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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.   
HALLITUS 
 
 
PÖYTÄKIRJA 5/2015 
 
Kokousaika:  10.08.2015 klo 12.00 
Paikka:  Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila Emmaus  
 
Osanottajat:   Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja  

Kosti Kallio, Hyvinkää 
 Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja 
 Matti Lähdekorpi, Salo, poissa 
 Pirjo Nurmesviita, Jämsä, saapui § 54 käsittelyn aikana 

Maria Pitkäranta, Tampere 
 Heikki Toivio, Forssa, poissa 

Asta Uutela, Hamina 
Erkki Yli-Krekola, Kurikka 
Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö, varajäsen 
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen, poissa 

                          Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella  
 
  
50 § Kokouksen avaus 
 

Päätösesitys: Alkuhartauden pitää Ulla Latomäki ja puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa 
kokouksen. 
Päätös: Esityksen mukaan.  

 
 
51 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
 
52 § Esityslistan hyväksyminen 

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

53 §  Toimihenkilöiden valinta 
 Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa. 
 

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Yli-Krekola ja Kauno Perkiömäki. 
Päätös: Esityksen mukaan. 
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54 § Hallinto- ja ilmoitusasiat 
 

 Työntekijäkuulumiset: Virpi Tuominiemelle on hankittu näyttöpäätelasit 
 Piispa Peuran tapaaminen siirtyi, uusi tapaamisaika 28.8.  
 JoulunValoon tarvitaan mainoksia, Sirpa Keski-Antila ja Satu Kivisaari auttavat 

mainosten hankinnassa 
 Aarrearkkuleiri Karstulassa toteutui, keskusteltiin mahdollisuudesta markkinoida 

Aarrearkkuleirejä iso-vanhempi-lapsi leireinä seurakuntiin, Elystä tarjottaisiin 
vapaaehtoisia opettajia ja vetäjiä.  

 Keskustelu muuttuneesta Venäjän matkan Kemi-Solovetski-Pietari matkaohjelmasta. 
 
 

Päätösesitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

55 § Uusien jäsenten hyväksyminen:  
 
Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (9) ja myönnetään ero sitä 
pyytäneille (1). Todettiin yhden jäsenen poisnukkuminen.  
Päätös: Esityksen mukaan. Jäseniä on nyt 728.   

 
 

56 § Talouskatsaus  
Talousraportti liitteenä.  
 
Päätösesitys: Todetaan tilanne ja sen edellyttämät toimenpiteet. Tilitoimiston raportti 1-
5/2015 osoittaa - 34 367,04€. Keskusteltiin tukimaksuista Inkerin kirkolle ja 
kannatusrenkaan tuotoista sekä varainhankinnasta Elysanomien joulukeräyksen muodossa. 
Seurakuntien talousarviomäärärahoissa on selkeä lasku sekä yhteistyökumppaneille 
osoitetuissa määrärahoissa että Elyn hyväksi osoitetuissa talousarvioavustuksissa. Vuoden 
loppupuolella uusien työntekijöiden työpanos pitäisi näkyä varsinaisen toiminnan tuotoissa 
niin, että syksyllä päästäisiin tilanteeseen, jossa emme käytä taseessa olevaa varallisuutta 
toiminnan tukemiseen. Joulukeräys osoitetaan yhdistyksen tekemän Venäjän työn hyväksi.  
Päätös: Esityksen mukaan.   
 
 

57 § Murmanskin kirkkohankkeen väliraportti  
Pääsihteeri vieraili Murmanskissa 3.8.2015 ja tutustui kirkkohankkeen tilaan. Kuvia ja 
terveiset matkalta kokouksessa.  
Kirkkorakennuksen perustustyöt on saatu päätökseen, alimmainen kerros on valettu ja 
seuraava vaihe on vesikaton pystyttäminen. Perustukset tehneen rakennusyhtiön kanssa 
tehty sopimus raukesi talvella ja rakentaminen on pysähtynyt. Uudeksi rakennuttajaksi on 
valittu sama rakennuttaja, joka vastaa Kazanin kirkon rakentamisesta. Nyt odotetaan 
keskuskansliasta tietoa, milloin Murmanskin kirkon rakentaminen jatkuu. Viivästyksistä 
huolimatta hanke on edennyt tähän asti suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Nyt työt 
ovat seis ja odotamme tietoa rakennustöiden jatkumisesta. Kirkkohanke etenee 
suunnitelman mukaisesti vaikka hidasteita ja yllätyksiä on ollut paljon. Inkerin kirkon 
keskustoimisto ja siellä Kansanlähetyksen lähetti Jorma Laine vastaa hankkeen 
etenemisestä. 
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Päätösesitys: Elyn tuki kuluvalle vuodelle on 25.000€ ja vuodelle 2016 myös 25.000€. 
Vuoden 2015 tukimaksu maksetaan kun saadaan selvitys Inkerin kirkon keskustoimistolta 
hankkeen jatkon aikataulusta ja kokonaisrahoituksesta. 
Päätös: Esityksen mukaan.   
 

 
58 § Huutolaistytön laulu – hengellinen kansanooppera Elyn vuosijuhlille v. 2016 

Ooppera kertoo nälkävuosien ajan tapahtumista. Se on sijoitettu Hämeenkyröön, jossa 
nälkävuosien seurauksena myytiin n. 400 lasta vähiten tarjoaville, mutta sen sanoma on 
valtakunnallinen ja esitys voisi liittyä Tampereella yhdistyksen vuosijuhlaan 16.-17.4.2016. 
Vuosijuhlat pidetään Tampereella Kalevan kirkossa mutta oopperan esittämispaikkana olisi 
Tuomiokirkko. Edellinen Kauno Perkiömäen tuottama ooppera oli Maan korvessa ja 
yleisömäärät ylittivät yli 500 rajan/esitys. Taisto Polvi, Inga Sulin ja Ahti Jokinen ovat 
esiintyneet aikaisemmin toteutetuissa produktioissa ja ovat käytettävissä myös tässä 
oopperassa. Oopperan käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Tapio Parkkinen, musiikista 
Jukka Hovila ja Jorma Panula, ja tuottajana on Kauno Perkiömäki. 
 
Päätösesitys: Oopperan kautta vuosijuhlilla tavoitettaisiin paljon uusia ihmisiä ja yhdistyksen 
tunnettavuus voisi kasvaa. Taloudellisesti yhdistys ei voi sitoutua tuottamaan oopperaa 
mutta mahdollinen taloudellinen tuotto rohkaisee olemaan mukana. Oopperan tuottaja 
Kauno Perkiömäki esittelee hankkeen kokouksessa. Kauno Perkiömäki tuottaa oopperan ja 
esittää, että yksi esitys voitaisiin järjestää yhteistyössä Elyn kanssa vuosijuhlien yhteydessä. 
Paikkana olisi tuomiokirkko, ja yhdistyksen jäsenille voitaisiin tarjota pääsylippua 
erikoishintaan.  
 
Päätös: Tarjous oopperan esittämisestä Tampereen tuomiokirkossa osana yhdistyksen 
vuosijuhlan ohjelmaa otetaan kiitollisena vastaan. Jatketaan asian valmistelua. Selvitetään 
mahdollisuutta saada esitys myös kesäjuhlien yhteyteen Lapualle.  
 
 

59 § Anomus Merike Perendin tukemiseksi aktiotyössä Operaatio Mobilisaation kautta 
Tamperelainen Merike Perendi on lähdössä aktiotyöhön Portugaliin kahden vuoden ajaksi 
kansainvälisen lähetysjärjestön Operaatio Mobilisaation kautta. Olen pyytänyt Pirkanmaan 
tiimiltä puollon Meriken tukemiseksi. Tuki kerättäisiin Pirkanmaan tiimin tilaisuuksissa 
kolehdin, arpojen tai kahvirahan muodossa. Tuki olisi 200€/kk. ja se tilitetään Operaatio 
Mobilisaation tilin kautta Meriken työn hyväksi.  
Olen pyytänyt myös Pekka Kivirannalta teologisen lausunnon Operaatio Mobilisaation 
teologiasta ja arvoista päätöksen teon pohjaksi.  
Keskustellaan periaatteesta, kuinka laajalle työtä voi ja kannattaa laajentaa, miltä OM 
yhteistyökumppanina kuulostaa nykyisten yhteistyöjärjestöjen ja kirkkomme kannalta?  
 
Päätösesitys: Keskusteltiin työn laajentamisesta ja uuden henkilön ottamisesta tässä 
taloudelliselta tilanteessa, kun alkuvuosi on ollut taloudellisesti raskas kaksoismiehityksen 
vuoksi. Pohdittiin myös yhdistyksen lähetysnäkyä, mihin kaikkeen pieni ja nuori 
yhdistyksemme voi sitoutua? Pekka Kivirannan lausunto luettiin kokouksessa ja todettiin, 
että periaatteellista estettä yhteistyöhön ei olisi, vaikka painotukset ja arvot sisältävätkin 
sellaisia sanamuotoja, joita perinteisesti evankelisessa liikkeessä ei ole käytetty. Pääsihteeri 
teki esityksen joka oli sidottu Pirkanmaan tiimin myönteiseen kannanottoon. Yhdistys ei voi 
tässä tilanteessa lähteä valtakunnallisesti tähän projektiin mutta paikallisesti se voisi olla 
mahdollinen.  
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Pirkanmaan tiimi ei ole kokoontunut näin lyhyellä varoitusajalla tulleen anomuksen vuoksi 
mutta tiimin puheenjohtajan vastaus oli, että hän suhtautuu varauksella 200€/kk 
taloudelliseen tukeen. Yhdistys tukee lähetystyötä SLS:n ja Sansan kautta ja omaa 
lähetystyötä on Venäjällä, Sambiassa ja Virossa ja lisäksi kotimaan työssä on suuri tarve 
saada kolehteja ja taloudellista tukea. Siksi työn laajentaminen ei ole viisasta juuri nyt. 
Pääsihteeri totesi, että koska Pirkanmaan tiimi ei lähde puoltamaan tehtyä esitystä, 
päätösesitys on, että yhdistys ei lähde tukemaan Merike Perendin työtä Operaatio 
Mobilisaation palveluksessa.  
Päätös: Esityksen mukaan.   

 
 
60 § Kesäjuhlat Salossa, palaute 

Juhlat sujuivat rauhallisesti ja perinteisesti, väkeä oli kristillisten järjestöjen yhteistä 
laskutapaa noudattaen n. 700, samanaikaisesti paikalla oli kirkossa parhaimmillaan 250 
henkeä.   
 
Päätösesitys: Kirjataan palaute ja otetaan opiksi.  
Järjestelyt toimivat hyvin, henki oli hyvä, ilmapiiri oli iloinen, avoin ja vapaa, juhlilla oli hyvä 
olla. Ohjelma oli täysipainoista ja vapaa-aikaa keskusteluun oli riittävästi. Lauantai-illan 
konsertti oli hyvä. Päätösmessu iltapäivällä toimi hyvin juhlien päätöksenä, kun oltiin 
sivukirkossa. Kokonaisuus oli hyvä mutta todettiin, että on erityisen tärkeää huomioida 
vanha kannattajajoukkomme ohjelmassa. Keskustelussa nousi esiin kokemukset perjantai-
illan ja sunnuntaiaamun esirukoushetkistä, joissa mm. ohjeistusta toivottiin lisää mutta 
mahdollisuutta esirukoukseen pidettiin hyvänä. Kaikki eivät kokeneet omikseen sunnuntain 
aamun tilaisuuden teologisia painotuksia. Salolaisille ystäville annettiin suuri kiitos 
käytännön asioiden hyvistä järjestelyistä. 
Päätös: Esityksen mukaan.  

 
 
61 § Kutsu Medialähetys Sanansaattajien johtajien 60v. päiville  

Medialähetys Sanansaattajien medialähetysjohtaja Juha Auvinen ja hallintopalvelujohtaja 
Timo Lankinen juhlivat 60v. syntymäpäiviä Hyvinkäällä seurakuntakeskuksessa 31.8.2015 klo 
15-18.00. Yhdistyksemme on saanut kutsun osallistua juhlaan.  
 
Päätösesitys: Yhdistys onnittelee Medialähetys Sanansaattajien johtajia 100€ summalla.  
Päätös: Esityksen mukaan. Kosti Kallio osallistuu Elyn edustajana juhlaan.  

 
 
62 § Valmismatkarekisteriin ilmoittautumisen peruminen 

Hallituksen kokouksessa 3/2015 yhdistys päätti ilmoittautua valmismatkarekisteriin jotta 
saisimme virallisen matkanjärjestäjä statuksen. Kilpailuviraston tarkastajan kanssa käytyjen 
keskusteluiden jälkeen on tarkentunut ennakkomaksun suuruus yhdistyksemme järjestämillä 
matkoilla. Puheenjohtajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen esitän, että yhdistys peruu 
ilmoittautumisen valmismatkarekisteriin. Tämän seurauksena yhdistys voi järjestää matkoja 
vain jäsenille ilman liittymistä ko. rekisteriin. Yleinen ja julkinen markkinointi edellyttää 
matkan toteuttamista virallisen matkatoimiston eli valmismatkarekisteriin kuuluvan yrittäjän 
kanssa.  
 
Päätösesitys: Yhdistys peruu anomuksen liittyä valmismatkarekisteriin.   
Päätös: Esityksen mukaan. 
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63 § Muut mahdolliset asiat 

 Seuraavat hallituksen kokoukset 7.12. sekä syysseminaari Karstulassa, työntekijät 
15.- 17.10. ja hallitus 16.–17.10.2015.  
 

Päätös: Todettiin.  
 
 
64 § Kokouksen päätös 
 

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen        
 Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:40. 

 


