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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 3/2018
Kokousaika: 7.5.2018 klo 12.00
Paikka:
Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila Ateena
Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Raija Koski, Kannus, poissa
Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja
Matti Lähdekorpi, Salo
Heikki Mäkinen, Helsinki
Reino Nummi, Sastamala, poissa
Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö
Maria Pitkäranta, Tampere
Asta Uutela, Hamina
Erkki Yli-Krekola, Kurikka, poissa
Heikki Toivio, Forssa, varajäsen, poissa
Raili Mäkitalo, Valtimo, varajäsen
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

35 §

Kokouksen avaus
Alkuhartaus tuomiorovasti Olli Hallikainen.
Päätösesitys: Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.
Päätös: Esityksen mukaan

36 §

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

37 §

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

38 §

Toimihenkilöiden valinta
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Lähdekorpi ja Kauno Perkiömäki
Päätös: Esityksen mukaan.
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39 §

Hallituksen varapuheenjohtajan valinta
Varapuheenjohtajana on toiminut Ulla Latomäki Lapualta
Päätösesitys: Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja.
Päätös: Ulla Latomäki valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi

40 §

Hallinto- ja ilmoitusasiat
Toimikuntien kuulumiset:
 Lähetystoimikunta: Jäseninä jatkavat pj. Kosti Kallio, sihteeri Annikki Erelä, Matti
Lähdekorpi, Pekka Kiviranta.
 Lehtitoimikunta: Armo kuljettaa lehti on painossa. Joululehden suunnittelu alkaa 7.5.
Nykyiset jäsenet jatkavat tämän toimintakauden eli pääsiäislehti 2019 tekoon asti.
 Tiimien kuulumiset: Pohjanmaa, Ulla Latomäki, Tampere, Maria Pitkäranta, KeskiPohjanmaa
 Vuosijuhla ja seminaari Kalevan kirkossa 7.-8.4.2018.
 Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on hyväksynyt anomuksen Harri
Kuhalammen vihkimisestä papiksi Elyn palvelukseen. Vihkimys Tampereen
tuomiokirkossa sunnuntaina 6.5. klo 10, kiitosseurat klo 15.
 Pääsihteerin neuvottelut Sansassa Ilkka Kastepohjan kanssa.
 Pääsihteeri mukana kirkon kasvatus ja perheasiainosaston järjestämässä
tapaamisessa 10.4. Helsingissä sekä 23.3. järjestöneuvottelussa Kirkon talossa.
 Pääsihteerin tapaaminen Risto Jukon kanssa KLK:ssa 16.3.
 Suomen Lähetysneuvosto (SLN) hyväksyi Elyn jäseneksi. Pääsihteeri kutsuttiin SLN:n
hallitukseen kolmivuotiskaudeksi.
 Pääsihteeri ja Pekka Kiviranta 2.5. Radio Patmoksessa haastateltavina teemoista Elyn
lähetystyön historiaa ja nykypäivää.
 IKSYn kokous ja Idäntyön päivät Ryttylässä 15.3.
 Anomus tehty Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle
kesäjuhlien järjestämiseksi Kalevan kirkossa 2019.
 Verohallinnosta verotuspäätös yhteisön tuloverosta vuodelta 2017.
 Kauhajoen evankelinen opisto on jättänyt stipendianomuksen 24.4.2018.
Taloustilanteen vuoksi v. 2018 stipendejä ei myönnetä evankelisten opistojen
opiskelijoille.
Päätösesitys: Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

41 §

Uusien jäsenten hyväksyminen:
Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (2) ja myönnetään ero sitä
pyytäneille (0) ja kirjataan poisnukkuneet (3).
Päätös: Esityksen mukaan.
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42 §

Esitys Siionin kannel lauluvartin tuottamisesta radio Deihin
Yhdistyksemme jäsen on tehnyt esityksen, että Ely lähtisi tuottamaan Siionin kannel
lauluohjelmaa, samaan tapaan kuin nyt Seppo Suokunnas tekee Deihin virsivartti ohjelmaa.
Ohjelman voisi tuottaa Elyn eläkkeellä tai virassa oleva työntekijä, tai jonkun toisen järjestön
työntekijä, vuorotellen. Yksin Elyllä ei ole mahdollista rahoittaa radio-ohjelman tuottamista
mutta jos samaan hankkeeseen saataisiin useampi järjestö mukaan, se voisi toteutua.
Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että käydään neuvottelut ja selvitetään, olisiko
mahdollista, että ohjelman tuottaisi Kristityt yhdessä ry ja taustalla voisi olla ohjelmaa
taloudellisesti tukemassa useampi järjestö. Tällöin kustannus voitaisiin järjestöjen kesken.
Ohjelman tuottamisesta ei tulisi ylimääräisiä henkilöstön palkkakuluja.
Päätös: Yhdistys on kiinnostunut Siionin kanteleen lauluista kertovan ohjelman
tuottamisesta yhdessä muiden järjestöjen kanssa mutta sitä varten on saatava tuotto
kerättyä niin, että ohjelman tuottaminen ei aiheuta yhdistykselle kuluja. Pääsihteeri
valtuutettiin jatkamaan keskustelua em. tahojen kanssa asiaan liittyen.

43 §

Satu Kivisaaren toimenkuvan tarkennus
Satu Kivisaari on yhdistyksen Etelä-Pohjanmaan aluesihteeri. 1.12. alkaen hänestä tulee
Harri Kuhalammen lähiesimies. Siksi on tarvetta lisätä Kivisaaren työnkuvaan maininta
lähiesimiehenä toimimisesta. Lähiesimies vastaa alueensa toiminnasta ja ohjaa ja tukee
työntekijää käytännön asioihin liittyvissä kysymyksissä ja asioissa. Lähiesimies tarkastaa ja
hyväksyy alueensa työntekijöiden (myös eläkeläisten) matkalaskut ja ottaa vastaan raportit
tilaisuuksista.
Päätösesitys: Lisätään Satu Kivisaaren toimenkuvaan merkintä lähiesimiestehtävistä.
Päätös: Esityksen mukaan.

45 §

Kari Tynkkysen anomus lähteä lähetystyöhön Viroon
Kari Tynkkynen on lähestynyt yhdistystä ja anonut mahdollisuutta lähteä yhdistyksen
lähettinä lähetystyöhön. Kari on kokenut lähetystyöntekijä Sambiasta ja Virosta, hän on
myös Viron kirkon pappi ja toiminut mm. kirkkoherrana Viron Ruhalassa.
Pääsihteeri selvittää, onko seurakunnista mahdollista saada tukea Tynkkysen lähettämiseksi
Viroon syksyllä 2018 tai 2019 alusta.
Lähetystoimikunta on käynyt asiasta sähköpostineuvottelua ja toimikunnan esitys on, että
siirretään asian käsittely elokuun kokoukseen.
Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että asia jätetään pöydälle toistaiseksi ja asiaan palataan,
mikäli Tynkkysen lähettämiselle saadaan taloudellinen tuki.
Päätös: Esityksen mukaan.

46 §

Anomus kirkkokolehdista vuodelle 2019
Anomus kirkkohallitukselle on toimitettava 31.5.2018 mennessä. Esityksen valmistelee
kirkkoneuvos Jukka Keskitalo.
Päätösesitys: Yhdistys anoo kirkkokolehtia lapsi- ja perhetyöhön kotimaassa sekä Virossa.
Päätös: Esityksen mukaan.
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47 §

Kutsu rukoustilaisuuteen 19.5.2018
Yhdistys on kutsuttu mukaan www.rohkeakirkko.fi järjestämään rukoustilanteeseen 19.5.
Helsingin messukeskuksessa. Tilaisuuden koollekutsujina ovat toiminnanjohtajat
Lähetysyhdistys Kylväjä, Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys, Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys sekä Suomen Raamattuopiston Säätiö. Vastuuhenkilönä
ja järjestäjinä on ev.lut. kirkon pappeja, mm. Mirja Lassila Hämeenlinnasta. Yhdistyksen
virassa olevat työntekijät eivät pääse osallistumaan tapahtumaan mutta jäseniä ja
ystäväpappeja rohkaistaan osallistumaan. ”Kutsumme sinut, joka jaat saman huolen ja
haluat pysyä Raamatun sanassa, yhdessä rukoilemaan kirkkomme puolesta. Tunnustamme,
että on asioita, joista emme ole samaa mieltä. Virkakysymys on yksi sellainen. Se ei
kuitenkaan estä meitä tulemasta yhteen. Tule kanssamme rukoilemaan la 19.5.2018 klo 10 –
16 Helsingin messukeskukseen.”
Päätösesitys: Jaamme huolen kirkkomme tilasta ja olemme yhdistyksenä mukana
rukoustapahtumassa ja toivomme ystäväpappien osallistuvan tapahtumaan.
Päätös: Esityksen mukaan.

48 §

Työntekijöiden kesälomat
Päätösesitys: Pääsihteeri esittää että kesälomat hyväksytään työntekijöiden toiveiden
mukaisesti.
Päätös: Esityksen mukaan.

49 §

Muut mahdolliset asiat
Päätösesitys: Seuraavat hallituksen kokoukset 28.8. hallituksen ja työntekijöiden
syysseminaari 13.-14.11., 14.1.2019 Tampereella.
Päätös: Esityksen mukaan.

50 §

Kokouksen päätös
Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20.

