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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.   
HALLITUS 
PÖYTÄKIRJA 6/2019 
 
Kokousaika:  23.10.2019 klo 13.30 
Paikka:  Karstulan Evankelinen opisto 
Läsnä:  Pekka Kiviranta, puheenjohtaja  

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

Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö 
Maria Pitkäranta, Tampere 
Asta Uutela, Hamina  
Erkki Yli-Krekola, Kurikka 

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

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

  
 
74 § Kokouksen avaus 
  

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

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

 
 
76 § Esityslistan hyväksyminen 

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.  
 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 

77 §  Toimihenkilöiden valinta 
 Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa. 
 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asta Uutela ja Ulla Latomäki.  
 
 
78 § Hallinto- ja ilmoitusasiat 

Toimikuntien kuulumiset:  
 Lähetystoimikunta, ei kokousta.  
 Lehtitoimikunta: ei kokousta, JoulunValo painettu 
 Tiimien kuulumiset: Etelä-Pohjanmaa Erkki Yli-Krekola, Keski-Pohjanmaa Raija Koski, 

Tampere Maria Pitkäranta, Helsinki työryhmä  
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 Puheenjohtaja ja pääsihteeri Pietarissa neuvottelemassa 24.9.  
 Kirkkohallituksen kolehtipäätös vuodelle 2020: Elyn työhön kotimaassa ja Venäjällä 

ja Virossa tehtävään lähetystyöhön.  
 Pääsihteeri tapasi Tom Säilän 28.8. ja kansliapäällikkö Pekka Huokunan 8.10.  
 17.10. yhteistyöneuvottelu Suomen Lähetysseuran edustajien kanssa, mukana 

pääsihteeri ja Kosti Kallio 
 17.10. pääsihteerin ja KLK:n johtajan Jaakko Rusaman tapaaminen 
 Suomen Lähetysneuvosto 100 v juhlat Tampereella 11.-13.10., Elyn edustajina Harri 

Kuhalampi ja Kosti Kallio 
 Satu Kivisaari 50v. 2.9.2019, Elyn muistaminen 
 Työntekijöiden tapaaminen tammikuussa Karstulan opistolla 
 Virpi Tuominiemelle katsotaan uusi toimistohuone, uusi työtuoli on hankittu.  
 Jyväskylän asunto vuokrattu 1.11.2019 alkaen. Asunnon parvekkeella todettiin 

turvallisuusriski ja siitä on tehty ilmoitus isännöitsijälle. Taloyhtiö huolehtii 
parvekkeen korjaamisesta.  

 Tampereen asunnon vuokralaiset ovat irtisanoneet vuokrasopimuksen eli sopimus 
päättyy 31.10.2019. Asunto remontoidaan (seinät maalataan, talkoilla) ja 
vuokrataan mielellään pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.  

 Elina Vaittinen ilmoitti sähköpostilla eroavansa hallituksesta henkilökohtaisista 
syistä. 

 Saapuneet kirjeet:  
o Seija Annolan kanssa käyty kirjeenvaihto laulakanssani.fi sivuston 

ylläpidosta. 
 

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

79 § Uusien jäsenten hyväksyminen:  
 
Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (2) ja myönnetään ero sitä 
pyytäneille, (0) ja kirjataan poisnukkuneet (0).  
Päätös: Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä, jäseniä nyt 723. 
 
  

80 §  Talousraportti 1-9/2019 
Tilitoimiston raportti liitteenä. Yhdistyksen hyväksi tullut testamentti ei näy vielä 
tilitoimiston tilikartassa, koska rahojen siirtäminen on viivästynyt OP pankin juristien hitaan 
toiminnan myötä. Asia on kunnossa mutta tilitys on vain viivästynyt. Tulos ajalta 1-6/2019 oli 
n. 70 000€ alijäämäinen mutta syyskuun loppuun mennessä alijäämää oli saatu kurottua 
kiinni yli 30 000€, kuten edellisessä kokouksessa asiaa ennakoitiin. Lähetyskohteiden 
kannatus tullaan tänäkin vuonna ylittämään eli kolehteja ja lahjoituksia tarvitaan erityisesti 
kotimaan työntekijöiden hyväksi. Elyn joulukeräyksen kohteena on tänä vuonna kotimaan 
työntekijöiden tukeminen.  
Päätösesitys: Keskustelu talouden tilanteesta, todetaan.  

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

81 § Arkkipiispan kutsu herätysliikejohtajille 
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Arkkipiispa Tapio Luoma on kutsunut herätysliikejohtajat koolle Kirkon taloon 27.11. 
keskustelemaan herätysliikkeiden asemasta kirkossamme. Tilaisuuteen on pyydetty kultakin 
osallistujalta lyhyt vastaus ja lausunto: Miten näemme yhdistyksemme nykyisen aseman 
suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan ja Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon? 
 
Päätösesitys: Hallitus valtuuttaa pääsihteerin ja puheenjohtajiston muotoilemaan 
lausunnon, jonka pääsihteeri esittelee yhdistyksen lausuntona tehtyyn kysymykseen.  
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

 
82 § Vuosijuhla Seinäjoella 28.-29.3.2020 

Aluesihteeri Satu Kivisaari ja Etelä-Pohjanmaan tiimi ovat valmistelleet ohjelmaa.  
 
Päätösesitys: Tiedoksi. 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

83 § Työntekijöiden tehtävät ja nimikkeet  
Elyn hallitus valtuutti kokouksessaan 6.5.2019 Pekka Kivirannan ja Ulla Latomäen 
valmistelemaan Elyn työntekijöiden nimikkeitä ja myös tarkastelemaan toimenkuvia ja 
hallituksen kokouksessa 5/19 asiasta tehtiin ensimmäinen esitys:  
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. 

 
Päätösesitys: Puheenjohtaja esittelee asian.  
Päätös: Hallitus päätti uusia työntekijöiden nimikkeet. Pääsihteeri Antero Rasilainen on 
toiminnanjohtaja, aluesihteeri Satu Kivisaari on aluejohtaja, aluepastorit Erja Kalpio ja Harri 
Kuhalampi ovat pastoreita ja toimistosihteeri Virpi Tuominiemi on toimistonhoitaja. Uudet 
nimikkeet otetaan käyttöön heti.  
 
 

84 §          Elyn asema kirkkomme lähetystyössä 
Yhdistys on perustettu vastaamaan evankelisen liikkeen ystävien kahteen toiveeseen: saada 
kokoontua laulamaan Siionin kannelta ja tukemaan lähetystyötä. Yhdistys on solminut 
yhteistyösopimuksen Medialähetys Sanansaattajien kanssa ja Suomen Lähetysseuran 
kanssa. Lisäksi yhdistys on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Inkerin, Viron ja LECA-kirkon 
(Kongon hpk) kanssa sekä Caspari-keskuksen kanssa. Kirkon lähetysjärjestöjen määrää ei olla 
lisäämässä lähivuosina. Siksi tässä tilanteessa on tärkeä olla selkeä toimintanäky ja tavoite: 
Missä, keiden kanssa ja millaista lähetystyötä Ely sitoutuu tukemaan 2020 luvulla. Erityisesti 
Inkerin kirkon ja Viron kirkon kanssa tehtävä lähialue yhteistyö on huomion alla 
Lähetysseuran vetäytyessä Euroopassa tehtävästä lähetystyöstä. Nyt olisi tärkeää 
keskustella yhdistyksen lähetystyön painopisteistä ja siitä, miten se voisi palvella myös 
kotimaan työn osana. Pääsihteeri ja puheenjohtaja esittävät, että järjestetään yhden päivän 
seminaari, mihin kutsutaan alustajia ja asiantuntijoita keskustelemaan tulevaisuuden 
ratkaisuista.  
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Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että pääsihteeri, puheenjohtaja ja lähetystoimikunta 
valtuutetaan valmistelemaan lähetystyön teemapäivän ohjelman.  
Päätös: Hallitus päätti kokoontua alkuvuodesta 2020 yhden päivän seminaariin 
käsittelemään ELYn tekemää lähetystyötä. Mukaan kutsutaan asiantuntijoiksi kirkon 
lähetyskeskuksen johtaja Jaakko Rusama sekä kirkon lähetystoimikunnan puheenjohtaja 
piispa Simo Peura. Hallitus valtuutti pääsihteerin valmistelemaan seminaaria yhdessä 
puheenjohtajan kanssa. 
 
 

85 § Elyn lahja Murmanskin seurakunnan kirkon vihkiäisiin 
Pääsihteeri ja 5 muuta Elyn jäsentä osallistuvat Murmanskin kirkon vihkiäisjuhliin 9.-10.11. 
Rakennustyöt ovat viivästyneet mutta näyttää siltä, että kirkko saadaan lämpimäksi 
vihkiäisiin mennessä. Sen sijaan kalustus puuttuu vielä. Inkerin kirkon koordinaattori Jukka 
Paananen on esittänyt toiveen, että mahdollinen lahja oli taloudellinen avustus ja se 
korvamerkittäisiin kalusteiden hankkimiseksi. Keittiöstä puuttuu hella ja salista penkkejä. 

  
 Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että Ely antaa lahjaksi 1 000€, joilla ostettakoon keittiön 

hella ja muutamia penkkejä.   
Päätös: Hallitus päätti antaa Murmanskin kirkon vihkiäisjuhlaan Elyn lahjana 1 000€ 
lahjoituksen, jolla hankitaan hella ja penkkejä kirkkoon.  

 
 
86 § Viron kirkon lähetyskeskuksen anomus vuodelle 2020 

Viron kirkon lähetyskeskuksen johtaja Leevi Reinaru on pyytänyt Elyn tuen korottamista 
vuodelle 2020. Tuki on ollut 5 000€ mutta Suomen Lähetysseuran vetäytyessä ja 
vähentäessä tukea, Elyn tukea tarvittaisiin lisää. Reinaru anoo, että Elyn tuki 
Lähetyskeskukselle vuodelle 2020 olisi 8 000€. Tuki käytetään Lähetyskeskuksen kuluihin ja 
ennen kaikkea Lähetyskuoron hyväksi. Tämän vuoden toteutumassa Viron kohteisiin on 
kerätty n. 50 000€ ja tukimaksuina maksettu 43 000€ ja koko vuoden tasolla tänäkin vuonna 
lähetystyölle kerätään enemmän kuin mitä tukimaksuja maksetaan.  

 
Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että Lähetyskeskuksen tuki vuodelle 2020 on 8 000€ 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
 
87 § Muut mahdolliset asiat  
 

Päätösesitys: Todetaan, että seuraavat hallituksen kokoukset ovat 20.1.2020 ja 2.3., 
Tampere. 
Päätös: Muita mahdollisia asioita ei ollut. Seuraavat kokoukset esityksen mukaan.  
 

 
88 §  Kokouksen päätös 
 

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.45 


