
EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS - ELY  
HALLITUS     
 
PÖYTÄKIRJA 17.4.2008     
 
Kokousaika: Torstaina 17.4. 2008  klo 13.00-15.50   
Paikka:  Tampere, Näsinlinnankatu 26, 2 krs 
Osanottajat:   Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja  
 Annikki Erelä, Tuusula, sihteeri 
 Päivi Erkkilä, Askola 
 Ulla Kakkonen, Kitee 
               Kari Kanala, Vantaa 

Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki 
Pekka Kiviranta, Espoo  

 Kari Lähdesmäki, Tampere 
 Pirjo Nurmesviita, Jämsä, poissa 
 Keijo Sulkko, Seinäjoki  
         Matti Aho, Evijärvi, 1.varajäsen, poissa 
                      Kosti Kallio, Hyvinkää, 2.varajäsen 
1  §    Kokouksen avaus 

Siionin Kanteleen laulun numero 316 jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen 
Raamatun sanalla, Miika 6:8. 

           
2  §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
           Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 Puheenjohtaja totesi, että Pirjo Nurmesviita ja Matti Aho olivat ilmoittaneet esteestä. 
 
3  §    Hallituksen järjestäytyminen                 

Todettiin, että Pekka Knuutti toimii puheenjohtajana ELY:n perustavan kokouksen 
mukaisesti vuoden ajan. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka.Kiviranta ja sihteeriksi Annikki Erelä. 
 
Hallitus järjestäytyi vastaamaan eri työaloista seuraavasti: 
  ∗ hallinto ja talous: Sulkko, Knuutti, Kiviranta 
 ∗ hankkeet ja koulutus: Kakkonen, Nurmesviita  

∗ kasvatustyö: Kanala, Lähdesmäki 
∗ kotimaantyö: Erkkilä, Kiviranta, Aho 
∗ lähetystyö: Erelä, Keski-Antila, Kallio 

 Työryhmät voivat täydentää asiantuntemustaan myös hallituksen ulkopuolelta. 
 Työryhmissä käsitellyt asiat viedään hallituksen tiedoksi ja päätettäviksi. 

 
Päätettiin, että sihteeri lähettää sähköpostina hallituksen kokouksen pöytäkirjan 
puheenjohtajalle ja hyväksynnän jälkeen edelleen kaikille hallituksen jäsenille. 
Päätöksistä uutisoidaan myös ELY:n kotisivulla.  

 
 



4  §    Määräaikaisen toimistotyöntekijän palkkaaminen ja tehtäväkuvan määrittely 
     Hallitus päätti palkata datanomi Virpi Tuominiemen yhdistyksen 
                määräaikaiseksi, tuntipalkkaiseksi toimistotyöntekijäksi (50% = 3,5h/pv)  
                14.4.2008 alkaen 6 kk ajaksi. Bruttopalkkakustannus yhdistykselle on n. 870€/kk.  
                Hän tekee myös 3,5h/pv työtä Karstulan Evankeliselle Opistolle. 
                Toimistotyöntekijälle laadittiin työnkuva: puhelinvastaaja ja yleiset toimistotyöt,  
                rekisterien ylläpito, yleiset tiedotustehtävät, kotimaan toiminnan tiedotus,  
                kotisivujen päivitys jne.   

 
5  §   Yhdistyksen toiminta vuonna 2008 ja taloustilanne 17.4.2008    
            Suunniteltiin yhdistyksen ja sen työalojen tulevaa toimintaa:  
          
           A  Tiedotuksen järjestäminen:  

a. Jäsenkirje, tervetulokirje jäseniksi liittyneille. Asiasta keskusteltiin lisää §:n 7 
yhteydessä. 

b. Esite, jossa on selitetty, mikä ELY on, lomake palautteelle ”Haluan lisätietoa, 
haluan liittyä jäseneksi…”, viite ELY:n kotisivulle sekä tilitiedot. 
Pekka Kiviranta laatii pohjan, jota puheenjohtaja ja mahdollisesti muutkin 
kommentoivat. 
Esite päätettiin tehdä mahdollisimman pian. 

c. Tiedotuslehti, jossa jäseneksi liittymislomake ja tiedot alueellisista 
yhteyshenkilöistä. 

d. Kirje seurakuntiin kirkkoherroille ja lähetyssihteereille. Kirjeeseen liitetään 
esitteen lisäksi saatekirje, jonka  Keijo Sulkko lupasi laatia ja lähettää 
seurakunnille talous- ja kolehtianomuksena ELY:n nimissä, mikä kiitoksella 
hyväksyttiin.  

e. Tiedotusta lehtiin ELY:stä: seurakunnat, paikallislehdet, myös KT:n kautta. 
 

 
           B  Yhteydenotot ev-lut kirkkoon ja lähetysjärjestöihin: 

Keskusteltiin lähetystyön kanavoimisesta joko SLS ainoana mahdollisuutena tai 
muidenkin lähetysjärjestöjen kautta, esim. Sansan. Keskusteltiin myös Evankelisen 
lähetysrahaston perustamisesta SLS:n yhteyteen. 
Lähetyksen työryhmä sai tehtäväksi selvitellä yhteyksiä lähetysjärjestöihin ja myös 
EOL:oon sekä valmistella asian seuraavaan kokoukseen. Työryhmä on yhteydessä 
hallituksen jäseniin sähköpostin kautta työskentelyn aikana. Työryhmä sai luvan 
neuvotella ELY:n hallituksen nimissä sillä varauksella, että hallitus kuitenkin tekee 
asiaa koskevat päätökset harkintansa mukaan. 

 
           C  Talouden hoito:  

Saldotilanne  16.4.2008  1.446,15 €.  
Tili: Keski-Suomen Op 511402-234 369, numero on kotisivuilla,  
Tulorahoituksen hankkiminen: jäsenmaksut (20 eur), lauluseurat seurakunnissa, 
lahjoitukset.  
Matkakorvaus hallituksen kokouksiin maksetaan yleisten kulkuneuvojen mukaan tai 
puolet oman auton käytöstä hyväksytystä valtion km-korvauksesta. 
 

           D  Yhdistyksen vuosijuhla. 
Kotimaan työryhmä valtuutettiin valmistelemaan ELY:n kesäjuhlaa ja kysymään 
juhlapaikaksi Ylistaroa 2.-3.8.2008 tai muuna mahdollisena ajankohtana. 



6  §   Rekisteröiminen 
   Keskusteltiin  yhdistyksen rekisteröintiin liittyvistä toimenpiteistä. Sovittiin, että 

Pekka Knuutti hoitaa rekisteröintiasiaa.  
Evankelisen Lähetysyhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoittavat Tampereella 
30.3.2008 perustamiskokouksessa paikalla olleet viisi syksyn kokouksessa valitun 
Kirkolliset evankeliset -työryhmän jäsentä ja kutsuvat jäseniksi 
perustamiskokouksessa mukana olleet. 

          
7  §    Jäsenten hyväksyminen 

ELY:n jäseniksi hyväksyttiin 115 jäsentä, jotka olivat jättäneet allekirjoitetun 
hakemuksensa. 
Keskusteltiin uusille jäsenille annettavasta jäsenlahjasta. Päätettiin, että tässä 
vaiheessa lähetetään vain puheenjohtajan laatima tervetulokirje.  

 
8  §   Muut asiat 

Lasse Nikkarikoski on esittänyt keskustelua Pekka Knuutin kanssa SLEY:n ja ELY:n 
suhteista 21.4.2008. 
Evästyksenä neuvotteluun todettiin, että ELY haluaa toimia SLEY:stä erillisenä 
yhdistyksenä. 

 
9  §   Seuraavan kokouksen ajankohta 
          Seuraava kokous pidetään 29.5. klo 16.00 alkaen Tampereella 
 
 
 
10  §   Kokouksen päätös 
                      Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
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