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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.   
HALLITUS 
 
 
PÖYTÄKIRJA 5/2018 
 
Kokousaika:  14.11.2018 klo 11.00 
Paikka:  Karstulan evankelinen opisto 
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, poissa  
Erkki Yli-Krekola, Kurikka 
Heikki Toivio, Forssa, varajäsen, poissa 
Raili Mäkitalo, Valtimo, varajäsen 

                          Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella  
 
  
65 § Kokouksen avaus 
 

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

 
 
66 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

 
 
67 § Esityslistan hyväksyminen 

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

68 §  Toimihenkilöiden valinta 
 Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa. 
 

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Raili Mäkitalo ja Maria Pitkäranta. 
Päätös: Esityksen mukaan 
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69 § Hallinto- ja ilmoitusasiat 
Toimikuntien kuulumiset:  

 Lähetystoimikunta: Pj Kosti Kallio, sihteeri Annikki Erelä, Matti Lähdekorpi, Pekka 
Kiviranta, Antero Rasilainen, kokous 18.10. aiheina neuvottelu SLS toimistolla, 
Venäjän ja Viron työn jatkuminen, Tarton perhekeskuksen ylimääräinen 2 000€ 
avustus, LTCS koulun tuki Sambiassa ja stipendirahaston perustaminen. 

 Lehtitoimikunta: Joululehti on valmis. 
 Tiimien kuulumiset: Pohjanmaa, Tampere, Keski-Pohjanmaa, Hki-työryhmä 
 Elina Vaittisen pappisvihkimys tuomiokirkossa 4.11., Elyn lahjana Sacrum lahjakortti. 
 Vuosijuhla Seinäjoella 30.-31.3. Paula Risikkoa pyydetty osallistumaan 
 Pääsihteeri tapasi Liikemiesten lähetysliiton toiminnanjohtajan Erkki Haaralan 12.10.  
 Viron kirkon ja Suomen kirkon lähetysjärjestöjen tapaaminen Helsingissä 21.10.  
 Murmanskin kirkon rakennusrahaston kokous Tervolassa 26.10., seuraava kokous 

Murmanskissa 10.2.2019. 
 Kirkkopäivät Narvassa 28.-29.9., pääsihteeri ja Asta Uutela edustivat Elyä. Keilan 

kirkkoherran virkaan siunaaminen 30.9. mukana Rasilainen ja Uutela.  
 SLN hallituksen kokous 19.11. Helsingissä. 
 Pääsihteerin tapaamiset  
 Joulumatka Vienan Kemiin 13.-17.12.  
 Työntekijöiden koulutuspäivät 7.-8.1.2019.  
 Saapuneet kirjeet: 

o Lea Saar: Tarton perhekeskuksen vetoomus saada 2 000€ tuki tälle syksylle 
Lyömätön linja kurssien aloittamiseksi. 

o Eero Jokelan myönteinen vastaus pääsihteerin pyyntöön saada 2 000€ tuki 
Tarton perhekeskukselle.  

o LECA kirkon Kongon hiippakunnan piispan raportti, kutsu ja kiitos 
o Caspari-keskuksen johtaja Elizabeth Levyn kutsu pääsihteerille osallistua 

Caspari-keskuksen tukijoiden yhteiseen kokoukseen, Partners meeting 
28.4.2019. 

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

 
70 § Uusien jäsenten hyväksyminen:  

 
Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet, ja myönnetään ero sitä 
pyytäneille ja kirjataan poisnukkuneet. 
Päätös: Esityksen mukaan. Lisäksi neljä jäsentä vapautettiin jäsenyydestä. Jäseniä päätöksen 
jälkeen 729.  

 
 
71 § Toiminta- ja talouskatsaus 

Hallitus käsitteli talousraportin ajalta 1.1.-31.10.2018. Kiitollisuudella laitettiin merkille, että 
vapaaehtoinen kannatus, kolehdit ja kannatusrenkaat ovat kasvaneet viime vuoteen 
verrattuna ja 10v juhlavuoden keräys on myös tuottanut hyvän tuloksen jo tähän mennessä. 
Hallitus suhtautuu rohkein mielin edessä oleviin kuukausiin, työ on mennyt eteenpäin, 
seurakunnissa on toimittu aktiivisesti, ystävät ovat tukeneet ja uhranneet uskollisesti, mistä 
erityinen kiitos jo tässä vaiheessa vuotta. Samaa kiitollisuuden ja tekemisen mieltä toivotaan 
myös suunnitelmille vuodelle 2019, jotta työ edelleen voisi vakiintua. Pidettiin tärkeänä 
talouden lukujen esittämistä Elysanomat lehdessä ja kotisivuilla, jotta kannattajat näkevät, 
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miten talous kehittyy vuoden aikana. Tällä hetkellä talouden tunnusluvut osoittavat selkeää 
kasvua edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2017 tilinpäätös oli n. -75 000€ ja tällä hetkellä eli 
lokakuun loppuun mennessä tilinpäätös näyttäisi olevan noin + 15 000€ (viime vuoteen 
verrattuna tuloissa ovat kasvua on n. + 90 000€). Loppuvuodesta on maksettava vielä 
tukimaksuja ja tilityksiä mutta näyttää siltä, että tilinpäätös tulisi olemaan jopa hieman 
parempi kuin mitä vuosikokouksessa vuonna 2017 päätimme. Se on suuri kiitoksen aihe.  
Hallitus keskusteli toiminnan painopisteistä ja työntekijöiden työnkuvista. Harri Kuhalammen 
työpanos Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla on suuri ilon ja innostuksen aihe. Hallituksella 
on huoli Etelä-Suomen työn jatkuvuudesta, kun neuvottelut Sansan kanssa ovat yhä kesken. 
Toivomme on edelleen, että yhteisen työntekijän palkkaaminen Elyn ja Sansan palvelukseen 
olisi mahdollinen. Vuodelle 2019 suunnitellaan erityinen vuosiaihe, joka on myös kesäjuhlien 
teema. Vuosi 2020 tulee olemaan Aarrearkkutyön 10 vuotisjuhlavuosi. 
 
Päätösesitys: Todetaan hallituksen käyneen keskustelua talouden tilanteesta ja siitä, että on 
tärkeää tiedottaa avoimesti yhdistyksen jäsenille talouden tunnusluvuista ja toiminnan 
tarpeista. Ensimmäisessä Elysanomat lehdessä 2019 kerrotaan jäsenille alustava tilinpäätös. 
Hallitus kiittää kaikkia juhlavuoden eri tapahtumiin osallistuneita ja uhraajia, yhdessä on 
tehty työtä ja yhdessä jatketaan Jumalan valtakunnan työssä.  
Päätös: Esityksen mukaan 

 
72 § Elina Vaittisen työsuhteen jatkaminen marras-joulukuu 2018 

Elina Vaittinen on ollut äitiyslomalla ja hoitovapaalla Sansasta ja hän on toiminut osa-
aikaisena koordinaattorina Elyn palveluksessa Etelä-Suomessa. Elina Vaittinen on 4.11. 
vihitty papiksi Sansan palvelukseen ja hän palaa Sansan työhön 1.1.2019 alkaen. Yhdistys on 
esittänyt Sansalle mahdollisuutta Elina Vaittisen palkkaamiseksi yhteiseksi työntekijäksi 
Etelä-Suomeen mutta Sansa ei ole ollut halukas toistaiseksi. Elina Vaittinen on anonut 
Sansasta sivutoimilupaa jatkaakseen myös Elyn palveluksessa pienellä prosenttiosuudella 
vuoden 2019 alusta. 
Työ Etelä-Suomessa on käynnistynyt uudelleen, erityisesti Kings Kid´s toiminta ja messut ja 
Kohtaamisia tapahtumat yhdessä Erja Kalpion kanssa ovat saaneet myönteisen vastaanoton. 
Tätä työtä olisi mahdollisuus jatkaa, jos Elina Vaittinen saa sivutoimiluvan Sansasta.   
Yhdistyksen hallitus on aikaisemmissa kokouksissa linjannut, että Elina Vaittisen työsuhdetta 
voidaan jatkaa myös tälle vuodelle, jos kannatusrenkaan tuotot ovat riittävät eli ystävät 
Etelä-Suomessa sitoutuvat tukemaan tätä työtä. Lokakuun loppuun kannatusrenkaan tuotot 
ovat kattaneet palkkakulut.  
Päätösesitys: Erja Kalpio, joka vastaa pääkaupunkiseudulla tehtävästä työstä yhdessä Elina 
Vaittisen kanssa puoltaa Elinan palkkaamista sekä loppuvuoden ajaksi että vuoden 2019 
alusta alkaen sillä prosentilla, jonka Sansa mahdollisesti hänelle myöntää. Pääsihteeri 
esittää, että Elina Vaittiselle maksetaan palkkaa marras-joulukuulta 40 % mukaan ja yhdistys 
varautuu jatkamaan Elina Vaittisen työsopimusta, kun päätös Sansasta on saatu.  
Päätös: Esityksen mukaan  
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73 § Lähetystyöntekijä Venäjälle 

Suomen Lähetysseuran hallitus on tehnyt päätöksen, että se vetäytyy työstä Euroopassa ja 
Venäjällä ja keskittyy työhön maissa, joissa on kristittyjä alle 10%. Tämä tarkoittaa sitä, että 
Virossa lähettien työkaudet päättyvät vuoden 2020 lopussa, ja tuki päättyy vuoden 2022 
lopussa. SLSn tuki Inkerin kirkolle päättyy asteittain. 
Inkerin kirkosta on vedottu yhdistykseemme, että Ely voisi auttaa Inkerin kirkkoa tässä 
tilanteessa, jos Lähetysseura päättää kutsua lähetit pois vuoden 2019 loppuun mennessä. 
Asiasta keskusteltiin SLS:n ja Elyn vuosittaisessa tapaamisessa 24.10. jossa SLS ilmoitti ko. 
päätöksestä. Elyn puolesta ilmoitimme, että toimimme päinvastoin, jatkamme ja 
mahdollisesti kasvatamme tukeamme näissä lähialuilla sijaitsevissa maissa.  
 
Päätösesitys: Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa ja toimikunta puoltaa asian selvittämistä 
neuvotellen. Pääsihteeri esittää, että asiasta käydään neuvottelut Kirkon lähetystyön 
keskuksen johtajan kanssa. 
Päätös: Esityksen mukaan 

 
 
74 § Messuyhteistyö paikallisseurakunnissa 

Kirkossamme etsitään uusia tapoja tavoittaa ihmisiä ja saada messusta tilaisuus, jonne 
ihmiset haluavat tulla, joka on innostava, elävä ja hoitava. Eri herätysliikkeet ovat 
perustaneet messuyhteisöjä, jotka ovat irrallaan paikallisseurakunnan toiminnasta. 
Sellaisesta ei ole kyse. Kyseessä on yhdistyksen peruslähtökohdan mukainen toiminta: 
yhdessä seurakunnan kanssa, rakennetaan messuyhteisöä seurakunnassa. Tällaisia uusia 
yhteisöjä ovat mm. Hengen Uudistus kirkossamme, Verso, Tuomas yhteisöt ja Loisto messut.  
Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että yhdistys on aktiivinen ainakin työntekijöiden ja 
vastuunkantajien kotiseurakunnissa ja olemme palvelemassa kirkkoamme ja 
seurakuntiamme uusien ihmisten kohtaamiseksi.  
Päätös: Esityksen mukaan 

  
 
75 § Yhdistyksen englanninkielinen nimi, FLAG-mission 

Yhdistys toimii lähetysjärjestönä useassa maassa, joissa kommunikointi käydään englannin 
kielellä (mm. Israel, Sambia ja Kongo, Viro). Myös kotisivut olisi hyvä saada englannin 
kielellä: esittely, mikä on Ely, mitä teemme ja keneen ottaa yhteyttä. Erja Kuhalampi on 
luvannut auttaa kotisivujen englannin kielisen käännöksen tekemisessä ja hän esittää, että 
yhdistyksen nimeksi tulisi FLAG-mission (Finnish Lutheran Association of Gospel). 
SLS = FELM, The Finnish Evangelical Lutheran Mission,  Kylväjä = FLOM, The Finnish Lutheran 
Overseas Mission, SLEY = LEAF, The Lutheran Evangelical Association of Finland.  
 
 
Päätösesitys: Pääsihteeri kannattaa esitystä yhdistyksen toteuttaa englanninkieliset 
kotisivut ja FLAG-mission käännöksen ottamisen käyttöön.  
Päätös: Esityksen mukaan 

 
 
76 § EU tietosuoja-asetuksen voimaantulon aiheuttamat toimenpiteet 

Yhdistykselle on laadittu tietosuojan omavalvontasuunnitelma sekä tietosuojaseloste, jotka 
ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilta www.evankeliset.net. Työntekijät on ohjeistettu 
toimimaan lain vaatimusten mukaisesti.  

http://felm.org/ls_en/
http://www.evankeliset.net/
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Päätösesitys: Todetaan, että lain edellyttämät toimenpiteet on tehty.  
Päätös: Esityksen mukaan 
 

77 § Muut mahdolliset asiat  
 

 Satu Kivisaaren koulutus on vaihtunut lähiesimiehen ammattitutkintoon.  

 Seuraavat hallituksen kokoukset: 
 

o 14.1.2019 Tampere  
o  4.3. Tampere 
o 6.5. Tampere 
o  19.8. Tampere,  
o hallituksen ja työntekijöiden syysseminaari Karstulassa lokakuussa, työntekijät 

21-23.10. ja hallitus 22-23.10.  
o  13.1.2020 

 
Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että syksyn hallituksen ja työntekijöiden seminaariin 
kutsuttaisiin mukaan myös eläkkeellä olevat työntekijät. Seminaarin aikana järjestettäisiin 
vapaaehtoisille ja vastuunkantajille koulutustapahtuma. 
Merkitään tiedoksi seuraavat kokoukset. 
Päätös: Esityksen mukaan 

 
 
78 § Kokouksen päätös 
 

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen        
Päätös: Esityksen mukaan. Kokous päättyi kello 11.50 


