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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS

ESITYSLISTA 3/2013
Kokousaika: 13.5.2013 klo 12.00
Paikka:
Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila Ateena
Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja, poissa
Annikki Erelä, Helsinki
Kosti Kallio, Hyvinkää
Kari Lähdesmäki, Tampere
Pirjo Nurmesviita, Jämsä
Keijo Sulkko, Seinäjoki, poissa
Asta Uutela, Hamina, poissa
Maiju Vuorenoja, Sastamala
Erkki Yli-Krekola, Kurikka, poissa
Maria Pitkäranta, Tampere, varajäsen
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen, poissa
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

35 §

Kokouksen avaus
Alkuhartaus Pekka Knuutti, puheenjohtaja Pekka Knuutti avasi kokouksen.

36 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

37 §

Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Lisättiin § 46, 47, 48.

38 §

Toimihenkilöiden valinta
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Nurmesviita ja Annikki Erelä.
Päätös: Esityksen mukaan.
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39 §

Varapuheenjohtajan valinta
Varapuheenjohtajana on toiminut Pekka Kiviranta Espoosta.
Päätös: Pekka Kiviranta valittiin varapuheenjohtajaksi v. 2013–2014.

40 §

Hallinto- ja ilmoitusasiat
Toimikuntien kuulumiset:
Lähetystoimikunta, Kosti Kallio: Esitys §46, 47 ja 48.
Kasvatustoimikunta, Pirjo Nurmesviita: lasten ja nuorten oma ohjelma ei
toteudu kesäjuhlilla, isovanhempien ja lastenlasten leiri Karstulassa.
Kuninkaan lapset DVD-levy loppu, otetaanko uusi painos vai tehdäänkö uusi
levy? Toimikunta selvittää ja valmistelee esityksen.
Taloustoimikunta, Pekka Knuutti: Toimikunta ei ole kokoontunut. Pohjola
vakuutusyhtiöltä tullut tarjous yhdistyksen vakuutuksista.
Strategia- ja kehittämistoimikunta, Kari Lähdesmäki: Toimikunta ei ole
kokoontunut, vuosijuhlan yhteydessä pidetyssä seminaarissa käsiteltiin
strategiauudistusta ja toiminnan ohjaamiseen liittyviä ohjeita. Työskentely
jatkuu kevyen organisaation luomiseksi. Toimikunta kokoontuu ja tekee
tarvittavat muutokset toimintaohjeisiin.
Lehtitoimikunta, Annikki Erelä: Vuosijuhlan yhteydessä lehtityöhön liittyvä
ryhmätyöskentely. Lehteä tarvitaan, uusia avustajia olisi löydettävä,
vaihtuvuutta toimikuntaan tarvitaan. Uutissivu lehteen, antaa kasvoja ja
kertoo tapahtumista, edellyttää aktiivisuutta maakunnasta. Lehtitoimikunta
järjestää kevätretken ja jutuntekomatkan (EELK) Tallinnaan 14.5.
Kolehtianomus kirkkohallitukselle toukokuun loppuun mennessä.
Kolehtikohteina Venäjä, Viro ja Tedite.
Sirpa Keski-Antilan käyttöön hankittu tietokone ja dataprojektori.
Vuosikokouksessa ja seminaarissa esiin nousseet asiat.
Elyn Facebook sivusto avattu, ylläpitäjänä toimii Paula Kuhmonen.
Virossa perustettu kristillinen koulu KEKOn aloittaman koulutustoiminnan
innostamana.
Pääsihteerin matka Sambiaan 22.3.–3.4.
Kosti Kallio tutustumismatkalla Vienan Kemissä 2.-6.5.
Päätösesitys: Merkitään toimikuntien raportit pöytäkirjaan ja kirjataan ilmoitusasiat
tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

41 §

Uusien jäsenten hyväksyminen:
Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet ja myönnetään ero sitä
pyytäneille. Poisnukkuneita 3, jäseniä 705.
Päätös: Hyväksyttiin 10 uutta jäsentä, kirjattiin kolme poisnukkunutta.
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42 §

Työntekijöiden kesälomat
Työntekijät ovat keskenään sopineet loma-ajoista ja lomat esitetään pidettäväksi
seuraavasti:
Työntekijä:
Antero
Rasilainen
Raili Mäkitalo
Sirpa Keski-Antila
Paula Kuhmonen

Lomaoikeus: Lomapäivät:
38
38
38

27.5.–2.6., 8.7.–4.8., 28.10.–3.-11.
27.6.–29.7.,
17.–23.6., 1.-7.7., 9.-10.7., 12.7., 16.–
26.7. 14.–25.8.
8.-28.7., 5.-11.8.

Käyttämättä
8
11
9

Päätösesitys: Hyväksytään kesälomat oheisen esityksen mukaan.
Päätös: Esityksen mukaan.
43 §

Tulevaisuustyöryhmän valitseminen
Edellisessä kokouksessa esillä ollut työryhmän perustaminen siirrettiin tähän
kokoukseen. Yhdistyksen perustamisesta on kulunut 5 vuotta. Jäsenmäärä on
kasvanut tasaisesti, toiminta on laajentunut, talous on kestänyt suunnitelmallisen
laajenemisen. Työntekijöitä on tällä hetkellä 3,75. On huomioitava, että
yhdistyksessä tapahtuu prosentuaalisesti suuri muutos vuonna 2015, kun yli puolet
nykyisistä työntekijöistä jää eläkkeelle. Samoin lähetystyön tekeminen Venäjällä on
harkittava uudelleen nykyisen lähetin jäädessä eläkkeelle. Löytyykö joukoistamme
uutta lähetettävää? Löytyykö seurakunnista yhä tukea uudelle lähetille? Voisiko
lähettien määrää lisätä?
Kotimaassa toimitaan tällä hetkellä erittäin pienillä resursseilla kun jokaisen
työntekijän toiminta-alue kattaa yhden kolmanneksen koko maasta. Millaista
maallikkokoulutusta yhdistys voisi tarjota uusien vastuunkantajien löytämiseksi?
Jatketaanko nykyisellä työntekijäjoukolla edelleen, kuinka kauan? Milloin olisi oikea
aika palkata yhdistykseen uusi työntekijä: Nuorisomuusikko, lapsityöntekijä,
aluesihteeri, pappi, joku muu? Työntekijän tehtävänkuva? Sopivan / oikean ihmisen
etsiminen ja löytäminen? Talouden turvaaminen?
Päätösesitys: Valitaan tulevaisuustyöryhmä, joka visioi ja tekee laskelmia erityisesti
yhdistyksen työntekijöiden määrään, sijaintiin ja tehtäviin liittyen.
Päätös: Strategiatoimikunta ja puheenjohtajisto valmistelevat asiaa syksyn
seminaariin.

44 §

Ndiayen perheen stipendianomus
Sirpa ja Aliou Ndiaye palasivat Suomeen huhtikuussa 2013 ja he ovat anoneet
matkakuluja varten stipendiä.
v. 2012 tuloja 4000,10€, maksettu 2370€
1.1.-31.3.2013 tuloja 600, maksettu 2100€
huhtikuu 2013 tuloja 140€ maksamatta 270,10€.
Päätösesitys: Myönnetään 270€ stipendi.
Päätös: Esityksen mukaan.
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45 §

Kilometri- ja matkakorvaukset v. 2013
Työntekijöiden kilometrikorvaukset oman auton käytöstä on korvattu valtion
voimassa olevan taksan mukaisesti -20%. 1.2.2013 alkaen valtion korvaus on
45snt/km -20% = 36snt/km. Luottamushenkilöille on maksettu oman auton käytöstä
22 snt/km.
Päätösesitys: Työntekijöiden matkakorvaus pidetään sidottuna valtion käyttämään
korvaukseen 36snt/km . Luottamushenkilöille maksetaan 22snt/km.
Päätös: Esityksen mukaan.

46 §

ELYn tuki TEDITE-koululle ja LECA-kirkolle Sambiassa
Kiteen opisto ei vastaa enää TEDITEstä. ELY on sitoutunut yhteistyökumppani, ja nyt
on mietittävä, mitä se merkitsee uudessa tilanteessa. ELYn on selvitettävä TEDITEn
toimintaa jatkossa. Miten tuki lähetetään koululle ja miten saadaan raportit? ELYn
tuki TEDITElle, (tänä vuonna 8000 €), on mennyt Kiteen opiston kautta.
SLEY on vuokrannut ilmaiseksi tontin kirkolle vuodeksi. Saadakseen tontin, kirkon
pitäisi näyttää nyt, että pystyy järjestämään ja hoitamaan asiansa eli sen pitäisi valita
Bord of Trustees, vastuuhenkilöt huolehtimaan omaisuudesta. Lähetystyöryhmä
esittää ELYn päätöstä, jonka mukaan edellytämme, että kirkko hoitaa Bord of
Trustees -paperin kuntoon.
Käytännön kysymyksiä TEDITEn toiminnassa:
– Missä TEDITE toimii? Toimiston yhteydessä? Orpotyön rakennuksessa? Muualla?
– Mistä ELY vastaa TEDITEn toiminnassa, kun Kiteen opisto on väistynyt? Annetaan
kirkolle mahdollisuus näyttää, että koulu toimii. TEDITEllä on johtokunta. Halutaan
tietää koulun hallinnosta, opetussuunnitelma, tilat, vartiointi, koulun toimintaan
liittyvä budjetti, toimintasuunnitelma ja odotetaan raporttia kuluista.
– Miten rahaliikenne järjestetään. Pääsihteerin kautta? Kirkon kautta?
ELY tukee LECA-kirkkoa TEDITEssä. Kirkko järjestää koulutuksen. Koemme, että
Sambiassa jonkun täytyy olla jonkin aikaa kirkon tukena.
Päätösesitys: Hallitus edellyttää, että kirkon on pystyttävä osoittamaan
itsenäisyytensä ja kykynsä ylläpitää TEDITE-koulua. Hallitus haluaa tietää, kuka on
paikallinen yhdyshenkilö, joka vastaa kirjanpidosta ja raporteista ELYn hallitukselle.
Hallitus odottaa, että Bord of Trustees hoidetaan kuntoon (tämän vuoden aikana).
Opetustilaan hallitus ei ota kantaa vaan se on kirkon päätettävissä oleva asia.
Yhdistyksen tukea (8.000€) voidaan käyttää opetuksen kuluihin tai koulun tilojen
vuokrakuluihin. Yhdistys haluaa tukea LECA-kirkkoa ja erityisesti Raamattuopetusta.
Hallitus selvittää mahdollisuutta lähettää opettaja lyhyeksi jaksoksi (2-4vkoa)
Sambiaan.
Päätös: Esityksen mukaan.

47 §

Ehdotus Evankeliselle lähetysyhdistykselle stipendiaateista (SLS)
Simao Casimiro, 5.900€ ja Constantino Sergio Tchicuma, 5.900€, yht. 11.800€.
Järvenpään seurakunta tukee Angolan työtä n. 5.000€, Hämeenlinnan seurakunta n. 3.000€
summalla.

Päätösesitys: Lähetystoimikunta esittää, että tuetaan molempia stipendiaatteja
10.000€ summalla.
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Päätös: Päätettiin ottaa kannatustavoitteeksi Suomen Lähetysseuran esittämä
11.800€.
48 §

Jari ja Eeva Vähäsarja ELYn nimikkoläheteiksi (Sansa)
Jari ja Eeva Vähäsarja ovat lähdössä lähetystyöhön Itävaltaan Medialähetys
Sanansaattajien kautta. ELY ottaa Jari ja Eeva Vähäsarjan rukouskohteeksi.
Päätösesitys: Lähetystoimikunta esittää, että Jari ja Eeva Vähäsarja otetaan ELYn
nimikkoläheteiksi. Seurakunnille markkinoidaan mahdollisuutta tehdä
nimikkosopimus Vähäsarjan perheen tukemiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

49 §

Muut mahdolliset asiat
hallituksen kokoukset v. 2013 -2014
• 12.8. klo 12 Tampere
• 11.–12.10. tulevaisuusseminaari ja kokous Karstulan ev. opistolla
• 2.12. klo 12 Tampere
• Saku-vaari opettamassa Suomen Lähetysseuran juhlilla Helsingissä.
• Ulla Latomäelle myönnetty valkoisen ruusun ritarimerkki kultaristein.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

50 §

Kokouksen päätös
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen.

