PÖYTÄKIRJA

EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry, VUOSIKOKOUS

Kokousaika: Lauantaina 19.6.2010 klo 10.00 - 11.50
Paikka:
Hyvinkää, Martinhalli
Läsnä:
110 henkeä
1§

Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Knuutti avasi kokouksen.

2§

Puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin seurakuntaneuvos Leo L. Norja Seinäjoelta.

3§

Sihteerin valinta
Sihteeriksi valittiin ELYn pääsihteeri Antero Rasilainen

4§

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sointu ja Veli-Matti Sallinen Kuhmosta. Todettiin,
että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta on ollut ilmoitus Kotimaa-lehdessä 3.6.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6§

Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7§

ELYn toimintakertomus 2009
Pääsihteeri Antero Rasilainen esitteli ELYn toimintakertomuksen.
Keskustelua toimintakertomuksesta ei syntynyt, toimintakertomus hyväksyttiin.

8§

Vuoden 2009 tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto
Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Knuutti esitteli tilikertomuksen ja tilintarkastajan
lausunnon. Yhdistyksen tase 31.12.2009 oli 123.523,70€. Tilikauden ylijäämä oli
52.189,56€. Pekka Kiviranta kiitti hallituksen puolesta jäsenistöä sitoutumisesta ja
työn taloudellisesta tukemisesta. Kaikki kerättävät varat käytetään evankeliumin
työhön lähetyskentillä ja kotimaassa.

9§

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti ja vastuuvapaus myönnettiin asianosaisille.

10§

Toimintavuoden 2010-2011 toimintasuunnitelma
Antero Rasilainen esitteli toimintasuunnitelman. Työn painopiste kotimaassa on
maakunnallisen toiminnan kehittäminen ja työmme tukijoiden aktivointi ELYn työn
laajenemiseksi. Lähetystyössä selkeä oma profiili Venäjän lähetyksen kautta ja lisäksi
aktiivinen yhteistyö Suomen Lähetysseuran ja Sanansaattajien kanssa.
Pekka Kiviranta vetosi jäsenistöön: työntekijöiden tukirenkaisiin tarvitaan jäseniä,
sitoutumista yhteiseen työhön.
Kotisivujen ylläpitämiseen tarvitaan apua. Sivujen päivittämisestä vastaa Virpi
Tuominiemi ja Antero Rasilainen. Vapaaehtoistyövoimaa tarvitaan sivujen
kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Helena Ylikotila tarjoutui auttamaan kotisivujen
ylläpidossa.
Marjaana Reuhkala kertoi aikuiskatekumenaatti koulutuksesta, joka voisi olla ELYlle
mahdollisuus ja voimavara.
Hannu Näkki korosti puheenvuorossaan yhteistyön tärkeyttä paikallisseurakunnan
kanssa. Ovet on auki, on hyvä tehdä yhdessä työtä.
Pekka Kiviranta toivoi, että saisimme kotisivuille taloudesta kertovaa tietoutta.
Kohdennettuja keräyksiä ja seurantaa, avoimesti kerrotaan yhdistyksen tilanteesta.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

11§

Vuoden 2010 tulo- ja menoarvio
Pekka Knuutti esitteli hallituksen esityksen tulo-ja menoarviosta vuodelle 2010.
Jäsenkokouksessa Kauhajoella 1.8.2009 on jo käsitelty vuoden 2010
talousarviota mutta vuoden aikana hallitus on tehnyt päätöksiä, joiden johdosta
talousarviota on tarkastettava.
Suurin muutos edellisvuoteen verrattuna näkyy työntekijöiden palkkakulujen
kasvussa. Tulopuolella kolehdit ovat kasvaneet ja avustuksien kanssa (Kirkon
mediasäätiö, seurakuntien avustukset) tilinpäätös osoittaa + 696,12€.
Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

12§

Jäsenmaksu vuodelle 2011
Hallituksen esityksen mukaisesti jäsenmaksu on 20€. Keskusteltiin mahdollisuudesta
periä jäsenmaksun yhteydessä vapaaehtoinen hinta ELYSANOMISTA. Asiaa
valmistellaan hallituksessa.

13§

ELYn hallituksen puheenjohtajan valinta 2010-2011
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Knuutti.

14§

ELYn hallituksen erovuorossa olevien jäsenten ja varajäsenten valinta
Erovuorossa ovat Annikki Erelä, Ulla Kakkonen, Pirjo Nurmesviita
sekä varajäsenet Matti Aho ja Kari Kanala.
Suoritetussa vaalissa valituiksi tulivat Annikki Erelä (83 ääntä), Pirjo Nurmesviita (81
ääntä), Maiju Vuorenoja (79 ääntä). Varajäseniksi valittiin Ulla Kakkonen ja Matti
Aho.

15§

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
ELYn tilintarkastajiksi valittiin HTK Eija Honkanen ja Maiju Saarinen Karstulasta.

16§

Muut asiat
• Jäsen Jari Hangassalon esitys yhdistyksen nimenvaihtoon liittyvästä
äänestyksestä. Jari Hangassalo (ja 7 yhdistyksen jäsentä) oli toimittanut
hallitukselle esityksen koeäänestyksen suorittamisesta yhdistyksen nimen
muuttamiseksi vuosikokouksessa Hyvinkäällä. Hallitus käsitteli esitystä eikä
hallituksessa nähty tässä tilanteessa tarpeelliseksi tai ajankohtaiseksi asian
ottamista esille. Esitys luettiin kokousväelle ja hallituksen varapuheenjohtaja
Pekka Kiviranta vastasi hallituksen puolesta tehtyyn esitykseen. Seisomaan
nousten tehdyssä koeäänestyksessä valtaosa jäsenistöstä vastusti
koeäänestyksen suorittamista joten esityksen jatkokäsittely raukesi tässä
kokouksessa. Asian valmistelu palautettiin hallitukselle, joka tekee asiasta
esityksen seuraavaan jäsenkokoukseen.
• Esitys vuosikokouksen siirtämisestä Tampereen vuosijuhlan yhteyteen. Asiasta
käytiin keskustelua. Suoritetussa koeäänestyksessä tehtyä esitystä vastustettiin
joten puheenjohtaja palautti asian valmistelun hallitukselle.

17§

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50

Puheenjohtaja _____________________
Leo L. Norja

Sihteeri ____________________
Antero Rasilainen

Pöytäkirja tarkastettu 13.8.2010
Pöytäkirjantarkastajat
__________________
Sointu Sallinen

__________________
Veli-Matti Sallinen

