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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 4/2013
Kokousaika: 12.8.2013 klo 12.00
Paikka:
Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila Ateena
Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja
Annikki Erelä, Helsinki
Kosti Kallio, Hyvinkää
Kari Lähdesmäki, Tampere
Pirjo Nurmesviita, Jämsä
Keijo Sulkko, Seinäjoki, poissa
Asta Uutela, Hamina
Maiju Vuorenoja, Sastamala
Erkki Yli-Krekola, Kurikka
Maria Pitkäranta, Tampere, varajäsen, läsnä § 55 eteenpäin
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen, poissa
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

51 §

Kokouksen avaus
Alkuhartaus Erkki Yli-Krekola, puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.
Päätös: Esityksen mukaan

52 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan

53 §

Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukaan

54 §

Toimihenkilöiden valinta
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Maria Pitkäranta ja Asta Uutela.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Asta Uutela ja Kari Lähdesmäki.
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55 §

Hallinto- ja ilmoitusasiat
Toimikuntien kuulumiset:
Kasvatustoimikunta, Pirjo Nurmesviita: Lokakuu 2013-huhtikuu 2014 Nurmesviidat
ulkomailla, toimikunnan puheenjohtajana toimii tämän ajan Kari Lähdesmäki.
Selvitystyö uuden DVD-levyn tuottamiseksi on käynnistetty.
Lehtitoimikunta, Annikki Erelä: Seuraava lehti kesäjuhlanumero, joululehteä
valmistellaan. Lehteä suunnitellaan yhteistyössä Armonkirjojen kanssa. Toimikunta
tarvitsee tukea ja apua, ollaan yhteydessä vuosikokouksen seminaarissa
lehtiryhmässä mukana olleisiin ihmisiin.
Lähetystoimikunta, Kosti Kallio: Esitykset § 58, 59, 60, 61. TEDITE-koulusta on tullut
toimikunnan edellyttämä raportti, jonka mukaan tukea on maksettu seuraava erä.
Strategia- ja kehittämistoimikunta, Kari Lähdesmäki: Toimikunta ei ole kokoontunut
Taloustoimikunta, Pekka Knuutti: Käytiin läpi kirjanpitäjän toimittama talousraportti
1-5/13. Tulos +4.579,89€.
Pääsihteerin pappisvihkimys Kelton kirkossa 19.5.
Lastenleirit Karjalassa: Raili Mäkitalo on osallistunut lastenleireille Kemissä, 27 lasta,
Muujärvellä 16 lasta, lisäksi Tiiksassa oli tarkoitus pitää 2 kahden päivän leiriä mutta
tulipalon vuoksi leiri peruutettiin. Syksyllä Kalevalassa perheleiri kehitysvammaisten
kanssa, Nurmeksen srk tukee tätä leiriä, lisäksi Petroskoin nuoret vierailevat Kemissä.
Kesäjuhla Kouvolassa 15.–16.6. palaute. Enemmän pitäisi saada väkeä mukaan, vauhtia
lisää ja tavoitteet korkeammalle. Lapsille järjestettävä omaa ohjelmaa.
Aarrearkkuleiri pidetty Karstulassa 24.–26.6.2013, 10 henkeä.
Raili Mäkitalo Keravan seurakunnan ryhmän kanssa pitämässä lastenleiriä 8.-11.8.
Kemin seurakunnan neuvoston puheenjohtaja Raisa Misharina ja Hilma Rantakallio Raili
Mäkitalon kanssa Suomessa ja Virossa 5.-12.8.
Inkerin kirkolta puolto hengellisen työn viisumin saamiseksi pääsihteeri Rasilaiselle.
Päätösesitys: Merkitään toimikuntien raportit pöytäkirjaan ja kirjataan ilmoitusasiat
tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

56 §

Uusien jäsenten hyväksyminen
Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (6) ja myönnetään ero sitä
pyytäneille (8), yksi jäsen on kuollut.
Päätös: Esityksen mukaan. Jäseniä yhdistyksessä on nyt 702.

57 §

Testamentilla saadun rahaston käyttökohteen muuttaminen
Yhdistys on vastaanottanut testamentin, jossa käyttökohteeksi on merkitty Japani ja Kenia.
Yhdistyksellä ei ole omaa työtä Japanissa ja Keniassa ja työn laajentaminen ko. maihin ei ole
tällä hetkellä mahdollista ja siksi varat on rahastoitu. Testamentin laatija ei ole testamenttia
laatiessaan tiennyt, että yhdistyksellä ei ole työtä em. kohdemaissa, vaan kohteet on
määritelty silloisten Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähetyskohteiden
mukaisesti. Tilanteessa, jossa testamentin laatija on muuttanut testamenttia, uusi yhdistys
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oli vasta perustettu (ELY on perustettu 30.3.2008, testamentti on muutettu 8.5.2008) eikä
sillä ollut yhtään lähetystyöntekijää eikä lähettisopimusta minkään lähetysjärjestön kanssa.
Koska testamentin laatijan ilmeinen tahto on ollut, että varat käytetään ensisijaisesti
lähetystyöhön, hallitus esittää, että varat voitaisiin käyttää ELYn lähetystyöhön. Asiasta on
keskusteltu juristien ja testamentin laatijan läheisten ja ystävien kanssa ja heidän
ymmärryksensä mukaan testamentin laatijan päätarkoitus toteutuu, kun varat käytetään
lähetystyöhön, vaikka kohdemaa muuttuukin.
Hallitus on pyytänyt lausunnon testamentin laatijan läheisiltä testamentin
käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyen. Heidän ymmärryksensä mukaan testamentin
laatijan viimeistä tahtoa ei loukata vaikka varat käytetään eri kohteeseen, kuin
testamentissa on määritelty, kunhan varat käytetään lähetystyöhön.
Päätösesitys: Hyväksytään testamentin käyttötarkoituksen muutos. Testamentilla saatuja
varoja tullaan käyttämään lähetystyöhön.
Päätös: Esityksen mukaan.
58 §

Lähetystyön aloittaminen Virossa, Viron kirkon Maarian seurakunnan työn tukeminen
Viron kirkko on kutsunut yhdistyksen työhön Viroon. Erityisesti tarvetta olisi saada apua
Tarton kaupungin alueella tapahtuvaan nuorisotyöhön. Tartossa toimii Maarian seurakunta,
jonka kirkkoherrana toimii rovasti Joel Luhamets ja diakonina (nyk. pastori) Joona
Tolvanen. Joona Tolvasen kanssa on käyty neuvotteluita yhteistyön muodoista.
Neuvotteluita on käyty myös Viron kirkon lähetyskeskuksen (EELK) johtajan, Leevi Reinarun
kanssa. EELK esittää, että ELYn kohde olisi nimenomaan Maarian seurakunta ja nuorisotyön
tukeminen.
Maarian seurakunnalla olisi halua palkata nuorisotyöntekijä palvelemaan sekä Maarian
seurakuntaa että lähialuetta. Potentiaalisia työntekijöitä on kaksikin, mutta palkkaukseen
tarvitaan tukea. Viron palkkatason mukaisesti kokonaispalkkameno ELYlle on 830€/kk.
Kyseessä olisi reilun 3 vuoden projekti, jota ELY tukee maksamalla ko. työntekijän palkan.
Työ alkaisi jo 1.9.2013 jolloin vuoden 2013 palkkamenojen osuus on 3.320€ ja kolmen
vuoden osalta kokonaiskustannus on n. 35.000€. Tarton Maarian seurakunnan
ystävyysseurakuntia ovat Turun Henrikin seurakunta ja Tampereen seurakuntayhtymä.
Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa ja puoltaa esitystä.
Päätösesitys: Yhdistys aloittaa lähetystyön Virossa ja myöntää 830€/kk palkkatuen
nuorisotyöntekijän palkkaamiseksi Tarton Maarian seurakuntaan ajalle 1.9.2013–
31.12.2016.
Päätös: Esityksen mukaan.

59 §

Yhteistyösopimus Viron kirkon kanssa
Lähetystoimikunta on käsitellyt Viron kirkon esitystä yhteistyösopimukseksi.
Yhteistyösopimuksessa kirjataan yhteistyön muodot ja virallistetaan yhdistyksen tekemä
lähetystyö Virossa. Lähetystoimikunta esittää sopimuksen hyväksymistä.
Päätösesitys: Hyväksytään yhteistyösopimus allekirjoitettavaksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
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60 §

Pääsihteeri Antero Rasilaiselle oikeus kutsuttaessa toimia Vienan Kemin kirkkoherrana
Kirkkoherrana toimiva Olavi Raassina on ilmoittanut halukkuudestaan luopua kirkkoherran
tehtävistä ja Olavi Raassina kysyy, mikä on ELYn hallituksen kanta asiaan. Pääsihteerin oma
vastaus on myönteinen, kutsuttaessa käytettävissä. Pääsihteerin matkojen osalta mikään ei
muutu. Hallituksen ohjeistuksen puitteissa Venäjän matkoja on 4-6 ja niillä matkoilla on
mahdollista hoitaa niitä tehtäviä, joita Inkerin kirkko ja Kemin seurakunta edellyttävät.
Kysymyksessä on välivaihe, Kemiin etsitään kansallista työntekijää, joka ottaisi kirkkoherran
tehtävät hoitaakseen. Piispa Kuukauppi on tietoinen tilanteesta ja Inkerin kirkossa etsitään
kansallista työntekijää Karjalaan.
Raili Mäkitalon rooli Kemin seurakunnassa on hyvin keskeinen, hän toimii koordinaattorina,
järjestelee kokoukset ja tapaamiset. Inkerin kirkko tai Kemin seurakunta ei maksa palkkaa
kirkkoherralle tai seurakunnassa toimivalle papille.
Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa ja puoltaa esitystä.
Päätösesitys: Mikäli Inkerin kirkon kirkkohallitus esittää pääsihteeri Antero Rasilaisen
nimittämistä seurakunnan kirkkoherraksi hänelle annetaan oikeus toimia Inkerin kirkon
Kemin seurakunnan kirkkoherrana hallituksen hyväksymän määräajan mukaisesti.
Päätös: Esityksen mukaan.

61 §

Kannanotto yhteistyöhön Suomen Lähetysseuran kanssa
Suomen Raamattuopiston Säätiön toiminnanjohtaja Timo Junkkaala on lähettänyt kaikille
Suomen Lähetysseuran jäsenjärjestöille (26) kirjeen, jossa hän pyytää ilmaisemaan
yhdistyksen kannan SLS:n päätökseen lähettää lähetystyöhön samaa sukupuolta oleva
rekisteröitynyt pari. Tarkoitus on vaikuttaa SLS:n hallitukseen niin, että se peruuttaisi tehdyn
päätöksen ja mikäli niin ei tapahdu, tarkoituksena on kutsua uudelleen yhdistyksen
jäsenkokous koolle.
Pääsihteeri on kysyttäessä antanut julkisuuteen kaksi lausuntoa, toinen Ilkka lehdessä (11.6.)
ja toinen Kouvolan Sanomissa kesäjuhlien yhteydessä (16.6.). Ilkasta on luettavissa mm.:
”Luterilaisen kirkon alla toimiva Evankelinen lähetysyhdistyksen (ELY) pääsihteeri Antero
Rasilainen pitää Suomen Lähetysseuran ratkaisua omakohtaisesti hämmentävänä". ELYllä ei
ole virallista kantaa tällaisiin tapauksiin. – Olen pettynyt. Tämä on huono viesti kirkolta siitä,
mihin suuntaan olemme menossa.”
Vaikka yhdistyksemme ei ota julkisuudessa kantaa, se ei tarkoita, että automaattisesti
hyväksymme kaiken. Yhdistyksemme toiminta lepää Raamatun ja kirkkomme tunnustuksen
varassa ja vastaamme siis omalta osaltamme oman yhdistyksemme linjauksista ja
päätöksistä.
Lähetystoimikunta on keskustellut asiasta ja päätyi esittämään, että yhdistys ei ota kantaa
yhteistyöjärjestön sisäisiin päätöksiin ja asioihin. Asia tulee varmasti esiin säännöllisesti
pidettävissä ELYn ja SLS:n yhteistyöneuvotteluissa, missä voimme kasvotusten kertoa
yhdistyksemme tunnot. Seuraava tapaaminen SLS:n edustajien kanssa on 7.11.
Päätösesitys: Yhdistys ei anna julkisuuteen lausuntoa koskien SLS:n päätöstä. Kyse on SLS:n
sisäisestä asiasta, mikä ei koske yhdistysten yhteistyökohteita. Mikäli hallitus näkee hyväksi,
yhdistys voi antaa oman lausunnon suoraan SLS:n johtoryhmälle.
Päätös: Yhdistys ei anna julkisuuteen lausuntoa koskien SLS:n päätöstä. Kyse on SLS:n
sisäisestä asiasta, mikä ei koske yhdistysten yhteistyökohteita.

5

62 §

Päätös rahankeräysluvan myöntämisestä
Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan ajalle 1.7.2013–22.5.2015 koko Suomen
alueelle, Ahvenanmaa poisluettuna. Rahankeräysluvan numero on 2020/2013/1980.
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Varat käytetään yhdistyksen evankeliseen lähetys-,
lapsi- ja nuorisotyöhön Suomessa ja ulkomailla. Lapsi- ja nuorisotyö sisältää joulupakettien
hankkimista seurakunnan diakoniatyön kautta sekä leirien, tapahtumien ja afrikkalaisten
orpolasten koulutuksen järjestämistä. Varoilla katetaan toiminnasta aiheutuvia materiaali- ja
henkilöstökustannuksia.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

63 §

Muut mahdolliset asiat
hallituksen kokoukset v. 2013
• 11.–12.10. seminaari ja kokous Karstulan ev. opistolla
• 2.12. klo 12 Tampere. Siirrettiin pidettäväksi 26.11. klo 12 Tampere.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

64 §

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15

