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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.   
HALLITUS 
PÖYTÄKIRJA 
 
Kokousaika:  26.08.2019 klo 12.00 
Paikka:  Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila Emmaus 
 
Läsnä:  Pekka Kiviranta, puheenjohtaja  

Raija Koski, Kannus 
 Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja 
 Matti Lähdekorpi, Salo  

Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö 
Maria Pitkäranta, Tampere 
Asta Uutela, Hamina, sihteeri § 67 ajan 
Erkki Yli-Krekola, Kurikka 

                          Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella  
 
Poissa: Reino Nummi, Sastamala 

Elina Vaittinen, Helsinki 
Raili Mäkitalo, Valtimo, varajäsen 
Heikki Toivio, Forssa, varajäsen 
 

 
58 § Kokouksen avaus 
 Antero Rasilainen piti alkuhartauden. 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
 
59 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
60 § Esityslistan hyväksyminen 

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.  
 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 

61 §  Toimihenkilöiden valinta 
 Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa. 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Yli-Krekola ja Maria Pitkäranta. 
 
 
62 § Hallinto- ja ilmoitusasiat 

Toimikuntien kuulumiset:  
 Lähetystoimikunta, ei kokousta. Caspari-keskuksen hallintoon kansallisia 

työntekijöitä, lähetysjärjestöjen osuus 60% hallinnossa, Viron perhekeskusten työn 
tukemisesta allekirjoitettu sopimus Viron kirkon konsistorin kanssa § 69, 

 Lehtitoimikunta: ei kokousta  
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 Tiimien kuulumiset: Etelä-Pohjanmaa Erkki Yli-Krekola, Keski-Pohjanmaa Raija Koski, 
Tampere Maria Pitkäranta, Helsinki työryhmä Elina Vaittinen, poissa.  

 Hallituksen sähköpostikokous 4/19 rahankeräysluvan jatkoanomista varten. 
Poliisihallituksen päätös myönnetystä rahankeräysluvasta, § 64 

 Olga Jakusova Suomen kielen intensiivikurssilla Savonlinnassa 8.6.-9.8.  
 Kesäjuhla Tampereella, palaute 
 Turkin matka 6.-13.10.2020, Ilmestyskirjan 7 seurakunnan kiertomatka, matkan 

järjestää Espoon tuomiokirkkoseurakunta ja ELY, vastuullinen järjestäjä Kouvolan 
matkatoimisto 

 Elyn ryhmämatka Elyyn – Isoon Britanniaan, keväällä 2020, matkanjohtajina Erja ja 
Harri Kuhalampi.  

 Suomen kirkon Lähetyskeskuksen, Viron kirkon lähetyskeskuksen ja suomalaisten 
lähetysjärjestöjen vuosittainen yhteistyöneuvottelu Tallinnassa 18.9., pääsihteeri 
osallistuu.  

 Pääsihteerin matka Kongoon ja Sambiaan siirtyy keväälle 2020 
 Puheenjohtaja ja pääsihteeri Pietariin neuvottelumatkalle 24.9. 
 Pääsihteeri tapaa Tom Säilän 28.8. ja kansliapäällikkö Pekka Huokunan 8.10.  
 Pääsihteeri osallistuu Murmanskin kirkon vihkiäisiin 9.-10.11., pieni ryhmä Elystä.  

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

 
 
63 § Uusien jäsenten hyväksyminen:  

 
Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (4) ja myönnetään ero sitä 
pyytäneille, (0) ja kirjataan poisnukkuneet (2).  

 
Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet ja kirjattiin poisnukkuneet. Jäseniä nyt 721. 
 
  

64 §  Poliisihallituksen päätös rahankeräysluvan myöntämisestä 
Poliisihallitus on myöntänyt yhdistykselle rahankeräysluvan ajalle 10.8.2019 - 9.8.2021 koko 
Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 
 
Päätösesitys: Todetaan. 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

65 § Talousraportti 1-6/2019 
Tilitoimiston raportti valmistuu ennen kokousta ja postitetaan erikseen. Ilman tiedossa 
olevaa testamentilla tullutta pääomaa yhdistyksen talous olisi tiukka. Juhlavuoden 
onnistunut juhlinta kulutti voimia ja näkyy tuloksessa. Tuloksesta puuttuu seurakuntien 
talousarvioavustuksia, jotka tasaavat tilannetta. Kaikki suunnitellut ja sovitut 
lähetyskohteiden tukimaksut on maksettu ajallaan (n. 61 000€). Tulos ajalta 1-6/2019 on n. 
70 000€ alijäämäinen. 
Päätösesitys: Keskustelu talouden tilanteesta, todetaan. Valitaan työryhmä: puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja pääsihteeri, joka tekee selvitystä taloudesta ja 
jäsenistöön vetoamisesta. Asia otetaan syysseminaarissa käsittelyyn. 
Päätös: Keskusteltiin tilanteesta ja käytiin läpi vertailu edellisen vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon. Valittiin työryhmä miettimään yhdistyksen varainhankintaa ja talouden 
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tasapainossa pitämistä tuleville vuosille. Työryhmään valittiin puheenjohtaja Pekka Kiviranta, 
varapuheenjohtaja Ulla Latomäki, rahastonhoitaja Pekka Knuutti ja pääsihteeri Antero 
Rasilainen.  

 
 
66 § Raili Paattisen testamentti 

Raili Paattinen Jyväskylästä on tehnyt testamentin yhdistyksen työn hyväksi. Perunkirjoitus 
on tehty 18.7.2019. Yhdistys sitoutuu hoitamaan Raili Paattisen hautaa testamentissa 
vaaditun 10 vuoden ajan. Valtionkonttori on ilmoittanut 13.8., että he eivät moiti 
testamenttia ja se voidaan panna täytäntöön.   
Päätösesitys: Todetaan.  
Päätös: Esityksen mukaan 
 

 
67 § Työntekijöiden tehtävät ja nimikkeet ja merkkivuosien muistamiskäytännöt 

ELYn hallitus valtuutti kokouksessaan 6.5.2019 Pekka Kivirannan ja Ulla Latomäen 
valmistelemaan ELYn työntekijöiden nimikkeitä ja myös tarkastelemaan toimenkuvia. 
Pääsihteeri poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi, sihteerinä toimi Asta Uutela.  

 
Päätösesitys: Nimikkeiden osalta asia esitellään tässä hallituksen kokouksessa, ja 
keskustelun jälkeen päätetään etenemisestä. Tavoitteena on, että syksyn seminaarin 
yhteydessä asiasta voitaisiin keskustella laajemmin ja tehdä päätökset. 
ELYn työntekijöiden palkitseminen määrävuosina: Puheenjohtajat Pekka Kiviranta ja Ulla 
Latomäki ovat valmistelleet esityksen siitä, millä tavoin yhdistys muistaa työntekijöitään 
määrävuosina (ELYn työssä 5 v, 10 v, 15 v, 20v, 25 v, 30 v). Asian esittely kokouksessa, 
keskustelu ja mahdollinen päätös. 
Esitys syysseminaarissa käsiteltäväksi: pääsihteeri muutetaan toiminnanjohtajaksi, 
aluesihteeri aluejohtajaksi, nimi aluepastori muutetaan pastoriksi ja toimistosihteeri 
muutetaan toimistonhoitajaksi. Varapuheenjohtaja Ulla Latomäki keskustelee nimityksistä 
kaikkien työntekijöiden kanssa ja samalla kirjataan ja päivitetään työntekijöiden 
toimenkuvat. Päätösesitys nimikkeiden vaihtamisesta tehdään seminaarin yhteydessä 
pidettävässä hallituksen kokouksessa.  
Hallituksen päätös työntekijöiden määrävuosipalkitsemisesta: Kun työvuosia on 5, saa 2 
vapaapäivää, kun työvuosia on 10, saa neljä vapaapäivää jne. Päätös koskee takautuvasti 
kaikkia työntekijöitä. Lisäksi päätettiin, että yhdistys huomioi 50v. täyttävät työntekijät 
mutta ei muita merkkipäiviä.  
 
 

68 § Syysseminaari Karstulassa 21.-23.10. ja hallituksen ja vastuunkantajien kokoontuminen 
Hallitus valitsi 22.10. seminaarin yhteydessä järjestettävän vapaaehtoisten vastuunkantajien 
virkistys-ideointi-koulutuspäivää suunnittelemaan työryhmän, johon valittiin Kari ja Anneli 
Lähdesmäki, Maria Pitkäranta sekä Satu Kivisaari.  
Kuullaan työryhmän esitys päivän ohjelmaksi, kulu/matkakorvauksista päättäminen. 

  
 Päätösesitys: Kuullaan työryhmän esitys vastuunkantajien koulutuspäivän ohjelmaksi ja 

hyväksytään ohjelma. Koulutuspäivään osallistuminen on maksutonta, kuljetukset 
maksetaan itse. Kuljetukset Seinäjoelta bussilla ja kimppakyydein Etelä-Suomesta. 
Päätös: Käytiin läpi työryhmän esitys, joka hyväksyttiin kiitollisuudella. Kokoontuminen on 
kaikille avoin ja kaikkia yhdistyksen työn ystäviä ja yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita 
kutsutaan ja rohkaistaan osallistumaan.  
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69 § Matkaraportti Viron matkasta 24.-25.6.  

Pääsihteeri Rasilainen ja puheenjohtaja Kiviranta vierailivat Tallinnassa ja Sauella. Matkan 
aikana käytiin neuvottelut Viron kirkon konsistorissa, johon osallistuivat kansleri Andrus 
Möttus, Suomen Lähetysseuran lähetti Pia Ruotsala (Perhetyöstä vastaava työntekijä Viron 
kirkossa), Lea Saar Tartosta sekä Antero Rasilainen ja Pekka Kiviranta.  
Keskusteluissa todettiin kirkon perhekeskustyön tulehtunut tilanne uuden säätiön 
hallinnossa ja johdossa. Kansleri Möttus toivoi, että heille annettaisiin aikaa ja mahdollisuus 
pyrkiä ratkaisemaan tilanne Viron kirkon toivomalla tavalla, ratkaisu on kuitenkin tehtävä 
pian. Elyn puolesta totesimme, että yhdistys ei halua vaikuttaa kirkon päätöksentekoon vaan 
kunnioitamme sitä ja toivomme, että meillä on edelleen mahdollisuus jatkaa tukea, joka 
kohdistuu kirkon perhetyöhön. Esitimme, että haluamme jatkaa myös Lea Saaren tukemista 
kirkon perhetyössä. Keskustelujen jälkeen jatkosopimus Elyn ja Viron kirkon konsistorin 
kanssa allekirjoitettiin hyvässä ja avoimessa ilmapiirissä.  
Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tietoomme on tullut, että Viron kirkko on ottanut 
vahvan ohjaavan roolin ja Pia Ruotsala on valittu säätiön vs. johtajaksi ja Lea Saar on valittu 
jatkamaan Tarton perhekeskuksen johtajana. Säätiössä suoritetaan ylimääräinen 
tilintarkastus ja sen jälkeen säätiön toiminta jatkuu Viron kirkon perhekeskustyöstä 
vastaavana. Elyn tuki on edelleen tarkoitettu Tarton Perhekeskuksen työn tukemiseen ja 
Lean Saaren palkkatukeen.  

 
Päätösesitys: Todetaan.  
Päätös: Hallitus keskusteli asiasta ja totesi, että asiassa edetään Viron kirkon esitysten ja Pia 
Ruotsalan antamien toimintaohjeiden mukaisesti. Päätös esityksen mukaan. 
 
 

70 § Kirkkohanke Vienan Kemiin  
Espoon tuomiokirkkoseurakunta on kerännyt varoja Kemin seurakunnan kirkkohankkeeseen 
vuosina 2016-2019 yhdistyksen tilille n. 30 000€. Kun Murmanskin kirkko vihitään käyttöön 
marraskuussa 2019, Inkerin kirkosta on rohkaistu yhdistystä viemään hanketta eteenpäin. 
Kemin kaupunki on osoittanut uudelle kirkolle tontin kaupungin laidalta ja nyt hanke etenee 
Inkerin kirkon keskushallinnossa siten, että odotamme rakennuspiirustuksia uudesta 
kirkkorakennuksesta. Olemme saaneet kaksi luonnosta, joista kumpikaan ei ole miellyttänyt 
kirkkoherraa eikä rahoittajia. Tavoitteena on rakentaa hirsikappeli (mallina Pitkäranta tai 
Haapakangas) ja budjetin kattona on 100 000€.  
Pääsihteeri esittää, että valitaan toimikunta valmistelemaan hankkeen valmistelua. 
Toimikuntaan kuuluisi edustajat Kemin seurakunnasta, Inkerin kirkosta sekä Espoon ja 
Raahen seurakunnista. Toimikunnan tehtävä on seurata ja valvoa kirkkohankkeeseen 
kerättävien varojen käyttöä ja tiedottaa hankkeen etenemistä.  

 
 Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että toimikuntaan valittaisiin Henri Oksanen Raahen 

seurakunnasta, Olavi Raassina Iisalmesta, Espoon tuomiokirkkoseurakunnan edustaja, sekä 
edustaja Inkerin kirkosta. Lisäksi pääsihteeri osallistuu toimikunnan kokouksiin.  
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
71 § Harri Kuhalammen työsuhteen jatkaminen 1.12.2019  

Pastori Harri Kuhalampi on toiminut pappina yhdistyksen palveluksessa 1.12.2018 alkaen 
50% työsuhteessa. Vastuualueina Satu Kivisaaren tukeminen erityisesti Etelä-Pohjanmaalla 
sekä Pirkanmaan alue. Pääsihteerin ja lähiesimies Satu Kivisaaren mielestä Kuhalammen 
panosta tarvitaan edelleen niin saarnaajana kirkkopyhissä kuin Raamatunopettajana. 
Yhdistyksen taloudelliset realiteetit estävät tällä hetkellä uuden työntekijän palkkaamisen 
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Etelä-Suomeen ja siksi pääsihteeri esittää, että Harri Kuhalammen työn vastuualueisiin 
liitettäisiin myös Etelä-Suomi eli radan varressa olevat seurakunnat. Erja Kalpio jatkaa työtä 
myös pääkaupunkiseudulla, 1 viikonloppu/kk ja Harri Kuhalampi toimisi apuna erityisesti 
kirkkopyhien ja mahdollisten raamattuluentojen pitäjänä. Yhdistyksen kesäjuhlat pidetään 
Riihimäellä 5.-7.6.2020, Kuhalampi ottaisi vastuuta myös näistä järjestelyistä. 
Vastuualueiden lisääminen tarkoittaa työsuhteen prosenttien nostamista. Puheenjohtajan 
kanssa on suunniteltu jäsenistöön vetoamista tuen saamiseksi Kuhalammen palkkaamisen 
jatkamiseksi.  

 Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että yhdistys jatkaa Harri Kuhalammen työsuhdetta 1+1 
sopimuksella. Sopimus kattaisi ajanjakson 1.12.2019-30.11.2020 sekä siihen mahdollisen 
vuoden jatkon, 1.12.2020-30.11.2021, jolloin Harri Kuhalampi siirtyisi eläkkeelle. Jatkosta 
päätetään vuoden 2020 aikana, kun nähdään yhdistyksen taloudellinen tilanne ja realiteetit 
työsuhteen jatkamiseen. Työsuhde olisi 100%.  
Päätös: Keskustelussa kannettiin huolta yhdistyksen kotimaantyön taloudellisesta 
kannatuksesta ja kaikkien työntekijöiden kannatusrenkaiden kasvattamisesta. Pidettiin 
tärkeänä saada Harri Kuhalampi jatkamaan yhdistyksen palveluksessa. Vastuualuetta 
tarkennettiin kokouksessa niin, että Pirkanmaan alueen lisäksi talvikaudella vastuualueena 
ovat erityisesti radan varren seurakunnat. Päätös esityksen mukaan.  
 

 
72 § Muut mahdolliset asiat  
 

Päätösesitys: Seuraavat hallituksen kokoukset  

 21.-23.10. Syysseminaari Karstulassa, työntekijät 21.-23.10., hallitus 22.-23.10. ja 
vapaaehtoisten vastuunkantajien koulutus 22.10.  

 Seuraavat kokoukset 23.10., 20.1.2020 sekä 2.3. 

 Seminaarin ohjelma:  
o Lähetystyö: painotukset lähialue, lähetyksen tuotto kotimaalle? Uusien 

lähettien rekrytointi - vai kansalliset työntekijät? 
o Kotimaantyö: Kannatusrengas – jäsenhankinta 
o SWOT- uhkia ja mahdollisuuksia 

 
Päätös: Esityksen mukaan.  
 
 
 

73 §  Kokouksen päätös 
 

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen        
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. 


