Evankelisen lähetysyhdistyksen (ELY) perustavan kokouksen pöytäkirja
Aika: 30.3.2008 klo 16.00-19.30. Kahvitarjoilu alkoi klo 15.30.
Paikka: Tampereen seurakuntien talon Näsin sali, Näsinlinnankatu 26, Tampere.
Läsnä: Sataviisi (105) kokousedustajaa eri puolilta Suomea.
Alkuhartaus, jonka piti tuomiorovasti Olli Hallikainen:
Virsi 104: 1-5. Avaussanoissaan tuomiorovasti Olli Hallikainen mm. toivotti kokousväen tervetulleeksi
kirkkoon ja Tampereelle pitämään historiallista kokousta ja toivotti siunattua kokousta. Koko puhe on
liitteenä 1.
1§

Kokouksen avaus
Pastori Pekka Kiviranta kertasi tähän kokoukseen johtaneiden tapahtumien historiaa.
Koko esitys on liitteenä 2. Puheensa lopuksi Pekka Kiviranta totesi: Kun tänään
perustamme yhdistystämme, taistelun aika on ohi. Emme puhu täällä enää SLEY:stä.
Kun perustamme uuden yhdistyksen, se merkitsee sitoutumista uuteen. Jokainen sitoutuu
voimiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan: 1. Rukoillen, 2. Seuroja pitämällä. Me sen
teemme -periaatteella, 3. Myös taloudellisesti, kukin voimiemme mukaan.
Valmistelevan työryhmän puolesta pastori Pekka Kiviranta avasi kokouksen

2§

Kokouksen puheenjohtajan vaali
Valittiin puheenjohtajaksi niin ikään työryhmän ehdotuksesta rehtori Pekka Knuutti,
Karstulasta

3§

Kokouksen sihteerin vaali
Sihteeriksi valittiin KM Kari Lähdesmäki, Tampereelta

4§

Pöytäkirjan tarkastajien vaali
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi lähetystyöntekijä Salme Rinta-Komsi Seinäjoelta ja
maanviljelijä Mikko Keskisaari, Kurikasta. Samalla päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5§

Yhdistyksen perustaminen
Työryhmän ehdotus: Päätetään perustaa yhdistys tukemaan evankelista toimintaa Suomen
evankelisluterilaisessa kirkossa ja lähetystyössä.
Keskustelua:
Pertti Laaksonen Orimattilasta: Miten jatkuu nykyinen osastojen kannatustoiminta?
Pekka Kiviranta Espoosta: Emme ole käyneet tästä keskustelua niistä, mutta uusi hallitus
linjannee asiaa näissäkin kysymyksissä.
Irja Nurmesviita: Keskustellaan asioista paikallisella tasolla ja erityisesti paikallisen
seurakunnan kanssa, ettei syntyisi kissanhännän vetoa uuden ja vanhan välillä.
Ismo Törrönen Helsingistä: Evankeliset toivovat yhdistyksen perustamista. Kannatan
yhdistyksen perustamista tänään ja täällä Tampereella.
Leo Norja Seinäjoelta: Lähetystyö on tärkeää. Joudumme uuteen tilanteeseen ja
seurakuntien varat ohjautuvat uudelleen. Omat kanavat on löydettävä. Paikallisia
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keskusteluja tarvitaan. Seurakunnat odottavat uutta kanavaa. Ratkaisut on tehtävä ja
mentävä eteenpäin. Kannatan yhdistyksen perustamista..
Eino Koivula: Perustetaan yhdistys ja piste.
Sirpa Keski-Antila Kurikasta: Tilanne paikallisissa seurakunnissa on vaikea, mutta
uudelleenajattelu on tehtävä. Luonnollisen poistuman kautta kenttiä vaihdetaan.
Taru Törrönen Helsingistä: Yhdistys täytyy perustaa. Lähetysjärjestöjen keskuudessa
lähetysyhdistys tuo evankelisen liikkeen panostusta seurakunnan toimintaan.
Pentti Punkari Lapualta: Toinen evankelinen yhdistys on perustettava. Työn tulee olla
valtakunnallista ja laajempaakin kuin vain lähetystyö. Minulla on unelma, että
muodostuisi valtakunnallinen evankelinen liitto. Ensin on varmaan viisasta luoda yhdistys
ja myöhemmin laajentaa se koko maata käsittäväksi liitoksi.
Tapio Iso-Oja Ilmajoelta: Moomma tullu tänne perustamaan uutta yhdistystä. Perustetaan
nyt se yhdistys.
Väinö Koivula Ylistarosta: Liittoutumaan on kauhia tungos ainakin Etelä-Pohjanmaalla.
Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, ettei tehtyä valmisteluryhmän esitystä ollut
vastustettu vaan päinvastoin useissa puheenvuoroissa kannatettu. Päätettiin yksimielisesti
kannattaa tehtyä ehdotusta ja perustettiin yksimielisesti uusi yhdistys.

6 §

Yhdistyksen nimi
Ehdotus: Päätetään valita yhdistyksen nimeksi Evankelinen lähetysyhdistys - ELY
Käydyssä keskustelussa esitettiin joitakin muunnelmia nimestä, mutta lopulta kannatettiin
työryhmän ehdotusta. Valittiin yksimielisesti yhdistyksen nimeksi Evankelinen
lähetysyhdistys - ELY

7 §

Sääntöjen vahvistaminen
Työryhmän ehdotus liitteenä 3.
Yleiskeskustelu:
Keskustelun aikana ehdotettiin seuraavia muutoksia:
- "lähelle ja kauas" korjattiin muotoon kotimaassa ja ulkomailla.
- tiivistettiin muotoon: ... voisi tulla tuntemaan kolmiyhteisen Jumalan, vahvistua
uskossa häneen ja löytää oman paikkansa evankeliumin levittämisessä kotimaassa ja
ulkomailla.
- jäsenyydestä: kunniapuheenjohtaja muutettiin kunniajäseneksi.
- hallituksesta: Jäsenmäärä kannatettiin äänestäen muutettavaksi 9 ja kaksi varajäsentä,
jotka ovat vuosittain erovuorossa.
Hyväksyttiin säännöt edellä mainitulla tavalla korjattuna.

8 §

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali
Uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin valmistelutyöryhmän esityksestä
yksimielisesti rehtori, FM Pekka Knuutti, Karstula.
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Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi niin ikään yksimielisesti seuraavat:
Pekka Kiviranta, Espoo
Päivi Erkkilä, Askola
Keijo Sulkko, Seinäjoki
Annikki Erelä, Tuusula
Pirjo Nurmesviita, Jämsä
Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki
Kari Kanala, Vantaa
Ulla Kakkonen, Kitee
Kari Lähdesmäki, Tampere
Varajäseniä valittiin kaksi:
Matti Aho, varajäsen, Evijärvi
Kosti Kallio, varajäsen, Hyvinkää
Erovuoroisuus arvottiin toteutuvaksi seuraavasti:
Vuonna 2009: Kanala, Sulkko, Kiviranta
Vuonna 2010: Kakkonen, Nurmesviita, Erelä
Vuonna 2011: Keski-Antila, Erkkilä, Lähdesmäki
9 §

Hallituksen valtuuttaminen
Valtuutetaan hallitus toimimaan niin, että yhdistys rekisteröidään mahdollisimman pian.

10 §

Jäsenmaksusta päättäminen
Päätettiin, että liittymismaksua ei oteta käyttöön. Sitä vastoin keskusteltiin
säännöllisen tukemisen merkityksestä ja pidettiin sitä hyvin tarpeellisena
Jäsenmaksu:
Päätettiin selvällä enemmistöllä henkilökohtaiseksi ja kannattavan jäsenen
vuosijäsenmaksuksi kaksikymmentä euroa (20 €).

11 §

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen.
Vakuudeksi
Tampereella 1.4.2008
Pekka Knuutti
puheenjohtaja

Kari Lähdesmäki
sihteeri

Valittuina pöytäkirjan tarkastajina olemme lukeneet oheisen pöytäkirjan liitteineen ja
toteamme sen noudattavan kokouksen kulkua ja päätöksiä.
Salme Rinta-Komsi
pöytäkirjan tarkastaja

Mikko Keskisaari
pöytäkirjan tarkastaja
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