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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.   
HALLITUS 
 
 
PÖYTÄKIRJA 4/2017 
 
Kokousaika:  25.9.2017 klo 12.00 
Paikka:  Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila Emmaus  
 
Osanottajat:  Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja  

Kosti Kallio, Hyvinkää 
Raija Koski, Kannus 

 Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja 
 Matti Lähdekorpi, Salo 
 Heikki Mäkinen, Helsinki  

Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö 
Maria Pitkäranta, Tampere 
Asta Uutela, Hamina  
Erkki Yli-Krekola, Kurikka 
Heikki Toivio, Forssa varajäsen 
Reino Nummi, Sastamala varajäsen 

                          Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella  
 
  
47§ Kokouksen avaus 
 Alkuhartaus Erkki Yli-Krekola 
 

Päätösesitys: Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
 
48 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

 
 
49 § Esityslistan hyväksyminen 

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.  
 
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
Päätös: Esityksen mukaan, lisättiin § 56, Vienan Kemin seurakunnan anomus puuliiterin 
katon korjaamiseksi. 
 
 

50 §  Toimihenkilöiden valinta 
 Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa. 
 

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Raija Koski ja Matti Lähdekorpi.  
Päätös: Esityksen mukaan. 
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51 § Hallinto- ja ilmoitusasiat 

Toimikuntien kuulumiset:  
 Lähetystoimikunta, sähköpostineuvottelu. Riihimäen seurakunnan kanssa 

neuvotellaan Elyn lähetyskohteen ottamisesta seurakunnan kohteeksi.  
 Lehtitoimikunta: Pohjanmaan tiimin edustajaksi on valittu Ulla Latomäki.  

Joulunvalon teemana on rauhaa-sotaa, artikkelit mm. Antti Pentikäinen, Pekka 
Särkiö, Kyllikki Tiensuu, henkilöhaastattelut Mauri Pihlajamaa ja Palomäet. Lehti 
ilmestyy lokakuussa, myyntihinta 5€.  

 Tiimien kuulumiset: Pohjanmaa: Erkki Yli-Krekola, Tampere: Maria Pitkäranta, Keski-
Pohjanmaa: Raija Koski 

 Kirkon tiedotuskeskus ja YLE1 valmistelevat ensi kesän evankelisten kesäjuhlien 
radiointia Elyn juhlista Seinäjoelta.   

 Sulkavan souduissa Elyn retkikunta mukana, 15hlöä. 
 Kristus-päivä Turussa 2.12., työntekijöillä on mahdollisuus osallistua työaikana 

tapahtumaan.  
 Pääsihteerin tapaaminen Jukka Keskitalon kanssa 14.8. 
 Kirkkohallituksen kolehtipäätös 19.9. pidetystä kokouksesta. 
 Viron kirkon ja suomalaisten yhteistyöjärjestöjen kokous Tallinnassa 22.9., 

pääsihteeri osallistuu kokoukseen.  
 Kirkkohallituksen koollekutsuma järjestöpalaveri Helsingissä 20.9. kirkon 

tulevaisuuden kysymyksiin liittyen. 
 Saapuneet sähköpostit: EELK Lähetyskeskuksen kutsu 20v juhlaan Tallinnaan 10.12., 

Capari-keskuksen johtajan Elizabeth Levyn kysymys v. 2018 avustuksesta.  
 

Päätösesitys: Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi. 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

52 § Uusien jäsenten hyväksyminen:  
 
Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (15) ja myönnetään ero sitä 
pyytäneille (2) sekä kirjataan poisnukkuneet (5).  
 
Päätös: Esityksen mukaan. Jäseniä 740. 
 
 

53 § Kesäjuhlat Elimäellä 9.-11.6.2017 
Palaute ohjelmasta ja kokonaisuudesta. Väkimäärä hyvä, tavoitimme noin 900 henkeä (1000 
Lapualla 2016), lapsiperheitäkin oli mukana.  
Taloudellisesti juhlien tuotto oli kohtuullinen, n. 7.145€.  

 
Päätösesitys: Keskustellaan kesäjuhlien tavoitteista ja niiden toteutumisista, tehdään 
korjaus/parannusesityksiä seuraavien kesäjuhlien ohjelmaan ja toteutukseen.  
Päätös: Todettiin, että kesäjuhlat onnistuivat suunnitelmien mukaan ja ohjelma oli 
onnistunut. Seinäjoen juhlien valmistelut on aloitettu ja ohjelmatoimikunta on aloittanut 
työskentelyn.  
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54 § Erja Kalpion työnkuvan muutos 

Helsinki-työryhmän kokouksessa 14.8. tehtiin esitys Elyn työn koordinoinnista ja 
toteutuksesta pk-seudulla. Pekka Kiviranta on jäänyt eläkkeelle ja työryhmä kaipaa apua 
työn suunnitteluun ja uusien tilaisuuksien järjestämiseksi. 
Työryhmä esittää, että Itä-Suomen aluepastori Erja Kalpion työpanosta voitaisiin käyttää pk-
seudulle uusien tapahtumien ja messujen järjestämiseksi. Maksimissaan työpanos olisi 1 
viikonloppu / kk. Tapahtumien suunnittelu ja valmistelu vaatii paikallistuntemusta, joten 
Elina Vaittista on pyydetty toimimaan Elyn työn koordinaattorina 20% työpanoksella 1.9. 
alkaen. Erjan ja Elinan työn painopiste olisi erityismessujen järjestäminen yhdessä 
seurakuntien kanssa, lapsiperheiden huomioinen ohjelmassa ja Israel-tilaisuuksien 
järjestäminen. Perinteinen evankelinen toiminta pk-seudulla (Elyn kirkkopyhät ja Siionin 
kanteleen lauluseurat) jatkuu ennallaan pääsihteerin ja Pekka Kivirannan tuella.  
Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että Erja Kalpio osallistuu pk-seudun toiminnan 
tukemiseen (1 viikonloppu /kk) yhdessä Elina Vaittisen kanssa (20%). Elina Vaittisen 
työsuhde on määräaikainen, 1.9.2017-31.5.2018.  
Päätös: Esityksen mukaan.   

 
 
55 § Talousraportti 1-6.2017 

Liitteenä tilitoimiston raportti 1-7.2017, tuloslaskelma ja tase.   
Yhdistyksen maksuvalmius on säilynyt, vaikka kulut ovat olleet suuremmat kuin tuotot ja 
tulos on selvästi miinusmerkkinen. Tukimaksut lähetyskohteisiin on pystytty maksamaan 
ajallaan ja suunnitelman mukaan. Keskustellaan varainhankinnan tehostamisesta.  
Päätösesitys: Käydään läpi tilitoimiston raportti ja keskustellaan talouden tilanteesta ja 
varainhankinnan tehostamisesta.  
Päätös: Päätettiin varata marraskuun seminaariin aikaa talouden ja toiminnan suunnitteluun 
ja kehittämiseen.  

 
 
56 § Vienan Kemin seurakunnan anomus puuliiterin katon korjaamiseksi 

Kirkkoherra Vladimir Jakusov on lähestynyt pääsihteeriä seuraavalla viestillä: ”Terve pastori 
Antero! Vajan katto on luhistunut. Sen remonttiin seurakunta tarvitsisi välttämättä 750€. 
Sää on pysynyt kuivana, joten olisi otollinen aika tehdä remontti.”  
Seurakunta toimii ainakin muutaman vuoden nykyisessä puulämmitteisessä 
kirkkorakennuksessa, joten on välttämätöntä, että puut saadaan suojaan sateelta. 
Venäjäntyön Kemin seurakunnan hyväksi on kertynyt kolehteja ja TA-avustuksia n. 15.000€ 
eli tavoite saavutettaneen.  
Päätösesitys. Pääsihteeri esittää, että yhdistys antaa pyydetyn avustuksen anomuksen 
mukaisesti.  
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

 
57 § Yhdistykselle myönnetty rahankeräyslupa 10.8.2017-9.8.2019. 

Poliisihallitus on myöntänyt yhdistykselle rahankeräysluvan kahdeksi vuodeksi, 10.8.2017-
9.8.2019. Anoimme keräyslupaa viideksi vuodeksi mutta poliisihallitus katsoi, että yhdistys 
on vielä liian nuori viiden vuoden luvan saamiseksi.  
Rahankeräyslupa oikeuttaa yhdistyksen keräämään kolehteja omissa tilaisuuksissa, ilman 
että järjestäjänä on luterilainen paikallisseurakunta.  
Päätösesitys. Kirjataan päätös tiedoksi.  
Päätös: Esityksen mukaan. 
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58 §  10v juhlavuosi 2018 

Kuullaan tulevaisuustyöryhmän kuulumiset ideoista juhlavuoden tapahtumiksi. 
Kirkkohallituksen päätös kolehdista vuodelle 2018: suositus, Elyn perhetyö kotimaassa ja 
lähetyskentillä.  
Tavoitteiden asettaminen: Erityistilaisuudet, tapahtumat, jäsenmäärän kasvattaminen, 
Elysanomat. Myyntimateriaali: iltarukous/Aarrearkku pussit villasukkien tilalle.  
Ryhmämatkat 2018: Israel 12.-20.3., Erja Kalpio ja Anne Partanen, Hetan kota kevät 2018, 
vetäjä? Viro, kevät tai syksy, Antero Rasilainen, Armenia 8.-14.9., Hannu Mäenpää ja Antero 
Rasilainen.  
Päätösesitys: Kirjataan matkat vuosisuunnitelmaan 2018 ja ohjeistetaan työryhmää 
jatkotyöskentelyn osalta konkreettisten tapahtumien saamiseksi vuodelle 2018.  
Päätös: Merkittiin tulevaisuustyöryhmän suunnitelmat ja ideat tiedoksi. Hyvässä seurassa ja 
Aarrearkku nimet valtakunnallisesti käyttöön. Työskentelyä jatketaan marraskuun 
seminaarissa.  

 
59 § Muut mahdolliset asiat  
 

Päätösesitys: Seuraava kokous hallituksen ja työntekijöiden syysseminaarin yhteydessä 7.-
8.11. Karstulassa. 15.1.2018 kokous pidetään Tampereella.  
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
 
60 § Kokouksen päätös 

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen        
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25. 


