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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 2/2013
Kokousaika: 21.3.2013 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, poissa
Pirjo Nurmesviita, Jämsä, poissa
Keijo Sulkko, Seinäjoki
Asta Uutela, Hamina, läsnä § 23 alkaen
Maiju Vuorenoja, Sastamala
Helena Ylikotila, Tampere, poissa
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen, poissa
Erkki Yli-Krekola, varajäsen, poissa
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

19 §

Kokouksen avaus
Alkuhartaus Antero Rasilainen, puheenjohtaja Pekka Knuutti avasi kokouksen.

20 §

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

21 §

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

22 §

Toimihenkilöiden valinta
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Kiviranta ja Kosti Kallio.
Päätös: Esityksen mukainen.
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23 §

Hallinto- ja ilmoitusasiat
Toimikuntien kuulumiset:
Lähetystoimikunta, Kosti Kallio: Toimikunta kokoontui 19.3., muistio on lähetetty
hallituksen jäsenille.
Kasvatustoimikunta, Pirjo Nurmesviita: Kokous 25.3.
Taloustoimikunta, Pekka Knuutti: Kokous 6.3., toimintakertomuksen ja –talousarvion
valmistelu.
Strategia- ja kehittämistoimikunta, Kari Lähdesmäki: Ei kokousta
Lehtitoimikunta, Annikki Erelä: Pääsiäislehti ilmestynyt, Virpi Tuominiemi toimii
taittajana lehdestä 2/2013 alkaen.
o

o

o

Pääsihteerin neuvottelut: 25.2. Kirkon lähetystyön keskus, Risto Jukko, 26.2. piispa
Tapio Luoma, 12.3. Sley Pekka Huhtinen. Viron kirkon lähetyskeskuksen johtajan
Leevi Reinarun kanssa tapaaminen Tallinnassa ti 9.4., yhteistyötapaaminen Suomen
Lähetysseura 17.4. ja 8.4. Medialähetys Sanansaattajat. ”Eläimet opettavat sinua”
lasten tv-ohjelmasarjan tuottamisesta neuvottelu 4.4. IRR-TV Kerava, 5.4. Inkerin
kirkon ystävyystyön neuvottelukunnan kokous Ryttylässä, Kirkkohallituksen
kasvatus ja perheasioiden ja varhaiskasvatuksen järjestöjen tapaaminen
kirkkohallituksessa 22.4.
Yhdistyksen 5-vuotisjuhla ja seminaari-ohjelma Kalevan seurakunnassa 13.–14.4.
Vuosikokoukseen ei ole tullut jäsenaloitteita. Ilmoitus vuosikokouksesta on 22.3.
ilmestyvässä yhdistyksen jäsenlehdessä Pääsiäisen Valo, sekä Kotimaa-lehdessä
28.3. ja Tampereen Kirkkosanomissa.
Evankeliset kesäjuhlat Kouvolassa 15.–16.6. ohjelma on valmis.

Päätösesitys: Merkitään toimikuntien raportit pöytäkirjaan ja kirjataan ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukainen.

24 §

Uusien jäsenten hyväksyminen:
Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet ja myönnetään ero sitä
pyytäneille.
Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet ja yhden jäsenen eronpyyntö, poisnukkuneita 3,
jäseniä nyt 698. Kehittämis- ja strategiatoimikunnalle annettiin tehtäväksi pohtia uusien
jäsenten kohtaamista.

25 §

Tilinpäätös vuodelta 2012
Tilinpäätös osoittaa 39.597,62€ ylijäämää. Hallituksen asettama tavoite vuodelle
2012 saavutettiin sekä toiminnallisesti että taloudellisesti lähes tavoitteen
mukaisesti. ”Tavoitteena on vahvistaa yhdistyksen vakavaraisuutta ja varmistaa
maksuvalmiuden säilyminen samalla vahvistaen toimintaa maakunnissa.”
Päätösesitys: Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen vuosikokouksessa
hyväksyttäväksi ja ehdottaa, että vuoden ylijäämä kirjataan edellisen vuoden
yli/alijäämätilille.
Päätös: Esityksen mukainen.
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26 §

Toimintakertomus vuodelta 2012
Päätösesitys: Hallitus hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2012
vuosikokoukselle esitettäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus.

27 §

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Strategiatoimikunta on laatinut toimintaohjeet maakunnallisille tiimeille ja
vastuuryhmille, joista tulevaisuudessa odotetaan apua toiminnan suunnittelussa ja
kehittämisessä. Tässä vaiheessa kun toimivia maakuntatiimejä on vasta kaksi,
toimintasuunnitelma on laadittu kuunnellen tiimien esityksiä. Kasvutavoitteet on
asetettu ja työtä uusien tiimien ja vastuuryhmien syntymiseksi tehdään koko ajan.
Päätösesitys: Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2013
vuosikokoukselle esitettäväksi.
Päätös: Esityksen mukainen

28 §

Talousarvio vuodelle 2013
Talousarvio on laadittu luottaen yhdistyksen jäsenistön uskolliseen ja säännölliseen
uhraamiseen yhdistyksen hyväksi. Vuoden aikana on tarkoitus kartoittaa
työntekijätilanne ja selvittää laskelmat, millä aikataululla yhdistys voisi palkata uusia
työntekijöitä. Talousarvio on ylijäämäinen +21.545,97€. Tavoitteen saavuttaminen
edellyttää uusien seurakuntien saamista yhdistyksen työtä tukemaan.
Päätösesitys: Hallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2013 vuosikokoukselle
esitettäväksi.
Paula: 2011 tp pois ja samoin selitykset.
Päätös: Hyväksyttiin.

29 §

Jäsenmaksu vuodelle 2013
Päätösesitys: Pidetään jäsenmaksu ennallaan (20€) mutta vedotaan jäsenistöön
vuoden aikana ylimääräisen lahjoituksen antamiseksi Elysanomien kulujen
kattamiseksi.
Päätös: Esityksen mukainen

30 §

Pääsihteerin pappisvihkimys
Inkerin kirkon kirkkohallitus on kokouksessaan 15.3.2013 päättänyt, että Antero
Rasilainen vihitään Inkerin kirkon papiksi ja määrätään Kemin seurakuntaan.
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•

Antero Rasilaisen henkilökohtainen harrastuneisuus Inkerin ja Karjalan
työhön on alkanut jo 1980 luvun alussa.
• 1.1.2010 alkaen ELY on tehnyt yhteistyötä Inkerin kirkon kanssa, kohteena
Vienan Kemi. Pääsihteeri Rasilainen kutsuttiin Kemin seurakunnan
katekeetaksi 1.1.2010 alkaen.
• 9.10.2011 piispa Kuukauppi vihki Rasilaisen Inkerin kirkon diakoniksi Kelton
kirkossa.
• Lokakuussa 2012 Kemin seurakuntaneuvosto teki anomuksen Inkerin kirkon
kirkkohallitukselle, että pääsihteeri Rasilainen vihittäisiin Inkerin kirkon
papiksi.
• 7.2.2013 pääsihteeri Rasilainen ja varapuheenjohtaja Pekka Kiviranta
vierailivat Pietarissa neuvottelemassa piispa Kuukaupin ja
rovastikuntakoordinaattori Jukka Paanasen kanssa. Keskusteluissa tuli ilmi
Inkerin kirkon halu vihkiä pääsihteeri Rasilainen Inkerin kirkon papiksi.
• 26.2. pääsihteeri Rasilainen keskusteli vihkimyksestä Espoon hiippakunnan
piispa Tapio Luoman kanssa. Keskustelussa piispa Luoma ei nähnyt estettä
vihkimykselle, varsinkin, kun se ei vaikuta pääsihteerin toimintaan Suomessa.
• Inkerin kirkon kirkkohallitus päätti 15.3. että Rasilainen vihitään Inkerin
kirkon papiksi ja määrätään Vienan Kemin seurakuntaan.
• Pappisvihkimys tapahtuu helluntaina 19.5. Kelton kirkossa Pietarissa.
Vihkimys ei muuta pääsihteerin tehtäviä tai nimikettä Suomessa, pääsihteeri
toimii edelleen yhdistyksen pääsihteerinä, eikä suorita papillisia tehtäviä.
• Vihkimistilaisuuteen järjestetään kaksi ryhmämatkaa: Kiteeltä 18.-22.5.
matkanjohtajina Heikki Pirinen ja Antero Rasilainen ja Espoosta 17.-19.5.
• Lähetystoimikunta esittää asian hyväksymistä.
Päätösesitys: Hallitus hyväksyy pääsihteerin pappisvihkimyksen Inkerin kirkossa.
Päätös: Esityksen mukainen.

31 §

Tulevaisuustyöryhmän valitseminen
Edellisessä kokouksessa esillä ollut työryhmän perustaminen siirrettiin tähän kokoukseen.
Yhdistyksen perustamisesta on kulunut 5 vuotta. Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti,
toiminta on laajentunut, talous on kestänyt suunnitelmallisen laajenemisen. Työntekijöitä on
tällä hetkellä 3,75. On huomioitava, että yhdistyksessä tapahtuu prosentuaalisesti suuri
muutos vuonna 2015, kun yli puolet nykyisistä työntekijöistä jää eläkkeelle. Samoin
lähetystyön tekeminen Venäjällä on harkittava uudelleen nykyisen lähetin jäädessä
eläkkeelle. Löytyykö joukoistamme uutta lähetettävää? Löytyykö seurakunnista yhä tukea
uudelle lähetille? Voisiko lähettien määrää lisätä?
Kotimaassa toimitaan tällä hetkellä erittäin pienillä resursseilla kun jokaisen työntekijän
toiminta-alue kattaa yhden kolmanneksen koko maasta. Millaista maallikkokoulutusta
yhdistys voisi tarjota uusien vastuunkantajien löytämiseksi? Jatketaanko nykyisellä
työntekijäjoukolla edelleen, kuinka kauan? Milloin olisi oikea aika palkata yhdistykseen uusi
työntekijä: Nuorisomuusikko, lapsityöntekijä, aluesihteeri, pappi, joku muu? Työntekijän
tehtävänkuva? Sopivan / oikean ihmisen etsiminen ja löytäminen? Talouden turvaaminen?
Päätösesitys: Valitaan tulevaisuustyöryhmä, joka visioi ja tekee laskelmia erityisesti
yhdistyksen työntekijöiden määrään, sijaintiin ja tehtäviin liittyen.
Päätös: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
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32 §

Ndiayen perheen stipendianomus
Sirpa ja Aliou Ndiaye ovat palaamassa Suomeen toukokuussa 2013 ja he ovat
anoneet matkaa varten stipendiä.
Päätösesitys: Myönnetään 2.100€ stipendi.
Päätös: Esityksen mukaan

33 §

Muut mahdolliset asiat
• Vuosijuhlan ajankohta 2014, 29.-30.3. eli 4. paastonajan sunnuntai
• Evankeliset kesäjuhlat Alavudella 14.-15.6.2014
• Kirje hallitukselle Pohjanmaan vastuuryhmiltä: Merkittiin tiedoksi, hallitus on
samaa mieltä ja huoli on yhteinen, vuosijuhlan seminaarissa on yksi kanava,
jossa käsitellään kirjeessä esitettyjä asioita. Pääsihteeri ja puheenjohtaja
vastaavat kirjeen allekirjoittajille.
Päätös: Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.

34 §

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

