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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.   
HALLITUS 
 
 
PÖYTÄKIRJA 5/2017 
 
Kokousaika:  8.11.2017 klo 13.00 
Paikka:  Karstulan Evankelinen Opisto  
 
Osanottajat:  Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja  

Kosti Kallio, Hyvinkää 
Raija Koski, Kannus 

 Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja 
 Matti Lähdekorpi, Salo 
 Heikki Mäkinen, Helsinki  

Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö, poissa 
Maria Pitkäranta, Tampere 
Asta Uutela, Hamina  
Erkki Yli-Krekola, Kurikka 
Heikki Toivio, Forssa varajäsen, poissa 
Reino Nummi, Sastamala varajäsen, poissa 

                          Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella  
 
  
61 § Kokouksen avaus 
  

Päätösesitys: Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
 
62 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
 
63 § Esityslistan hyväksyminen 

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.  
 
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
Päätös: Esityksen mukaan.  
 
 

64 §  Toimihenkilöiden valinta 
 Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa. 
 

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Mäkinen ja Erkki Yli-Krekola. 
Päätös: Esityksen mukaan. 
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65 § Uusien jäsenten hyväksyminen:  
 
Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (2) ja kirjataan poisnukkuneet 
(2).  
Päätös: Esityksen mukaan, jäseniä 740.  
 
 

66 § Hallinto- ja ilmoitusasiat 

 Yhteistyöneuvottelu Suomen lähetysseurassa 19.10. Kosti Kallio, Antero Rasilainen 

 Pääsihteeri Radio Patmoksen aamuvieraana 5.10.  

 Pääsihteeri mukana Mies ja usko tapahtumassa Kuortaneella 25.11.  

 Kotisivujen uusiminen alkaa syksyn 2017 aikana.  

 Pääsihteeri kristillisten järjestöjen valitsemana edustajana Suomen Lähetysseuran 
vaalitoimikunnassa v. 2018.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi.   
 

 
67 § Talousraportti 1-10.2017, välitilinpäätös liitteenä 

Päätösesitys: Todetaan, että kulunut vuosi on edellisvuoden kaltainen, toiminnan tuotot 
eivät riitä kattamaan kotimaan työstä aiheutuvia kuluja mutta lähetyskohteisiin kerätyt 
kolehdit ja seurakuntien talousarviomäärärahat kattavat lähetystyöstä aiheutuvat kulut. 
Vuodelle 2018 odotetaan kasvua yhdistyksen kotimaantyön tuottoihin juhlavuoden 
erilaisten tapahtumien ja juhlien myötä. Varainhankintaa pyritään tehostamaan ja 
kehittämään, mutta painopiste yhdistyksen työssä on keskeisesti evankeliumin julistaminen, 
armosta eläminen ja ilosanoman välittäminen kaikille ihmisille.  
Todettiin, että yhdistykselle on tehty tarjous ”Elämyksellinen joulu -kampanjasta. Julkaisu 
ilmestyy 7.11. Iltasanomat lehden välissä. Pääsihteeri esittää, että yhdistys ei lähde tähän 
kampanjaan mukaan. Rukouksin ja Jumalan huolenpitoon luottaen työtä jatketaan rohkeasti 
ja kiitollisin mielin.  
Päätös: Kirjataan välitilinpäätös tiedoksi. Yhdistys ei osallistu Elämyksellinen joulu 
kampanjaan.  

 
 
68 § Tililimiitin ottaminen Osuuspankista 

Päätösesitys: Yhdistys sopii tililimiitin ottamisesta Osuuspankista yhdistyksen 
maksuvalmiuden turvaamiseksi. Limiitin suuruus 50.000€.  
Päätös: Hallitus valtuuttaa puheenjohtajan ja pääsihteerin allekirjoittamaan tarvittava 
sopimus pankin kanssa tililimiitin ottamiseksi esityksen mukaan.  

 
69 § Toiminnan painopisteet 10v juhlavuodelle 2018 

Hallitus on seminaarissa keskustellut yhdistyksen toiminnan painopisteistä. Keskusteluissa 
todettiin, että yhdistyksen toiminnan laajentaminen ei voi tapahtua nykyiset yhdistyksen 
tukijat unohtaen. Työntekijäresurssimme ovat rajalliset ja siksi on huolehdittava 
työntekijöiden jaksamisesta. Tarvitsemme säännöllistä, toistuvaa toimintaa, joissa ihmiset 
kohdataan ja tullaan tutuiksi.  
Elyn säännöllisen toiminnan seurakuntiin panostetaan vuonna 2018.  
Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että työntekijät, tiimit ja paikalliset yhdyshenkilöt yhdessä 
sopivat, mitkä ovat ne seurakunnat, joihin toimintaa keskitetään. Vapaaehtoisia rohkaistaan 
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ottamaan vastuuta ja toimimaan yhdessä työntekijöiden kanssa. Vapaaehtoisten koulutus ja 
virkistystapahtuma järjestetään hallituksen syysseminaarin yhteydessä.  
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
 
70 § Caspari-keskuksen tuki vuodelle 2018 

Päätösesitys: Alavuden seurakunta on tehnyt sopimuksen Caspari-keskuksen tukemisesta 
mikä antaa yhdistykselle mahdollisuuden korottaa Caspari-keskuksen kanssa tehtyä 
kannatussopimusta 1.1.2018 alkaen. Uusi tavoitesumma on 10.000€. Pääsihteeri vierailee 
Caspari-keskuksessa huhtikuussa 2018 ja osallistuu samalla Jesus for Jews seminaariin. 
Keskustellaan mahdollisuudesta liittyä Caspari-keskuksen tukijaksi allekirjoittamalla 
yhteistyösopimus. Pääsihteeri esittää, että ennen päätöksen tekemistä sopimuksen 
allekirjoittamisesta, asiasta neuvotellaan Sanna Erelän kanssa. Asiaan palataan seuraavassa 
kokouksessa.  
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
 
71 § Vienan Kemin seurakunnan anomus 500€ joulukuun kulujen kattamiseksi 

Yhdistys on tukenut Vienan Kemin seurakunnan työtä Venäjällä v. 2017 14.000€ summalla, 
minkä lisäksi olemme antaneet puuliiterin katon korjaustarvikkeisiin ja työpalkkoihin 750€. 
Talousarvioon on varattu Kemin seurakunnan hyväksi 16.000€. Kirkkoherra Vladimir Jakusov 
on ilmoittanut, että seurakunnan tilillä olevat rahat eivät aivan riitä joulukuun maksuihin. 
Rahaa puuttuu 35.000RUB (500€) jolla hankittaisiin joululahjat seurakuntalaisille. 
Kirkkoherra Jakusovin sähköpostilla saapunut kirje 7.11.217: ”Rakas pastori Antero! Kiitos 
teille, Elyn tuki seurakunnallemme oli kokonaisuudessaan 951.893 ruplaa, kuten oli 
budjetissa suunniteltu (budjetissa 952.000 r.). Tällä hetkellä tilillä on 99.720 r. Mutta 
talousvuoden päätökseen mennessä (menoihin täytyy laskea joululahjat seurakuntalaisille) 
tilillä olisi oltava 135.000r. Valitettavasti puuttuu 35.000 r., joka summa ehkä voitaisiin 
saada kokoon kolehdeilla. Budjetissa kohdassa Tulot on ollut odotettua vähemmän tuloja, 
mikä johtuu pienistä kolehdeista jumalanpalveluksissa (tänä kesänä ei ole käynyt 
suomalaisryhmiä). Budjetin menopuolella kohta Palkka on noussut 50.000 ruplaan johtuen 
autonkäyttömenoista, ja pankissa olevan tilin tilityskulut ovat nyt 10.000 r.  Haluamme 
pyytää Teiltä, olisiko mahdollista, että vuonna 2018 ensimmäinen rahaerä voitaisiin lähettää 
ennen 20 tammikuuta 2018, koska tuolla päivämäärällä pitää maksaa seurakunnan kulut, 
verot ja myös tilityspalvelun maksu (yhteensä vuodessa 80.000 ruplaa)? Ystävyydellä. 
Vladimir.” 
 
Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että yhdistys myöntää 500€ avustuksen joululahjojen 
hankkimiseksi seurakuntalaisille. Avustus maksetaan Inkerin kirkon tilin kautta. Samalla 
huomioidaan kirkkoherra Jakusovin toive saada Elyn ensimmäinen tuki maksuun jo 
tammikuun alkupuolella, että seurakunta pystyy maksamaan tarvittavat verot ja maksut 
tammikuun aikana.  
Päätös: Esityksen mukaan. 
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72 § Sambian LTCS koulun rehtorin kirje avustuksen myöntämisestä kirkkorakennuksen tontin  

hankkimiseksi  
LTCS koulun rehtori, ent. LECA kirkon pääsihteeri Nicolas Bakajika on lähestynyt pääsihteeriä 
/ hallitusta sähköpostikirjeellään 4.11. Kirjeessä hän kysyy, onko yhdistyksellä 
mahdollisuutta tukea LECA kirkon paikallisseurakunnan kirkkohanketta.  
Elyn tuki on KLK:n ohjeistuksesta rajoitettu koskemaan vain LTCS koulun tukemisesta. LTCS 
koulu toimii Lusakassa vuokratiloissa ja järjestää seminaareja kongolaisten hallitsemissa 
LECA kirkon seurakunnissa. Yhden tällaisen seminaarin yhteydessä nousi esiin kysymys, 
mihin Elyn tukirahat käytetään. Eikö kirkko voisi saada niistä edes osan, ettei kaikki menisi 
vain koulun ylläpitämiseen. Taustalla on odotus, että Ely ottaisi suuremman roolin 
yhteistyössä LECA kirkon kanssa, samalla tavalla kuin Sley aikanaan toimi Sambiassa 20 
vuoden ajan, tukien sekä kirkon keskushallintoa, että paikallisseurakuntia.  

 
Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että yhdistys jatkaa LTCS koulun tukea suunnitelman 
mukaisesti.  
Päätös: Ely tukee LTCS koulun toimintaa sopimuksen mukaisesti. Hallitus valtuuttaa 
pääsihteerin käymään keskustelut ja informoimaan Sley toiminnanjohtajaa ja 
lähetysjohtajaa Elyn Sambian työn tulevaisuuden suunnitelmista.  
 

 
73 §  LECA kirkon Kongon hiippakunnan piispan anomus seminaarin järjestämiseksi pääsihteerin  

vierailun yhteydessä 
Hallitus on päättänyt, että pääsihteeri voi tehdä neuvottelumatkan Kongoon vuoden 2017 
tai 2018 aikana. Aikataulullisista syitä matka ei toteudu vuonna 2017 mutta keväällä 2018 se 
voi olla mahdollinen. Matkan ohjelmaan liittyen, LECA kirkon piispa Mbuanya kirjoittaa 
pääsihteerille 3.11. päivätyssä sähköpostissa: Dear Beloved Rev. Antero, We are in due 
receipt of your recent message agreeing our biblical seminar proposal to be held during your 
future visit of Congo D. R. May God bless Ely mission and indeed also on your behalf. 
After words if you could send us the remaining amount of 2017 budget earlier this would 
much help us. Sincerely yours. Bishop NDAYE MBUANYA  
Päätösesitys: Pääsihteeri valmistelee matkaa Kongoon ja Sambiaan keväällä 2018. Matka 
toteutuu, mikäli matkalle saadaan lähtemään toinen opettaja seminaariin.  
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
 
74 § Aarrearkkupussin tuottaminen 

Yhdistyksen keskeinen haaste on lapsi-isovanhempityön kehittäminen. Tätä työtä varten 
hankitaan lapsiperheiden käyttöön Aarrearkku-pusseja, jotka tukevat lasten kristillistä 
kasvatusta ja tuottavat iloa yhdessäolosta. Työryhmä (Kivisaari-Koski-Uutela) on suunnitellut 
pussien sisällön. Aarrearkkupussit valmistuvat keväällä 2018 ja niitä myydään yhdistyksen 
tekemän isovanhempi-lapsenlapsityön hyväksi. Pääsihteeri varmistaa pusseissa käytettävien 
tekstien ja kuvien käyttöoikeudet niiden haltijoilta.  
Päätösesitys: Yhdistys varaa määrärahan Aarrearkkupussien valmistamiseen. Pusseja 
valmistetaan ensi vaiheessa 200 kappaletta, myyntihinta on 20€.  
Päätös: Esityksen mukaan.  
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75 § Muut mahdolliset asiat  
 

Päätösesitys: Seuraavat kokoukset:  
ma 15.1.2018, ma 5.3., ma 7.5., ma 3.9., Tampere, seminaari 6.-7.11.  
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
76 § Kokouksen päätös 

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen        
Päätös: Esityksen mukaan. 


