
EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS - ELY    
  
HALLITUS 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Kokousaika: 01.08.2009 klo 10.00   
Paikka:  Kauhajoki, Seurakuntakeskus 
Osanottajat:   Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja 
                      Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja 
 Annikki Erelä, Tuusula, sihteeri 
 Päivi Erkkilä, Askola, poissa 
 Ulla Kakkonen, Kitee,  
               Kari Kanala, Helsinki, poissa 

Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki 
 Kari Lähdesmäki, Tampere 
 Pirjo Nurmesviita, Jämsä 
 Keijo Sulkko, Seinäjoki 
         Matti Aho, Evijärvi, 1.varajäsen, poissa 
                      Kosti Kallio, Hyvinkää, 2.varajäsen 
                      Lisäksi Antero Rasilainen, puheoikeudella, poissa  
 
69   §    Kokouksen avaus 
              Puheenjohtaja avasi kokouksen rukouksella.  

 
70   §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
              Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.  
 
71   §    Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
              Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin. 

 
72   §    Hallintoasiat 

1. Talous: Merkittiin tiedoksi tilien saldot ja lähetykselle (Suomen Lähetysseura ja 
Sanansaattajat) maksetut osuudet. 
2. Anteron tukirengas: Kannatettiin Anteron puheenjohtajalle tekemää ehdotusta,  

                       että tukirenkaasta tehdään painettu esite jaettavaksi. 
   3. Rahankeräyslupa saatiin 30.7.09 rajoitettuna Etelä- ja Länsi-Suomen lääneihin.  
                      Todettiin, että päätös oli anomuksen ja ELYn toiminnan kuvan mukainen.  
                      Seuraavassa anomuksessa toiminta päätettiin kuvata valtakunnallisena. 

4. Virallinen kolehti: Päätöstä odotellaan. 
5. Lähetystilitykset: Seuraavat tilitykset menevät maksuun elokuussa 
6. DVD:n ja CD:n hinnat ja alennukset: 

Hallitus kirjasi kiitollisena levyjen valmistumisen ja kiitti kaikkia levyjen tekemisessä 
mukana olleita. DVD:t ja CD:t päätettiin jakaa hallituksen jäsenille.  

 Vahvistettiin levyjen hinnat: DVD 23 euroa ja CD 15 euroa.   
 Juhlatarjouksena levyjen yhteishinta 30 euroa. 
    Alennukset seurakunnille 10-15% (maksimialennus yli 100 kpl:een ostoksesta) 

7. Vahvistettiin markkinointiryhmä: Keijo Sulkko, Jukka-Pekka Vaittinen, Lasse  



    Solapuro, Seija Annola ja Antero Rasilainen.  
 
 
73   §   Pääsihteerin tilienkäyttöoikeus  

Johtokunta päätti yksimielisesti myöntää pääsihteeri Antero Rasilaiselle tilien (Keski-
Suomen OP 511402-234369; 511402-237545 ja 511402-238022 laajat käyttö- ja 
tiedonsaantioikeudet. Hän saa käyttää tiliä, tilata tiliotteita sekä pankin konttoreissa, pääte-
, puhelin- ja muilla linjayhteyspalveluilla.  

 
 
74    §   Jäsentilanne ja uusien jäsenten hyväksyminen  
              Uusia jäseniä hyväksyttiin 12, jäseniä 01.08.2009 yhteensä 504. 
  
 
75  §    Yhteistyösopimusten allekirjoittaminen SLS:n ja SANSAn kanssa 
 Yhteistyösopimus SLS:n kanssa on allekirjoitettu. Yhteistyösopimus SANSAn kanssa 
 allekirjoitetaan syksyllä.  
 Lähetystyöryhmä sai tehtäväksi valmistella konkreettisen ehdotuksen Laula kanssani 
 -tilaisuuksista SANSAn kanssa yhteistyössä. 
 
76   §    Lisätietoa lähetystyön kohteista Angolassa ja Malawissa. 
              Angola: Suunnitelman mukaisesti tuetaan kirkon autohankintaa ja Shangalalan 
 raamattukoulun keittiöremonttia. 
              Malawi: Konkreettinen tuki annetaan kyläkirkkojen rakentamiseen ja rekrytoidaan 
 omia lähettejä.  
 Kuultiin terveisiä Piispa Bvumbwen ja ELYn edustajien tapaamisesta Lähetysjuhlien 
 aikana Tampereella. Piispa Bvumbwe kertoi Malawin kirkon tarpeesta saada tukea 
 ELYltä kirkkojen rakentamisessa, koulutustehtävissä sekä evankelioimistyön 
 koordinoimisessa. Myös lähetit, esim. papit ja opettajat, ovat tervetulleita. Erityisesti 
 toivotaan lähettiperheitä.  
 Lähetystyöryhmä sai tehtäväkseen paneutua yhteistyöneuvotteluihin SLS:n kanssa ja 
 konkretisoida sovittuja kohteita ja tuen ajankohtaa.  
 Kiitoksella kirjataan tiedoksi mahdollinen lähettiperhe Malawiin lähetystyöhön.  
 
77   §    Vuosikokous 1.8.2009 

Todettiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Kanala, Kiviranta, Sulkko.  
Kari Kanala on ilmoittanut halunsa jättää hallituksen jäsenyyden kiireiden takia.  
Muut erovuoroiset ovat käytettävissä. 

 
78  §    Kesäjuhlat ja vuosijuhlat 
  1. Evankeliset kesäjuhlat 

   a. Hyvinkää, 31.7.-1.8.2010. Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto on pyytänyt  
erittelyä kesäjuhlien kustannuksista, jonka saatuaan se voi tehdä kesäjuhlista 
päätöksen. 

 15.9. klo 12 Hyvinkäällä kokoontuu kesäjuhliin liittyvä työryhmä, jossa mukana 
Antero Rasilainen ja Kosti Kallio. Hallitus toivoo, että myös laajempi työryhmä voisi 
kokoontua pian, ennen kuin Pirjo Nurmesviita lähtee parin kuukauden matkalle 
lokakuussa.  

    b. Tampere 6.-7.8.2011, on saatu ennakkokutsu. Odotellaan virallista kutsua. 
    c.  Kurikka 2012 



2. Vuosijuhlat 
     2 v-juhlat Tampereella 28.3.2010, Tuomiokirkossa, alustavasti sovittu.  
     Keskusteltiin jäsenkokouksen siirtämisestä keväisin pidettävän vuosijuhlan 
yhteyteen. 
     Todettiin, että se ei voi tapahtua vielä ensi keväänä, mutta päätettiin pyytää ELYn 
     jäsenkokoukselta valtuudet asian valmisteluun.  

 
79  §     ELYn toiminta 
                Vapaaehtoistyön organisointi: 
   1.  Alueelliset työryhmät ja vastuuhenkilöt 
                       Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa pääsihteerin tekemän kartoituksen 
  pohjalta.  
 2.  LK -työryhmä vahvistettiin: tiedotussiht. Raija Kumpula, kasv.tiet.toht. Liisa-Maria 
      Viherlampi, opettaja Seija Annola sekä hallituksen jäsenet Pirjo Nurmesviita, Keijo 
      Sulkko ja Pekka Kiviranta. 
             Pyritään löytämään alueittain vastuuhenkilöt paikallisten työryhmien yhteydessä. 
      Pääsihteerillä organisointivastuu. 
                  3.   ELYn ja opistojen yhteistyö ja tapahtumat 
                        Antero Rasilaisen suunnitelman pohjalta keskustellaan seuraavassa kokouksessa 
       Antero Rasilaisen puheenjohtajalle lähettämät kommentit ja suunnitelmat jaetaan 
       hallitukselle työstämistä varten.  
 
80 §     Tiedotus 
       Seuraava ELYn tiedotuslehti ilmestyy elokuussa.  
       Muista tiedotukseen liittyvistä asioista keskustellaan Anteron suunnitelman pohjalta 
       seuraavassa kokouksessa työseminaarissa Karstulassa. 
                 
81  §     Seuraavat kokoukset: 
                      09.-11.10.2009 alkaen klo 16.00 hallituksen työseminaari Karstulassa.   
                      Pääaihe: Kotimaisen työn organisointi. Toinen aihe: ELY lähetyksen kentässä. 
                      Lähetystyöryhmä valmistelee seminaarin Antero Rasilaisen kanssa 
 
82   §    Kokouksen päätös 
              Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
             
 
_______________________________              _________________________________ 
                    Pekka Knuutti   Annikki Erelä  
                    puheenjohtaja  sihteeri 


