EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS - ELY
HALLITUS
Kokousaika: 14.1.2009 klo 15.00-17.30
Paikka:
Tampere, Kyttälänkatu 1, 2.krs neuvotteluhuone
Jäsenet:
Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja
Annikki Erelä, Tuusula, sihteeri
Päivi Erkkilä, Askola,
Ulla Kakkonen, Kitee,
Kari Kanala, Helsinki,
Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki
Kari Lähdesmäki, Tampere,
Pirjo Nurmesviita, Jämsä,
Keijo Sulkko, Seinäjoki
Matti Aho, Evijärvi, 1.varajäsen
Kosti Kallio, Hyvinkää, 2.varajäsen
PÄÄTÖSASIAT

5 §

Jäsentilanne ja uusien jäsenten hyväksyminen
Uusia jäseniä hyväksyttiin 21.
ELYn rekisterissä on 409 jäsentä.

6 §

ELY:n toiminta
a. Evankeliset kesäjuhlat
* Kauhajoen seurakunta on hyväksynyt ELY:n anomuksen Evankelisten
kesäjuhlien kustannusten jaosta
* Virpi Tuominiemen tekemät ehdotukset Evankeliset kesäjuhlat –julisteesta
todettiin hyviksi pienin muutoksin. Julisteesta kysytään myös Kauhajoen
seurakunnan mielipidettä.
b. Toiminta maakunnissa
Pääkaupunkiseudulla ELY:n toiminta on painottumassa kirkkopyhien
(jumalanpalvelus, kirkkokahvi ja seurat) järjestämiseen seurakunnissa.
Etelä-Pohjanmaalla toteutettua mallia yhdyssihteeriverkoston luomiseksi esitetään
muuallekin.
c. Työryhmien terveiset
* Hallitus merkitsi tyytyväisenä tiedoksi, että ELYn ensimmäisen
lähetystukikohteen avustusmäärä on saatu täytettyä (Angolan Xangongo).
ELY tarvitsee tilalle nopeasti uuden kohteen. Puheenjohtaja pyytää SLS.lta uutta
tukikohdetta, koska Malawin kohteen neuvottelut ovat vielä kesken.
Lähetystyöryhmä sai tehtäväksi kysyä ELY:n nimikkolähetiksi Kristiina Erelää,
jonka työssä on yhteyksiä Xangongon työkeskuksen rakentamiseen ja myös
tulevaan kohteeseemme Malawiin. Lähetysseura käy neuvotteluja
yhteistyösopimuksesta Malawin ev.lut. kirkon kanssa.
* Hallituksessa keskusteltiin ELY:n asemasta kirkkomme lähetysjärjestöjen
rinnalla. Todettiin, että ELY:llä on mahdollisuuksia tukea ja vaikuttaa

lähetystyöhön. Kirkon virallisissa lähetystyön neuvotteluissa se ei kuitenkaan ole
lähetysjärjestön roolissa.
7 §

Yhteistyö Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n kanssa
Keskusteltiin lähetystyöryhmän esityksestä (liite).
Päätettiin anoa Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n jäsenyyttä.
Päätettiin ottaa Sanansaattajista kohde, johon ELY:n kautta voidaan kerätä tukea
erityisesti Laula Kanssani -tilaisuuksissa.
Pirjo Nurmesviita sai tehtäväksi valmistella ja kehittää ELY:n yhteyksiä Laula
Kanssani -toimintaan.

8 §

Työntekijä ELY:n työhön
a. Aktiivinen etsintä
Keskustelun jälkeen puheenjohtajat, Pekka Knuutti ja Pekka Kiviranta, valtuutettiin
neuvottelemaan soveltuvien henkilöiden kanssa heidän halukkuudestaan ja
mahdollisuudesta tulla ELY:n työntekijäksi viimeistään huhtikuun alussa. Samalla
neuvotellaan myös palkasta ja toimenkuvasta. Hallitus näkee työntekijän tärkeimpinä
tehtävinä kotimaan toiminnan organisoimisen, yhdyssihteeriverkoston luomisen sekä
yhteydet seurakuntiin ja järjestöihin. Työntekijän tueksi nimetään ”työvaliokunta”,
johon tulevat ainakin hallituksen puheenjohtajat.
Päätettiin, että työntekijä otetaan toistaiseksi nimikkeellä ”toiminnanjohtaja” tai
vastaava.
Mikäli em. neuvottelu ei tuota tulosta, tehtävä pannaan hakuun.
b. Kannatusrenkaan muodostaminen
Päätettiin, että kannatusrengas muodostetaan työntekijän valinnan jälkeen.

9 §

ELY:n tiedotus
* Kotimaa-lehteen on ilmoitettu tiedot ELY:stä (47x25mm, värillinen v. 2009) 953€/v
* Myös Kirkon Kalenteriin on annettu tiedot.
* Evankelinen lehti: Neuvottelut yhteisestä lehdestä opistojen kanssa jatkuvat, vaikka
monilla opistoilla on omat lehdet. Päätettiin, että joka tapauksessa pyritään
julkaisemaan ELY:n tiedotuslehti neljä kertaa vuodessa (helmi-, touko-, syys-, ja
joulukuussa). Ensimmäinen ja neljäs lehti painottuu julistukseen, keskimmäiset
tiedotukseen. Annikki Erelä sai tehtäväksi laatia ehdotuksen helmikuun lehdestä.
* Kotisivujen uudistaminen: Pekka Kiviranta selvittää tilannetta.
* ELY:n esitteestä päätettiin ottaa uusi pieni painos. Pekka Kiviranta sai tehtäväksi
uudistaa tekstin ajankohtaiseksi.

10 §

Muut asiat
* 1.1.2009 alkaen ELY on ilmoitettu työnantajarekisteriin.
* Pekka Knuutti kysyy Suomen Lähetysseurasta mahdollisuutta saada Siionin Kannel
-seurat SLS:n lähetysjuhlien yhteyteen.

