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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.   
HALLITUS 
 
 
MUISTIO PÖYTÄKIRJASTA 3/2020 
 
Kokousaika:  2.6.2020 klo 12.00 
Paikka:  Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila Rooma 
 
Läsnä:  Pekka Kiviranta, puheenjohtaja  

Raija Koski, Kannus, teamsin välityksellä § 43-53 
 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 

Raili Mäkitalo, Valtimo, varajäsen 
Heikki Toivio, Forssa, varajäsen 

 
  
43 - 46 § Kokouksen järjestäytyminen 
  
 
47 § Hallinto- ja ilmoitusasiat 

Toimikuntien kuulumiset:  
 Lähetystoimikunta: sähköpostikokous, esitykset § 50, 52, 53 ja 54 
 Lehtitoimikunta, ei kokousta. Elysanomat 3 on vain 20 sivua, numerot 4 ja 5 

yhdistetään, joululehti tulee vasta marraskuussa 
 Tiimien kuulumiset: Pohjanmaa, Erkki Yli-Krekola, Tampere, Maria Pitkäranta, 

Helsinki-työryhmä 
 Satu Kivisaarelle myönnetty oikeus vaihtaa lomarahat vapaiksi 
 Virpi Tuominiemi 50v  
 Sirpa Keski-Antila 70 vuotta 
 Kesäjuhlat siirretty vuodella, Riihimäellä 11.-13.6.2021 ja Jämsässä 2022. 
 Yhdistykselle hankittu MobilePay tunnus, 12374 ja kotisivuille on liitetty 

suoramaksupalvelu Checkout Finlandin kautta.  
 Aarrearkku kotisivut irtisanottu. Uudet sivut tehdään Elyn kotisivujen alle. 
 Evankeliset seurat Riihimäellä 7.6., radioidaan YLE1.  
 Pispalan radiossa Elyn ohjelmia touko-kesäkuussa ja Järviradiossa huhti-

toukokuussa. 
 Kirkkokolehtianomus jätetty kirkkohallitukselle (määräaika 31.5. mennessä).  
 Saapuneet kirjeet: Caspari-keskuksen johtajan E Levyn kiitos Elyn tuesta ja Juha 

Väliahon kirje Annan työn jatkumisesta Sauella 1.6. alkaen. 
 

 
Merkittiin ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.  
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48 § Uusien jäsenten hyväksyminen:  
 

Päätettiin hyväksyä esityksen mukaan uudet jäsenet (4) ja myönnettiin ero sitä pyytäneille, 
(4) ja kirjattiin poisnukkuneet (6). 
 

49 § Taloustilanne 
Yhdistyksen työntekijät ovat kaikki olleet työssä koko kevään ajan ja kaikkien kokemus on, 
että työtä on riittänyt. Lähes kaikki työntekijät ovat myös vaihtaneet lomarahat vapaiksi, 
jolloin hiljainen kesäaika menee loman merkeissä ja lomautuksiin ei ole tarvinnut turvautua. 
Säästöä on saatu myös lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi. Maksuvalmius on säilynyt 
vakaana ja kaikista velvoitteista on selvitty ilman maksujärjestelyitä. Yksityisiä lahjoituksia 
(=kolehtitalkoot) on yli 12 500€ jo tässä vaiheessa vuotta ja lisäksi muutama seurakunnan 
talousarvioavustus on jo maksettu. Kannatusrenkaiden tuotto on ennallaan. Tukimaksuja on 
maksettu hieman normaalia vähemmän johtuen Viron perhekeskuksen kanssa olevasta 
lukkiutuneesta tilanteesta, asian käsittely § 55. 
Vuosi on vasta aluillaan ja kesän ja syksyn tilannetta on vaikea ennustaa, mutta luottavaisin 
mielin työtä jatketaan.  
 
Hallitus keskusteli talouden tilanteesta, todettiin tehdyt säästötoimenpiteet.  

 
50 § Kemin kirkkohankkeen aloitus siirtyy vuodelle 2021 

Inkerin kirkon rakennustoimikunta kokoontui Zoom-kokoukseen 26.5. (toiminnanjohtaja 
osallistui). Kokouksessa käytiin läpi Inkerin kirkon nykyiset rakennushankkeet ja niiden 
tilanne sekä päätettiin Kemin kirkkohankkeen toteutuksen aikataulusta. Hankkeesta on 
olemassa luonnokset, jotka Hannu Kuukauppi on teettänyt. Niiden pohjalta käytiin 
keskustelu ja päädyttiin tekemään seuraava esitys: kirkkohankkeen valmistelutyötä 
jatketaan ja rakentaminen aloitetaan keväällä 2021. Päävastuun hankkeesta ottaa Hannu 
Kuukauppi. E 
Kirkkohanketta varten kerätty (44 073 + 3 666€) ja keräys jatkuu. Hankkeen budjetti on 
100 000€. 
 
Hallitus kirjasi tiedon, että Kemin kirkkohankkeen aloitus siirtyy vuodelle 2021.  
 
 

51 § Vuosijuhla Seinäjoella, Ylistaron kirkossa 23.8.  
Koronarajoitusten vuoksi vuosijuhlaa ei ole voitu pitää sääntöjen edellyttämässä ajassa. 
Vuosikokous esitetään pidettäväksi Ylistarossa sunnuntaina 23.8. Messussa saarnaa Harri 
Kuhalampi, Merja Kramsun ja Kari Tynkkysen matkaan siunaamiseen osallistuvat liturgi 
Jarmo Happonen ja Elyn hallituksen puheenjohtaja Pekka Kiviranta. Kirkkokahvien jälkeen 
pidetään syysjuhla ja vuosikokous alkaa klo 14.30. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokousilmoitus on Elysanomat lehdessä 3/2020, joka ilmestyy viikolla 10. 
Vuosikokouksessa hyväksytään toimintakertomus 2019, vahvistetaan tilinpäätös 2019 sekä 
hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. 
Hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat Raija Koski, Matti Lähdekorpi sekä Asta Uutela. Raija 
Koski ja Matti Lähdekorpi voidaan valita uudestaan, Asta Uutelan kohdalla kolme 
hallituskautta tulee täyteen ja häntä ei voida enää valita uudelleen. Lisäksi Elina Vaittinen on 
ilmoittanut eronpyynnöstään hallituksen työskentelystä.  

 
Hyväksyttiin muuttunut vuosijuhlan aika ja ohjelma.  
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52 § Kari Tynkkynen Viroon 
Viron lähetti Kari Tynkkynen on aloittanut yhdistyksen palveluksessa 1.4.2020. Hän on 
tehnyt Elyn työtä Suomessa (Turku) koronan asettamien rajoitusten vuoksi. Nyt tilanne 
Virossa on muuttunut ja Tynkkynen matkustaa Viroon 31.5. Asuinpaikka Haapsalu 
(yhdistyksen vuokraama asunto), tehtävä Länsi-Viron rovastikunnan pappina toimiminen. 
Kullanmaan kirkkoherran vaali on edennyt ja Tynkkynen on ainoa hakija, vaalisaarna on 7.6. 
jonka jälkeen neuvosto tekee päätöksen kirkkoherran valitsemista. 
 
Hallituksen jäsenet iloitsivat tiedosta, että Kari Tynkkynen on päässyt aloittamaan työt 
Virossa. Todettiin tilanne.  

 
53 § Elyn tuki Viron kirkolle, Tarton Perhekeskus, Lea Saar ja Anna Makeevan tuki 

Elyn tuella on perustettu Tarton Perhekeskus v. 2016. Johtajaksi valittiin Maarian 
seurakunnan työntekijä Lea Saar, jota Ely oli tukenut jo aikaisemmin, joten oli luontevaa 
jatkaa tutun työntekijän tukemista. Yhdyshenkilönä Viron kirkon ja Elyn välillä on toiminut 
Lähetysseuran lähetti, Pia Ruotsala. Hän on toiminut koko kirkon perhetyön johtajana. Koska 
Viron kirkko ei voi saada valtiolta avustusta toimintaan, perhekeskukset oli tarkoitus siirtää 
erillisen säätiön nimiin, hallinnointi jatkui kuitenkin kirkon omistuksessa. Tässä tilanteessa 
vaikeudet alkoivat Tartossa. Viime vuoden kesäkuussa Tallinnassa käyty neuvottelu (Pia 
Ruotsala, kansleri Andrus Mõttus, Pekka Kiviranta, Antero Rasilainen) päättyi kuitenkin 
sopimuksen allekirjoittamiseen, sillä varauksella, että tekstiä voidaan tarvittaessa muuttaa ja 
sisältöä tarkentaa. 
Tilanne säätiön ja Tarton perhekeskuksen välillä ei kuitenkaan ratkennut.  
Lea Saar kirjoitti toiminnanjohtajalle 31.3. sähköpostin, missä hän ilmoitti tilanteen 
menneen niin vaikeaksi, että hän jättää seuraavana päivänä irtisanomisilmoituksen säätiön 
hallitukselle. Ero astui voimaan 1.5. eli Lea ei ole enää säätiön palveluksessa eikä Tarton 
Perhekeskuksessa töissä.  
Ongelma on nyt nykyisessä sopimuksessa mainittu lause: § 2.3: ”Ely on sitoutunut tukemaan 
oman nimikkolähettinsä Lea Saaren palkkaukseen ja työn kuluihin liittyviä kustannuksia.”  
Neuvottelut säätiön nykyisen johdon Jana Võrkin kanssa eivät ole edenneet.  
 
Anna Makeevan osalta kysymys on palkanmaksusta kesäkuun alusta alkaen, jatkaako Anna 
Sauen seurakunnan työntekijänä?  
 
Lähetystoimikunta on käsitellyt Tarton perhekeskukseen liittyvää asiaa ja tukee esitystä Lea 
Saaren tukemisesta myös jatkossa. Anna Makeevan osalta toimikunta kannattaa myös tuen 
kasvattamista ja Annan säilyttämistä Elyn nimikkolähettinä.  

 
Hallitus hyväksyi toiminnanjohtajan esityksen, että keskusteluja säätiön hallituksen ja 
konsistorin kanssa jatketaan ja yhdessä etsitään rakentava lopputulos. Hallitus valtuutti 
puheenjohtaja Pekka Kivirannan ja toiminnanjohtajan vierailemaan Virossa ja käymään 
keskustelut säätiön hallituksen edustajien kanssa. Toiminnanjohtaja ilmoitti, että yhdistys on 
saanut tiedon Anna Makeevan työn jatkumisesta Sauella kesäkuusta eteenpäin.  

 
 
54 § Yhteistyö Suomen Lähetysseuran ja Medialähetys Sanansaattajien kanssa 

Yhdistys tukee molempia järjestöjä taloudellisesti, mutta alkuvuosien innostuksen ja 
yhteisten kohteiden päättymisen jälkeen tuki on laskenut ja on enää alle 10% alkuvuosien 
tilanteesta. (3 517€ v. 2019). Olemme etsineet konkreettisia kohteita ja tapaa tehdä 
yhteistyötä mutta toistaiseksi siinä ei ole onnistuttu. Viimeinen pettymys yhteistyössä oli 
Lähetysseuran päätös riitauttaa Kajaanin seurakunnan anomus palauttaa Segezan 
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kirkkorahasto, jotta se annettaisiin Elyn hallinnoitavaksi. Lähetysseura kieltäytyi rahaston 
palauttamisesta.  
Medialähetys Sanansaattajien kanssa yhteistyöstä on jo neuvoteltu ja henkilöstöpäällikkö 
Marko Pihlajamaa on tehnyt esityksen kohteista, joita Ely voisi jatkossa tukea Sansan kautta. 
Tavoitteena olisi löytää konkreettinen, kiinnostava ja innostava kohde. Kun olemme 
keskittyneet lähetystyössämme erityisesti lähialuetyöhön, olisi luonnollista lähteä tukemaan 
Kontupohjan seurakunnan työntekijää Oksana Dybaa. Hän puhuu ja ymmärtää Suomea.  
Valitettavasti Lähetysseura esti rahaston siirtämisen Kajaaniin ja Elylle, koska Oksana Dyba 
olisi toiminut myös perustettavan Segezan kirkkorahaston tiedottajana.  
 
Hallitus keskusteli yhteistyön merkityksestä ja tarpeesta. Yhdistyksen alkuvuosina oli 
tarvetta löytää kanava lähetyskannatukselle ja solmittiin yhteydet ensin Lähetysseuraan ja 
sitten Medialähetys Sanansaattajiin. Kun itsenäinen lähetystyö alkoi, se näkyi myös 
kannatuksen kanavoimisessa yhä selkeämmin omien sopimuskohteiden tueksi. 
Konkreettiseen, arkiseen yhteistyöhön kotimaassa ei ole löytynyt tapoja, mikä on ollut 
pettymys. Hallitus päätti, että jatketaan yhteisöjäsenyyttä Lähetysseurassa ja mikäli 
seurakunnat haluavat kanavoida taloudellista tukea yhdistyksen kautta Lähetysseuralle, se 
on edelleen mahdollista. Medialähetys Sanansaattajien kanssa yhteistyön ongelmat ovat 
samanlaiset, yhteistyö kotimaassa ei ole löytänyt toimivia ja innostavia tapoja. Yhdistys 
haluaa kuitenkin olla mukana kansainvälisessä medialähetystyössä Sanansaattajien kanssa ja 
siksi toiminnanjohtajan esitys Oksana Dyban tukemisesta Sanansaattajien kautta 
hyväksyttiin. Hallitus edellyttää kuitenkin, että toiminnanjohtaja jatkaa neuvotteluja 
Sanansaattajien kanssa yhteisen, konkreettisen toimintatavan löytämiseksi ennen tuen 
maksua. Tukisummaksi vuodelle 2020 päätettiin 2 000€.  

 
 
55 § Työntekijöiden toimenkuvien päivittäminen 

Puheenjohtaja Pekka Kiviranta on aloittanut keskustelun työntekijöiden toimenkuvien 
tarkentamisesta. Yhdistys on kasvanut ja toiminta laajentunut ja on hyvä pohtia, mitä itse 
kukin työntekijöistä tekee ja voisiko jotain tehdä toisinkin? Samoin keskustelussa ja 
mietinnässä on ollut toiminnanjohtajan työpanoksen lähetystyön asioihin suuntautuva suuri 
osuus. Miten se näkyy taloudessa ja mitä se merkitsee kotimaassa tapahtuvaan työhön? 

 
Hallitus hyväksyi esityksen toimenkuvien päivittämisestä. Keskustelua käytiin tarpeesta 
uudistaa kotimaantyön organisaatiota ja työntekijöiden toimenkuvia. Toiminnanjohtajan 
työstä huomattavasti enemmän kuin 10% menee lähetystyön asioiden hoitamiseen ja se 
tulee huomioida kaikkien työntekijöiden toimenkuvaa tarkasteltaessa. Päätettiin ottaa tämä 
asia syysseminaarin pääteemaksi, 29.-30.9., pyydetään asiantuntijan/asiantuntijoiden 
alustukset seminaariin. Valmisteluun palataan elokuun kokouksessa 10.8. 

 
 
56 § Toiminnanjohtaja Antero Rasilaisen lomarahojen vaihtovapaaksi 

Toiminnanjohtaja anoo lomarahojen vaihtamista vapaiksi, työtehtävät hoituvat normaalisti.   
 
Hallitus hyväksyi lomarahojen vaihtamisen vapaiksi.  

 
 
57 § Työntekijöiden kesälomat 2020 

Työntekijät ovat anoneet lomarahojen muuttamista vapaiksi ja se on myönnetty 
(toiminnanjohtajan anomus § 53) mistä johtuen heinäkuun osalta yhdistyksen toiminta on 
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tauolla. Harri Kuhalammen kesäloman ajankohta varmistuu, kun mahdollinen kuukauden 
työjakso Alajärven seurakunnassa vahvistetaan kesäkuun alussa.  
 
Hallitus hyväksyi työntekijöiden kesälomat esityksen mukaan.  

 
58 § Aarrearkku tavaramerkin uudistaminen 

Yhdistys on hankkinut nimiinsä Patentti- ja rekisterihallitukselta tavaramerkin suojaamaan 
yhdistyksen harjoittamaa Aarrearkku toimintaa, suoja-aika päättyy 29.10.2020. 
Tavaramerkki suojaa Aarrearkku nimen käyttämisen yhdistyksen tuottamissa tallenteissa 
(CD- ja DVD levyt), painotuotteet (lehdet, esitteet) sekä TV- ja radio-ohjelmien 
tuotantopalvelut, pelipalveluiden tarjoaminen suoraan tietoverkossa (Aarrearkkusivusto ja 
sinne mahdollisesti rakennettava Aarrearkku peli).  
 
Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan uusimaan Aarrearkku tavaramerkin suojaamisen. 

 
 
59 § Muut mahdolliset asiat   

Seuraava hallituksen kokous: Ma 10.8. klo 12 Tampere 
Hallituksen ja työntekijöiden syysseminaari 28.-30.9. paikka avoin 
 
Vahvistettiin seuraavien kokousten ajankohta.  

 
 
60 § Kokouksen päätös  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.06.  
 

Muistion kirjasi Antero Rasilainen, kokouksen sihteeri 


