
EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS - ELY ry
HALLITUS

PÖYTÄKIRJA         

Päätökset:

.

41 §     ELY:n hallinto
a. Talouden hoito: 31.5.2008 lähetyksen tulot 9.396,28 eur, tilillä 24.400 euroa, kun 

lähetyksen osuus (9.396,28 lokakuun loppuun) on vähennetty. 
b. Jäsentilanne: 22.11.1008 jäseniä yhteensä 388.

42 §     Uusien jäsenten hyväksyminen 
Hyväksyttiin 14 uutta jäsentä

43 §     ELY:n toimintasuunnitelma 2009 
a. Keskusteltiin puheenjohtajan laatimasta toimintasuunnitelmasta vuodelle 2009. 

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. 

b. Työryhmien toimintasuunnitelmat
1.   Lähetystyön toimintasuunnitelma vuodelle 2009 hyväksyttiin kohdan 1.2. 
mukaisesti  ELY:n toimintasuunnitelmassa. 
Kenian radiotyön tukeminen päätettiin jättää pois ELY:n toiminnasta 
Lähetystyöryhmän toimintasuunnitelma 2009 hyväksyttiin, 
2. Kasvatustyö
Kasvatustyön toimintasuunnitelma sisältyy ELY:n toimintasuunnitelmassa 
kohtaan 1.3.1. Kasvatustyön toimintasuunnitelma 2009 hyväksyttiin. 

44 §     ELY:n talousarvio 2009
Keskusteltiin, laadittiin ja hyväksyttiin ELY:n talousarvio vuodelle 2009. 

45 §     Työntekijän palkkaaminen ELY:lle 
a.   Oltiin yksimielisiä siitä, että ELY tarvitsee työntekijän kehittämään ja 
ylläpitämään yhteyksiä ELY:n jäsenkuntaan ja seurakuntiin. Tehtävään etsitään 
henkilöä, joka kykenee organisoimaan, kirjoittamaan ja toimittamaan lehteä, 
liikkumaan maakunnissa julistustyössä ja on verkostoihminen. 
a. Työntekijälle muodostetaan kannatusrengas
b. Keskustelu uudesta työntekijästä jätettiin mietintään ja rukousaiheeksi

46 §     ELY:n organisaatiomalli ja vastuuhenkilöt  
Keskusteltiin organisoitumisen tarpeesta ja vapaaehtoisten vastuunkantajien 
merkityksestä ELY:n toiminnalle. 
Keskusteltiin Pekka Knuutin ja Kari Lähdesmäen piirroksen pohjalta 
organisaatioluonnoksesta, jossa ELY:n hallinto ja maakuntien paikalliset tiimit 
toimivat yhteistyössä halukkaiden evankelisten kansanopistojen kanssa ja myös 
seurakuntien kanssa paikallisella tasolla. ELY:n pyrkii avoimeen ja 
molemminpuoliseen yhteistyöhön evankelisten kansanopistojen kanssa. 



47 §     Evankeliset kesäjuhlat 2009
a. Päätettiin lähettää anomus Kauhajoelle Evankelisista kesäjuhlista 1.-2.8.2009
      Kesäjuhlien suunnittelun pohjaksi otetaan Ilmajoen juhlat ja Pekka Kivirannan
      laatima suunnitelma juhlien järjestämiseksi.
      Kesäjuhlien järjestämiseksi seurakunnan kanssa valittiin ELY:n työryhmä: Pekka
      Knuutti, Pekka Kiviranta, Sirpa Keski-Antila, Kari Lähdesmäki ja Keijo Sulkko.

Juhlille pystytettävistä info- ja myyntiteltoista päätettiin, että
- Juhlilla olevien myyntipöytien tuotosta tulee ELY:lle 10%
- ELY:n teltta otetaan mukaan juhlille
- Kansanopistot mukana telttoineen

48 §     Info- ja keskustelutilaisuuksia Etelä- ja Länsi-Suomen  maakunnissa 
Keskusteltiin ELY:n info- ja keskustelutilaisuuksista ja päätettiin järjestää kerran 
vuodessa viikonloppuseminaari johonkin evankeliseen opistoon. 
Suunniteltuja tapahtumia: 
Jyväskylässä Sana ja Info, tammikuu 2009 (Pirjo Nurmesviita, Annikki Erelä, Pekka 
Knuutti)
Kauhajoki, kevät 2009, infotilaisuus, koko hallitus
Salo, loppuvuosi 2008 (Pekka Kiviranta, Annikki Erelä, Ismo Törrönen)
Muita:
Ilmajoen kiitosjuhla 4.1.2009 (Pekka Kiviranta, Sirpa Keski-Antila, Tapio Iso-Oja, 
Heini Kataja-Kantola…)
Kiteen naistenpäivät 21.-22.3.2009
29.3.2009 ELY:n 1-vuotisjuhlat Tampereella (Messu ja päiväjuhla). Finlaysonin 
kirkko,  Kari Lähdesmäki kysyy päiväjuhlapaikan.

49 §     ELY:n tiedotuslehti
ELY:n tiedotuslehden suunnittelussa ja toteutuksessa edetään toimintasuunnitelman 
mukaisesti yhteistyössä halukkaiden evankelisten opistojen kanssa. Samoin hoidetaan 
tiedot ELY:stä Kirkon Kalenteriin ja Kotimaa-lehteen sekä uudistetaan ELY:n 
nettisivut.

50 §     Keskustelu Malawista ELY:n uutena lähetyskohteena
Päätettiin ottaa Malawissa tehtävä lähetystyö tai joku sovittu paikallisen kirkon 
työmuoto SLS:n kautta ELY:n nimikkokohteeksi.

51 §     Muut asiat
1. Päätettiin muistaa tervehdyksellä 50-, 60-, 70-, jne. vuotiaita
2. Päätettiin lähettää joulutervehdyksenä joulukirje ELY:n jäsenille (perheeseen yksi)

52 §     Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous 9.1. klo 15.00-17.30 Tampereella myöhemmin ilmoitetussa paikassa
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