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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS

MUISTIO PÖYTÄKIRJASTA 4/2020
Kokousaika: 10.8.2020 klo 12.00
Paikka:
Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila Ateena
Läsnä:

Pekka Kiviranta, puheenjohtaja
Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja
Matti Lähdekorpi, Salo
Maria Pitkäranta, Tampere
Asta Uutela, Hamina
Erkki Yli-Krekola, Kurikka
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

Poissa:

Raija Koski, Kannus
Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö
Reino Nummi, Sastamala
Raili Mäkitalo, Valtimo, varajäsen
Heikki Toivio, Forssa, varajäsen

61 - 65 §

Kokouksen järjestäytyminen

65 §

Hallinto- ja ilmoitusasiat
Toimikuntien kuulumiset:
 Lähetystoimikunta: ei kokousta
 Lehtitoimikunta: JoulunValo valmisteilla, tilattavissa marraskuun alussa, jäsenillä
itsenäisyyspäivän aikana.
 Tiimien kuulumiset: Pohjanmaa, Erkki Yli-Krekola, Tampere, Maria Pitkäranta,
Helsinki-työryhmä
 Neuvottelu Sansassa 5.8. yhteistyöstä Elyn ja Sansan kanssa. Elyn ja Sansan
yhteistyösopimus koskien Oksana Dyban tukemista allekirjoitetaan Hyvinkäällä Elyn
kirkkopyhän yhteydessä 16.8.
 Pispalan radiossa Elyn ohjelmia kerran viikossa jatketaan elo-joulukuu ajan.
 Saapuneet kirjeet:
 Leevi Reinaru, Viron kirkon ja Elyn yhteistyön kirjaaminen tekeillä olevaan
Lähetyskeskuksen kirjaan.
 Kullamaan seurakunta: kutsu kirkkoherra Kari Tynkkysen virkaan siunaamiseen 30.8.
 PRH: kirje Aarrearkun tavaramerkki rekisterin merkinnästä, jatkoanomus hyväksytty.
 SLN lähetystilastot 2019
 SLS:n tiedote 2019 toimintakertomuksesta
Merkittiin ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

66 §

Uusien jäsenten hyväksyminen:
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Uusia jäsenanomuksia ei ollut, myönnettiin ero sitä pyytäneille (4) ja kirjattiin poisnukkuneet
(4).

67 §

Raportti puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan matkasta Viroon 23.-25.6.
Edellisessä hallituksen kokouksessa valtuutettiin toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja
käymään neuvottelut Viron kirkon Perhekeskuksen säätiön hallituksen kanssa tilanteen
selkeyttämiseksi ja sopimuksen päivittämiseksi.
Matkalle osallistuivat Antero Rasilainen, puheenjohtaja Pekka Kiviranta ja hallituksen jäsen
Asta Uutela. 23.6. (juhannusaatto Virossa) tapasimme Lea Saaren Tartossa, Maarian kirkolla,
jossa keskustelimme myös uuden kirkkoherra Timo Svedkon kanssa.
24.6. tapasimme Kari Tynkkysen Haapsalussa ja kuulimme ensimmäisten viikkojen
työkuulumiset. Kaikki on järjestynyt hyvin ja Kari on otettu hyvin vastaan. Työhön
siunaaminen on 30.8. ja tilaisuuteen tulee kutsu Elyn edustajille.
Haapsalusta jatkoimme Sauelle, missä vierailimme Juha ja Anu Väliahon kotona, missä
tapasimme myös Anna Makeevan. Elyn tuki Annalle säilyy ennallaan.
25.6. tapasimme Perhekeskuksen säätiön edustajia Tallinnassa. Paikalla olivat piispa Joel
Luhamets, kansleri Andrus Mõttus, johtaja Jana Võrk, Mia Rothmets, Kerstin Kask sekä Velda
Veia.
Yhteenvetona voi todeta, että Elyn tukea tarvitaan ja toivotaan edelleen Perhekeskuksen
työlle mutta sen muoto ja kohde neuvotellaan syksyn aikana uudestaan. Kansleri Mõttus
ehdotti, että perustetaan kolmen hengen työryhmä, joka valmistelee sopimuksen syksyn
alkaessa. Työryhmään valittiin toiminnanjohtaja Rasilainen, Jana Võrk ja Andrus Mõttus.
Työryhmän tehtävänä on määritellä Elyn tuen kohde, määrä ja ajanjakso, mihin yhdistys
sitoutuu uudessa sopimuksessa. Keskusteluissa todettiin, että Ely jatkaa Lea Saaren
tukemista jatkossakin ja hänen palkanosansa vähennetään nykyisestä Perhekeskuksen
tuesta 1.5. alkaen ja maksetaan Tarton Maarian seurakunnan tilien kautta.
Toiminnanjohtaja lupasi maksaa rästissä olevaa tukimaksua heti, jotta Lea Saarelle voidaan
maksaa hänen palkkasaatavansa ajalta joulukuu 2019-huhtikuu 2020.
Mustamäen kirkolla tapasimme kirkkoherra Tiina Klementin. Hänen kanssaan keskustelimme
Lean mahdollisuudesta osallistua Viron kirkon perhetyöhän myös Mustamäen
seurakunnassa. Tiina oli avoin ehdotuksellemme ja oli valmis tekemään työtä ajatuksen
toteuttamiseksi. Hän on yhteydessä kansleri Mõttukseen ja neuvottelee hänen kanssaan,
miten Lean osaaminen ja työpanos voidaan edelleen käyttää Viron kirkon seurakuntien
hyväksi.
Uusi (1.1.2021 alkava) sopimus Elyn ja Perhekeskuksen säätiön kanssa allekirjoitetaan syksyn
aikana.
Kirjattiin matkaraportti tiedoksi ja keskusteltiin mahdollisuudesta saada Lea Saarelle
Suomesta tukihenkilö ja ohjausta seurakunnan perhe- ja diakoniatyöhön.

68 §

Lea Saaren palkkatuki 1.7.2020 alkaen
Lea Saar on toiminut yhdistyksen tukemana Maarian seurakunnan kuntatyöntekijänä (50%)
sekä Perhekeskuksen johtajana (50%). Lea Saar on irtisanoutunut johtajan tehtävistä, mutta
haluaa jatkossakin tehdä Viron kirkon perhetyötä, ajatuksena siirtää Perhekeskuksessa
annettavaa tukea suoraan seurakuntiin. Tämä tapahtuu koulutuksen ja vierailujen avulla. Lea
jatkaa 50% Maarian seurakunnan palveluksessa ja 50% Viron kirkon perhetyössä.
Palkanmaksu Perhekeskuksesta päättyi 30.4. ja kesäkuun Lea on ollut työssä vain 50%
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palkalla. Nimikkosopimuksen seurakuntien kanssa koskevat tukea Perhekeskukselle, joka
pitää sisällään Lea Saaren palkanosuuden (50%) sekä osuuden Tarton Perhekeskukselle.
Sopimus kattaa nykyisellään Lea Saaren palkkamenot, ja tässä vaiheessa kannatussumma
säilyy ennallaan, mutta se jaetaan Perhekeskuksen ja Lea Saaren välillä uudella tavalla.
Hallitus hyväksyi Lea Saaren toimenkuvan muutokset.
69 §

Ely nyt ja 2021
Yhdistyksen toiminta ja vakiintunut, mutta onko jotain, mitä voisimme tehdä toisin – tai
jättää tekemättä – tehdä jotain aivan muuta?
Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja esittävät, että pidetään ideariihi ja puhutaan asioista,
kysytään, mietitään, pohditaan ja etsitään yhdessä tietä eteenpäin. Päivitetään ajankohtaiset
asiat:
 talouden tilanne – toteutetut säästötoimet koronan johdosta – kannatusrenkaat
 Elysanomat – tiedotus – kotisivut
 Lähialuetyö Venäjä ja Viro – muut kohteemme
 Työ kotimaassa – toimenkuvien ja organisaation muoto
 Vuosikokous Ylistarossa 23.8.
Hallitus keskusteli yhdistyksen toiminnan tulevaisuudesta ja tarvittavista johtopäätöksistä.
Etsimme tukihenkilöitä erityisesti lähialuetyön tarpeisiin, Virossa ja Venäjällä.

70 §

Muut mahdolliset asiat
Seuraava hallituksen kokous pidetään seminaarin yhteydessä 30.9.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.22

Muistion kirjasi Antero Rasilainen, kokouksen sihteeri

