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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.   
HALLITUS 
 
 
PÖYTÄKIRJA 6/2010 
 
Kokousaika: 9.10.2010 klo 13.20 – 15.15 
Paikka:  Perheniemen Evankelinen Opisto, Iitti  
Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja, poistui § 80 käsittelyn aikana  
                      Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja, puheenjohtaja § 80 käsittelystä loppuun 
 Annikki Erelä, Tuusula 
 Päivi Erkkilä, Askola  

Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki 
Kosti Kallio, Hyvinkää  

 Kari Lähdesmäki, Tampere, poissa 
 Pirjo Nurmesviita, Jämsä, poistui § 80 käsittelyn aikana 
 Keijo Sulkko, Seinäjoki, poissa 
 Maiju Vuorenoja, Sastamala 
         Matti Aho, Evijärvi, 1.varajäsen 
 Ulla Kakkonen, Kitee, 2.varajäsen 
                      Lisäksi Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella  
 
 
69 § Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
70 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
71 § Esityslistan hyväksyminen 

 
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.  

 
72 §  Toimihenkilöiden valinta 
 

Päätösesitys: Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa, Päivi Erkkilä ja Annikki Erelä 
Päätös: Valittiin 2 pöytäkirjantarkastajaa, Päivi Erkkilä ja Annikki Erelä 

 
73 § Hallinto- ja ilmoitusasiat 
 

– Tilien saldot 6.10.2010  
• Kirkon Mediasäätiölle on jätetty 6.10.2010 uusi anomus Aarrearkkuohjelmasta 

(30.000€), päätös tulee joulukuussa 2010.  
• Pääsihteeri tapaamiset: arkkipiispa Mäkinen Turussa 27.9. ja KLK:n 

lähetyssihteeri Jaakko Mäkelä 6.10.  
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• Kotkan Aarrearkku ei vastusta Aarrearkkunimen rekisteröimistä patentti-ja 
rekisterihallituksessa, uudet paperit jätetty patentti- ja rekisterihallitukseen 
7.10.2010. Päätös julkaistaan virallisessa lehdessä 30.10.2010.  

• Työryhmien kuulumiset: LK-työryhmä: Pirjo Nurmesviita jatkaa 
puheenjohtajana vaikka toimii turistityössä Teneriffalla puoli vuotta, yhteydenpito 
sähköpostin välityksellä. Taloustyöryhmä: Pekka Knuutti, Pekka Kiviranta, 
Antero Rasilainen pitänyt yhteyttä sähköpostin ja puhelimen välityksellä, Antero 
Rasilainen ja Pekka Kiviranta myös tapaavat kerran kuussa kasvotusten 
ajankohtaisten asioiden äärellä. Lehtityöryhmä: kokoontuu itsenäisesti, vetäjänä 
Annikki Erelä, Elysanomat toimitetaan 5 kertaa vuodessa ja lisäksi joululehti. 
Lähetystyöryhmä: Tärkeä tehtävä pääsihteerin tukemisessa lähetystyön asioissa, 
Tellervo Kuusiranta on kutsuttu työryhmän jäseneksi. Yhteydenpito on tapahtunut 
sähköpostin välityksellä 

• Puhuttiin Elyn vapaaehtoistyöstä. Työn eteneminen maallikkoliikkeenä edellyttää 
koordinointia, vastuut ja velvollisuudet sekä työryhmien tehtäväkuvat on 
määriteltävä. Ketä Elyssä tarvitaan? Mikä on tehtäväkuva, mitä odotetaan? 
Tilanne on muuttunut yhdistyksen perustamisesta, liikkeelle lähdettiin jakamalla 
hallituksen jäsenten kesken tehtäviä, nyt tarvitaan strategiatyöryhmä, joka luo 
pitkän tähtäimen vision: mitä ELY on vuonna 2015.  

 
Päätösesitys: Todetaan tilien saldot ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 
• Päätös: Todettiin tilien saldot ja merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. 

Strategiatyöryhmä valitaan 80§ käsittelyn yhteydessä.  
 
74 § Uusien jäsenten hyväksyminen 

 
Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet.  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan uudet jäsenet. Nyt 585 jäsentä. Suunnitellaan 
jäsenkampanja v. 2011. Virpi Tuominiemi tekee jäsenkampanjaa varten jaettavan 
materiaalin. 

 
75 §              Turo Skogberg palkattu 3 kk ajaksi Pohjanmaalle Laula kanssani toimintaan  

 
Päätösesitys: ELY anoi Taidetoimikunnilta (Pohjanmaa, Itä-Suomi ja Uusimaa)  
avustusta valtion myöntämistä tukirahoista nuorten taiteilijoiden työllistämiseksi. 
Palkkatukea anottiin  kolmen (3) nuoren palkkaamiseksi 6kk:n ajaksi ko. alueille. Itä-
Suomesta ja Uudeltamaalta tuli kielteinen päätös mutta Pohjanmaan Taidetoimikunta 
myönsi avustusta yhden nuoren palkkakuluihin 3 kk ajaksi. Lisäksi työnantajalle tulee 
maksettavaksi työntekijän sosiaalikulujen osuus sekä matkakulut. Turo Skogberg 
aloitti työt 1.10.2010 ja toimii ELYn nuorisomuusikkona Vaasan alueella loka- ja 
marraskuun 2010 sekä tammikuun 2011. Tehtävänä on vierailla laitoksissa, kerhoissa 
ja kouluissa ja järjestää Laula kanssani tilaisuuksia. Työnohjaajana toimii Seija 
Annola ja lähimpänä esimiehenä Antero Rasilainen.  
Muusikkojen palkkausanomusta tehtäessä suunnitelmana oli, että etsitään tukijoukko, 
joka vastaa sosiaalikulujen maksamisesta jotta ELYlle ei tule kustannuksia. Laula 
kanssani työryhmän jäseniltä on nyt tullut esitys, että Turon matkakulut ja 
sosiaalikulut otettaisiin ELYn LK-tililtä.  
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Päätös: Merkittiin tiedoksi, Turo Skogbergin sosiaalikulujen ja matkakulujen osuus 
maksetaan ELYn Laula kanssani tililtä.  

 
76 § Kotimaan työ: Aarrearkkuohjelman tulevaisuus 2011, Laula kanssani toiminta 

ja työntekijän palkkaaminen Pohjanmaalle. Puheenjohtaja esitti, että kustakin 
asiasta kirjataan oma pykälä: 76§ Aarrearkkuohjelman tulevaisuus 2011, 77 § Laula 
kanssani toiminta ja 78 § työntekijän palkkaaminen Pohjanmaalle. 

 
Päätösesitys: Tuottajat (ELY ja IRR-TV) eivät osanneet varautua Teosto-maksujen 
suureen osuuteen, joka on n. 30.000€/ vuosi. Suomitv:n lisenssin piti kattaa ko. 
maksut mutta näin ei ollutkaan ja maksut tulivat tuottajien maksettaviksi. Myös 
mahdollisten uusintojen osalta tuottaja (=ELY ja IRR-TV yhdessä) maksaa Teosto-
maksut. Tällä hetkellä yhden ohjelman Teosto-maksut ja palkkakustannukset ELYlle 
ovat n. 2.500€ kun Saku-vaari ei ole käytettävissä. 
Aarrearkkuohjelman osalta neuvottelut Lasten Keskuksen, Helsingin, Vantaan ja 
Espoon seurakuntayhtymien kanssa ovat kesken. Suuria kysymyksiä ovat ohjelman 
talous ja markkinointi. ELYn harteille molemmat ovat liian suuret? 
 
Päätös: Aarrearkkuohjelmaan sitouduttaessa tiedettiin, että ohjelma on taloudellisesti 
kallis mutta ohjelma nähdään arvokkaana lapsityönä kirkossamme ja mahdollisuutena 
viedä evankeliumia koteihin, joista ei lähdetä kirkkoon. Päätettiin sitoutua ohjelman 
tuottamiseen vielä kevään 2011 osalta. Syksyn aikana yhteistyöneuvottelut 
seurakuntayhtymien ja seurakuntien lapsityönkeskuksen kanssa on saatava 
päätökseen.  Kevään 2011 osalta budjetti ei saa ylittää 40.000€. Mikäli ulkopuolista 
rahoittajaa ja tukijaa ei löydy, ohjelma loppuu ELYn tuottamana keväällä 2011.  

 
77§ Laula kanssani toiminta 

 
Päätösesitys: Toiminta on aktiivisinta Keski-Pohjanmaalla mutta työmuoto ei ole 
”lyönyt itseään läpi” ELYn toimintana seurakunnissa. Vuoden 2010 aikana 
tapahtumia on järjestetty n. 10, joista kolehteja Sat7 työlle on kertynyt yhteensä n. 
600€. Formaatti on koettu seurakunnissa raskaaksi ja työlääksi ja ELYllä ei ole 
työntekijäresursseja eikä voimavaroja itse toteuttaa tapahtumia laajamittaisesti. 
Kesäjuhlien (ELY ja Sansa) yhteydessä tapahtuma toimii hyvin lasten 
laulutapahtumana. Aktiivisten ihmisten kautta tapahtumia voi järjestää mutta 
taloudellisesti LK-tapahtumien järjestäminen ei ole kannattavaa: mahdolliset palkka- 
ja matkakulut tulevat ELYlle ja pieni kolehti Sansan työlle.  
Pohdittava, mikä on ELYn tehtävä ja paikka kirkossamme. Lapsityö? Voimavaramme 
siihen? Yhteistyö Sansan kanssa, yhteistyön kehittäminen Sansan kanssa?  
Päätös: Laula kanssani tapahtumia jatketaan voimavarojen mukaisesti. Tavoite on 
järjestää iloisessa ilmapiirissä tapahtuva laulutapahtuma, tapahtuman nimi ei saa 
kahlita järjestäjiä, lauluina voidaan käyttää myös seurakunnan kanttorin valitsemia 
lauluja. Pääsihteerin työtehtävien painopiste ei saa olla Laula kanssani työssä, Laula 
kanssani työryhmä suunnittelee ja ideoi tapahtumien järjestämisiä.   

   
78§ Työntekijän palkkaaminen Pohjanmaalle 

 
Päätösesitys: Tarve on ollut suuri alusta asti mutta taloudellisesti työntekijän 
palkkaaminen samaan aikaan Aarrearkkuohjelman tuottamisen kanssa ei ole ollut 
mahdollista. Mikäli painopistettä muutetaan myös lähetystyön osalta (kolehdit ELYn 
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lähetystyöhön) ja tilaisuuksissa kerätään kolehteja ELYn kotimaan työlle, olisi 
mahdollista palkata työntekijä Pohjanmaalle.  
Päätös: Tilinpäätös 1.1.–31.8.2010 osoittaa -42.000€. Palkkakuluihin on käytetty n. 
90.000€, kun kotimaantyölle on kerätty n. 80.000€ mutta ELYn tilien kautta on 
kerätty kolehteja SLS:n työhön n. 80.000€. Evankelista kansaa on nyt opetettava 
uhraamaan ELYn kotimaantyölle. Päätettiin muuttaa kolehtien painopistettä selkeästi 
ELYn omaa toimintaa tukevaksi. Kun talous on vakavaraisempi, voidaan lisätä 
lähetyksen osuutta.  
Suurin osa ELYn jäsenistöstä on Pohjanmaan alueella. Nyt on tehtävä päätös 
työntekijän palkkaamisesta. Ryhdytään toimenpiteisiin työntekijän palkkaamiseksi 
tammikuusta 2011 alkaen, työalueena Pohjanmaa ja Keski-Suomi. Puheenjohtaja 
Pekka Knuutti on yhteydessä ev. opistoihin (Karstula, Kauhajoki, Kaustinen) 
mahdollisuudesta tulla mukaan työntekijän palkkaamiseen.  
 

79 § Lähetystyön linjaukset   
Päätösesitys: ELYn suhde kirkon virallisiin lähetysjärjestöihin: Suomen Lähetysseura, 
radiolähetysjärjestö Sanansaattajat, Sley ja Kirkon lähetystyön keskus?  
Sanansaattajilta tuli anomus, jossa pyydetään nostamaan ELYn kannatussummaa. 
Tällä hetkellä kannatustavoite on ollut 5.000€, josta on saatu kasaan vasta n. 1.000€. 
Lähetystyöryhmä ei näe mahdolliseksi summan korottamista, jos seurakunnista ei 
saada sopimuksia ko. kohteeseen. 
Oman lähetystyön vahvistaminen Venäjällä? Viisumiongelmat jatkuvat Karjalan 
alueella, työlupia saa tällä hetkellä helposti vain Pietarin alueelle, ei Karjalaan. 
Lähetin palkkaus siksi max. 50% Venäjän työtä, silloin ei tule viisumiongelmia. 
Mahdollista olisi myös venäläisen työntekijän tukeminen Inkerin kirkon kautta.  
Osallistuminen TEDITE-hankkeeseen Sambiassa.  
Päätös: Sansan kannatustavoite pysyy samana kuin kuluvana vuonna eli 5.000€  
SLS:n kohteet: Vuodelle 2010 kannatustavoitteet: Angola 10.000€, mahdollinen 
ylijäämä pääsihteeri Marion opiskeluun. Malawi 20.000€, maasai-työ Tansaniassa  
5.000€. Kristiina Erelällä ei kannatustavoitetta, esirukouskohde. Kannatustavoitteet 
pidetään samoina v. 2011.   
Tedite-hanke: Ulla Kakkonen esitteli hankkeen tilannetta ja rahoituksen tarvetta. 
Pääsihteeri kertoi neuvotteluista KLK:n Jaakko Mäkelän ja Sleyn Pekka Huhtisen 
kanssa. ELY hallitus päätti tukea Kiteen opiston TEDITE-hankkeen jatkoa Sambiassa 
v. 2011 1.500€ summalla. Hanke päättyy 31.12.2013. 

 
80 §     Materiaalin tuottaminen ja myyminen, Elysanomat ja joululehti 

Päätösesitys: Jussi Erkintalo, (Aurinkokustannus ja Arkki), Hannu Kymäläinen, 
(Media-miehet) sekä Mikko Mukkala, (Arkmedia) ovat halukkaita yhteistyöhön 
ELYn kanssa.  
Laula kanssani työryhmä esittää uuden karaoke-levyn tuottamista varhaisnuorille. 
IRR-TV:n kanssa on neuvoteltu mahdollisuudesta Aarrearkku-levyn tuottamiseksi ja 
Aarrearkku-ohjelman DVD-levyjen ottamisesta myyntiin (esim. 4 jaksoa olisi yhdellä 
levyllä.)  
Lehtityöryhmässä päädyttiin esittämään, että jäsenistölle lähetetään jouluna joulukirje, 
missä on joulutervehdys sekä joulunajan tapahtumat. Lisäksi teemme myyntiin 
joululehden ja mahdollisesti joulukortin. Joululehti valmistuu marraskuussa 2010, 
seuraavassa Elysanomissa on mainos ja tilauspyyntö. Päätetään lehden myyntihinta ja 
painosmäärä. 
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Päätös: Keskusteltiin tulleista tarjouksista, todettiin, että ELYn voimavarat eivät anna 
mahdollisuutta omien kirjojen laajamittaiseen kustantamiseen, myyntiin tai 
markkinointiin. Työntekijöille ja halukkaille vapaaehtoisille tarjotaan Aurinko-
kustannuksen kirjojen valikoimaa myyntiin ELYn tilaisuuksiin. Päätettiin selvittää 
hartauskirjan kustantamisesta syntyvät kulut. Hartauskirjan työnimenä ”Minä uskon.” 
Pääsihteeri pyytää seuraavaan kokoukseen laskelmat kustannuksista ja tekee esityksen 
kirjoittajista. Puheenjohtaja Pekka Knuutti ja Pirjo Nurmesviita poistuivat, Pekka 
Kiviranta jatkoi puheenjohtajana.  
Joululehti: Päätettiin, että joululehti lähetetään kaikille ELYn jäsenille ilmaiseksi, 
lehden väliin jäsenistölle suunnattu joulukirje, jossa ELYn jäsenistölle joulutervehdys 
ja pankkisiirtolomake. Lokakuun lehteen tulee joululehden mainos. Lehden 
myyntihinta 5€.  
Joulukortti: Mikäli Maria Pitkäranta on halukas myymään kortteja ELYn työn 
hyväksi, otetaan häneltä joulukortit kotisivuille myyntiin. Seuraavaan lehteen laitetaan 
myös joulukorteista mainos.  

 
81§ Teologinen seminaari Tampereella lauantaina 26.3.2011 

Päätösesitys: Onko tarvetta sanoa ääneen ELYn ”opillista linjaa” kirkon vaikeisiin 
teemoihin? Evankelisuuden arvopohja myös ELYn omaisuutta. Miten ELY nostaa 
esiin Hedbergin perinnön juhlavuonna 2011? (Hedbergin syntymästä on kulunut 200 
vuotta). Valitaan työryhmä suunnittelemaan seminaarin ohjelmaa. Käytännön 
järjestelyt ja paikka?  
Päätös: Kutsutaan koolle seminaaria valmisteleva työryhmä. Pyydetään Kari 
Lähdesmäkeä järjestämään Tampereelta kokoustilat ja vastaamaan käytännön 
järjestelyistä.  
 

82 § Muut mahdolliset asiat  
• Seuraavat hallituksen kokoukset: Paikkana Tampere, kokous alkaa klo 12.00. 

o 29.11.2010 
o 7.2.2011 
o 4.4.2011 
o 30.5.2011 
o 6.8.2011 
o 14.–15.10.2011 hallituksen seminaari, 16.10. evankelinen juhla, 

paikkana mahdollisesti Kauhajoen evankelinen opisto?  
o 28.11.2011 

 
• Strategia 2010–2015, työryhmä: Keijo Sulkko, Maiju Vuorenoja, Antero 

Rasilainen. Antero Rasilainen toimii kokoonkutsujana. Tehtävämäärittely: 
Työryhmän tehtävä määritellä, mitä on ELY 2015? Paikka kirkossa, 
kotimaassa, lähetyksessä. Väliraportti 7.2.2011 hallituksen kokoukseen.  

• Hedberg juhlavuosi: ELY huomioi juhlavuoden neljällä tavalla: Retki 
Kemiöön toukokuussa, järjestelijänä Annikki Erelä, jokaisessa Elysanomien 
numerossa Hedbergin lyhyt opetuksen / viisauden sana, alustus teologisessa 
seminaarissa liittyen Hedbergin perintöön ja Tampereen kesäjuhlassa 
Hedbergin laulut esillä.  

• Elymatkat: Nettisivuille myös ELYn työn ystävien järjestämiä matkoja: 16.2 
- 6.3.2011 Kiteen opiston järjestämä ryhmämatka Sambiaan. Keskusteltiin 
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mahdollisuudesta lähettää pääsihteeri tutustumaan ELYn tekemään 
lähetystyöhön.  

• Pääsihteeri informoi hallitusta keskustelusta Segezan kirkkoherra Olavi 
Raassinan kanssa pääsihteerin vihkimisestä Inkerin kirkon diakoniksi. 
Työpanos ei saa lisääntyä, pääsihteerin sitoutuminen Kemin seurakunnan 
palvelemiseen on maksimissaan 4 viikonloppua vuodessa edelleen, mutta 
seurakunnan palvelemisen kannalta ehtoollisenjako-oikeus helpottaisi 
tilannetta sekä Kemin seurakunnassa että kodeissa voisi jakaa ehtoollista 
yksityisesti. Kirkkoherra Raassina keskustelee asiasta piispa Kuukaupin 
kanssa jonka jälkeen asia tulee ELYn hallituksen päätettäväksi. 

 
83 § Kokouksen päätös 

Pekka Kiviranta päätti kokouksen.  
 


