että yhdistys on vielä niin pieni, että siihen ei ole 
vielä mahdollista siirtyä.  

  
Päätösesitys: Todetaan. Talouskatsaus hallitukselle 3 kk välein kustannuspaikoittain.  
Päätös: Taloustyöryhmä esittää hallitukselle tarjouskilpailun jälkeen valittavan 
tilitoimiston ja pankin, jonka jälkeen tilitoimiston tekemä talouskatsaus toimitetaan 
hallitukselle 3 kk välein kustannuspaikoittain. 

 
32 § Aarrearkkuohjelman jatko 2011 

Edellisen kokouksen pöytäkirjasta: Haetaan edelleen apua ohjelman tuottamiseen ja 
markkinointiin. Jatketaan Aarrearkkuohjelman tuottamista, mikäli tukirenkaan 
tuotoilla saadaan ohjelmaan liittyvät kulut katettua. Kevään aikana tarkastetaan 
mahdollisuus palkkioiden korottamiseen. Selvitetään mahdollisuutta muuttaa 
nykyinen kertakorvaus kuukausipalkkaukseksi. Mikäli tukirenkaan taloudellinen tuki 
ei kata ohjelman kuluja, ELY joutuu luopuu ohjelman tuottamisesta. 
Neuvottelut pk-seudun srk-yhtymien kanssa päättyivät tuloksettomina, samoin 
Seurakuntien lapsityönkeskuksen kanssa. Kotimaa-lehdessä on yritetty avata 
keskustelua, jäsenistöön on vedottu, jotta ohjelmalle löydettäisiin uusia tukijoita, 
mutta tunnusluvut eivät ole kasvaneet odotetusti. Kannatusrenkaassa on jäseniä 46.  

 
 

Päätösesitys: Huhti-toukokuun aikana järjestetään viimeinen kampanja ohjelman 
kannatusrenkaan laajentamiseksi. Mikäli kannatusta ei riittävälle tasolle, ohjelman 
tuottamisesta luovutaan.  
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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33 § IRR-TV:n keräys SuomiTV:n tukemiseksi 

IRR-TV on vedonnut Evankelisen lähetysyhdistyksen hallitukseen ja anoo tukea 
SuomiTV:n toiminnan tukemiseksi. Aarrearkkuohjelma on saanut IRR-TV:ltä tukea 
ohjelman tuottamiseen. Ilman tätä tukea Aarrearkkuohjelman tuottaminen olisi 
mahdotonta. Mikäli hanke SuomiTV:n suhteen ei toteudu, kerätyt varat siirretään 
IRR-TV:n tekemään kristilliseen medialähetystyöhön. 

 
Päätösesitys: ELY osallistuu keräykseen 500€ summalla.  
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.  

 
 
34 § Venäjän työn tilanne 

Venäjän rekisteröintiviranomaiset ovat kiristäneet matkailijoiden valvontaa Kemissä. 
Venäjän federaation laki antaa oikeuden 5 vuorokauden maassaoloon ilman 
viranomaisille tehtävää rekisteröintiä. Vienan Kemissä lakia tulkitaan eri tavalla: 
matkustajan on rekisteröidyttävä ensimmäisenä päivänä saapumisesta. Rekisteröinnin 
yhteydessä maaliskuussa 2011 Raili Mäkitalon ja Antero Rasilaisen passit ja viisumit 
on tarkastettu ja samalla annettu ohje hankkia hengellisentyön viisumi. 
Kulttuuriviisumilla (tai kauppaviisumilla) ei saa tehdä hengellistä työtä. Ko. viisumin 
hankkiminen edellyttää kutsua seurakunnasta ja puoltoa sisäasianministeriöstä 
Petroskoista. Vienan Kemin seurakunta on virallisesti rekisteröitynyt, mutta 
seurakunnalle ei ole avattu pankkiin tiliä. Tämä estää puollon hankkimisen, koska 
puolto on maksettava seurakunnan tililtä. Tilin avaamiseksi on ryhdytty 
toimenpiteisiin, mutta sen toteutuminen kestää kuukausia. Kirkkoherra Olavi 
Raassinan kanssa on neuvoteltu asiasta ja päädytty siihen, että toistaiseksi 
rauhoitetaan tilannetta siten, että Raili Mäkitalo käy harvemmin Kemissä (kerran 
kuussa ja jos mahdollista, on kerralla pidemmän aikaa). Hengellisentyön viisumit 
hankitaan heti, (jos) kun se Venäjän osapuolten puolelta on mahdollista.  
 
Kemin seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 26.3.2011 esittänyt, että ELYn 
palveluksessa oleva Antero Rasilainen voitaisiin kutsua Inkerin kirkon diakoniksi. 
Päätös toimitetaan Inkerin kirkon kirkkohallitukseen, joka käsiteltyään asian tekee 
päätöksen diakoniksi vihkimisestä.  
 
Päätösesitys: Raili Mäkitalo jatkaa Vienan Kemin lähettinä ja osallistuu Suomessa 
yhteistyöseurakuntien tapahtumiin, jos käyntejä Venäjällä joudutaan harventamaan.  
Päätös: Hallitus keskusteli Venäjän työhön liittyvistä kysymyksistä, työtä jatketaan ja 
hengellisen työn viisumia anotaan heti kun se on mahdollista.  

 
 
35 § Evankeliset kesäjuhlat Tampereella 6.-7.8.2011 

Juhlapaikkana tuomiokirkko on haasteellinen mutta sijainti on keskeinen. 
Oheisohjelma ja ruokailut järjestetään läheisyydessä olevassa Johanneksen koulussa. 
Alustavan suunnitelman mukaan lauantaina Raamattuopetuksen pitäisi Perheniemen 
evankelisen opiston rehtori Petri Välimäki ja sunnuntaina (piispa Matti Repo?) 
Päätösesitys: Hyväksytään ohjelmarunko tarkennuksin. 
Päätös: Keskusteltiin juhlien valmisteluista, työryhmät toimivat itsenäisesti ja 
ohjelmarunko on valmis. Mikäli piispa Repo toimittaa jumalanpalveluksen, tarvitaan 
sunnuntaille Raamattutunnin pitäjä.  
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Todettiin, että vaikka tuomiokirkko juhlapaikkana on haastava, juhlilla on myös 
vahvuuksia: Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, tuomiokirkko on nähtävyys, ja moni 
haluaa tulla nimenomaan tuomiokirkkoon. Finlaysonin kirkko on tunnettu lasten 
kirkko, ja seurakunnan nuorisotyön vahvuus nuorten tapahtumien järjestäjänä.   

 
 

 
36 § Muut mahdolliset asiat  

seuraavat kokoukset:  
o 30.5.2011 Tampere 
o 6.8.2011 klo 9 Johanneksen koulu 
o 14.–15.10.2011 hallituksen seminaari, 16.10. evankelinen juhla, Kauhajoen 

evankelinen opisto. Lisäksi maakunnallisia juhlia Jalasjärvi ja 
mahdollisesti Lapua ja Teuva.  

o 28.11.2011 Tampere 
 

 
37 § Kokouksen päätös 
              Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30 
 
             


