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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.   
HALLITUS 
 
 
PÖYTÄKIRJA 1/2018 
 
Kokousaika:  15.01.2018 klo 12.00 
Paikka:  Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila Ateena 
 
Osanottajat:  Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja  

Kosti Kallio, Hyvinkää 
Raija Koski, Kannus, poissa 

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

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

                          Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella  
 
  
1 § Kokouksen avaus 
 Alkuhartaus Kauno Perkiömäki 
 

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

 
 
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

 
 
3 § Esityslistan hyväksyminen 

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

4 §  Toimihenkilöiden valinta 
 Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa. 
 

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Asta Uutela ja Maria Pitkäranta.  
Päätös: Esityksen mukaan. 
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5 § Hallinto- ja ilmoitusasiat 
Toimikuntien kuulumiset:  

 Lähetystoimikunta: Ei kokousta. 
 Lehtitoimikunta, Antero Rasilainen: kokoukset 1.2. Seinäjoki ja 7.5. Tampere. Helinä 

Kärkkäinen valittu lehtitoimikuntaan.  
 Tiimien kuulumiset: Pohjanmaa, Erkki Yli-Krekola: Raamattuluennot 5 srk:ssa, 

tapahtumia paljon suunnitteilla, 9.9. Alahärmän kirkossa pohjalaisten kirkkopyhä, 
miestapahtuma Kuortaneella, 3.11. Lapuan Tiistenjoella. Keski-Pohjanmaa Raija 
Koski, (poissa), Tampere, Maria Pitkäranta: Kalevassa hyvässä seurassa ilta 14.1., 
innostava tapahtuma, uusia vastuunkantajia tarvitaan.  

 Tililimiitti otettu Osuuspankista 
 Työntekijäkokous Karstulassa 9.-10.1.  

 
Päätösesitys: Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi. 
Päätös: Esityksen mukaan.  
 
 

6 § Uusien jäsenten hyväksyminen:  
 
Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (5) ja myönnetään ero sitä 
pyytäneille, (0) ja kirjataan poisnukkuneet (0).  
Päätös: Esityksen mukaan. Jäseniä nyt 745.  
 

7 § Taloustilanne 
Tilitoimiston raportti 1.-12/2017 valmistuu kokoukseemme.  
 
Päätösesitys: Todetaan tilanne ja sen vaatimat toimenpiteet.  
Päätös: Taloustilanne merkittiin tiedoksi. Varaudutaan uuden työntekijän palkkaamiseen 
(50%) Etelä-Pohjanmaan ja Tampereen alueelle.  

 
8 § Elysanomat 10v juhlanumero  

Yhdistyksen tiedotus- ja jäsenlehti Elysanomat ilmestyy perinteisesti 6 kertaa vuodessa. 4 
numeroa on jäsenlehtiä ja kaksi lehteä ovat olleet teemanumeroita: PääsiäisenValo sekä 
JoulunValo. Tänä vuonna yhdistämme Elysanomat 3 ja PääsiäisenValo lehden ja julkaisemme 
yhdistyksen 10v juhlavuoden kunniaksi juhlanumeron, joka ilmestyy 9.5. Lehdessä olisi 
kattava katsaus yhdistyksen takana oleviin vuosiin mutta myös katse eteenpäin: Seinäjoen 
kesäjuhlat ja katse suunnattuna mahdollisuuksiin, joita tulevaisuus avaa. Lehden 
toimittamisesta vastaa lehtitoimikunta yhdessä työntekijöiden kanssa. Lehdestä otetaan 
normaalia suurempi painosmäärä ja lehteä jaetaan seurakuntiin ja kesäjuhlissa.  
Päätösesitys: Juhlanumero painetaan, painosmäärä 3 000 kpl.  
Päätös: Esityksen mukaan.  
 
 

9 § Vuosijuhla Tampereella 7.-8.4.2018  
Vuosijuhlan ohjelma olisi kaksijakoinen, koulutusta ja uusien ihmisten mukaan kutsumista ja 
ystäväjoukon kohtaamista, hoitamista ja yhdistyksen työn kuulumisten jakamista.  
Päätösesitys: Hyväksytään vuosijuhlan ohjelma.  
Päätös: Esityksen mukaan.  
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10 §  Työntekijän palkkaaminen Etelä-Pohjanmaalle 
Satu Kivisaari on ilmaissut tarpeen saada tukea tilaisuuksien järjestämiseksi Pohjanmaan 
alueella. Jäsenistöstä noin puolet asuu hänen alueellaan ja toiminta työllistää hänet tällä 
hetkellä yli kohtuuden. Tilaisuuksien järjestäminen, yhteydenpito vastuuhenkilöiden ja 
vastuuryhmien kanssa on päivittäistä ja aikaa lepoon ja vapaa-ajan viettoon on vaikea 
järjestää. Jos alueelle saataisiin toinen työntekijä, joka voisi ottaa vastuuta tilaisuuksien 
pitämisestä, saarnaamisesta ja raamattuluentojen pitämisestä, Satu Kivisaaren työnkuvaa 
voitaisiin tarkentaa niin, että hänen tehtäviinsä kuuluisi erityisesti tilaisuuksien organisointi, 
yhteydenpito vastuuhenkilöihin ja tilaisuuksista tiedottaminen. Nykyiset vastuunkantajat 
ikääntyvät ja kohtuuton kuormittaminen rasittaa niin heitä kuin kuulijoita.  
 
Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että aloitetaan uuden työntekijän etsiminen osa-aikaiseen 
työsuhteeseen Pohjanmaan alueelle Satu Kivisaaren työpariksi. Satu Kivisaari toimii alueen 
vastaavana työntekijänä ja uuden työntekijän lähiesimiehenä. Tehtävä olisi osa-aikainen 
(50%) ja määräaikainen, 1 vuosi. Määräaikaisuuden aikana näemme, miten uuden 
työntekijän työpanos auttaa ja palvelee yhdistyksemme työtä ja tarpeen ja mahdollisuuksien 
mukaan tehtävä voitaisiin vakinaistaa yhden vuoden kokemusten jälkeen. Tehtävään 
etsitään ensisijaisesti pappia.  
Päätös: Hallitus valtuuttaa pääsihteerin käymään keskustelut työntekijän palkkaamiseksi 
Elyn työhön Pohjanmaalle ja Tampereelle.  

 
 
11 § Matkakustannusten korvaus 2018 

Elyn matkakustannusten korvausperusteena on valtion ja kirkon matkustussäännön 
mukaiset korvaukset. Elyn työntekijöille on maksettu 80 % em. tasosta. Verohallinnon 
vahvistamat korvaukset vuonna 2018 ovat:  

 osapäiväraha 19 euroa (työmatka yli 6 tuntia)  

 kokopäiväraha 42 euroa (työmatka yli 10 tuntia) 

 kilometrikorvaus 0,42 euroa/km 
 

Korvattavat summat 1.1.2018: kilometrikorvaus omalla autolla 0,34€/km, kokopäiväraha 
33,60€, osapäiväraha 15,20€. Korvaus koskee myös eläkkeellä olevia työntekijöitä. 
Hallituksen jäsenille on maksettu oman auton käytöstä 50 % em. valtion matkustussäännön 
tasosta (0,21€/km). Mikäli hallituksen jäsen tai Elyn tilaisuudessa toimiva puhuja joutuu 
majoittumaan matkallaan, yhdistys on korvannut majoituksesta aiheutuneet kohtuulliset 
kulut. Majoituksesta syntyvien kustannusten korvaaminen on sovittava puheenjohtajan tai 
pääsihteerin kanssa.   
 
Päätösesitys: Esittelytekstin mukaan.  
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
 
12 §  Muut mahdolliset asiat   

o Seuraavat hallituksen kokoukset: 5.3., 7.5., 3.9., Tampereella sekä syysseminaari 
Karstulassa, ajankohta muuttuu, 13.-14.11. hallitus ja työntekijät.  

o Kotisivut valmistumassa.  
o Aarrearkkupussit ja paidat valmistumassa vuosijuhlille.  
Päätösesitys: Todetaan.  
Päätös: Esityksen mukaan.  
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13 § Kokouksen päätös  

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen        
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20 
 
 


