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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS

MUISTIO PÖYTÄKIRJASTA 1/2021
Kokousaika: 16.01.2021 klo 12.00-14.00
Paikka:
Tampere, tuomiokirkon alasali
Läsnä:

Pekka Kiviranta, puheenjohtaja
Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja
Matti Lähdekorpi, Salo
Mari Mutanen, Vantaa
Vuokko Orjala, Lohtaja, etänä
Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö
Maria Pitkäranta, Tampere
Ari Salminen, Valkeala
Erkki Yli-Krekola, Kurikka
Raili Mäkitalo, Valtimo, varajäsen, etänä
Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki, varajäsen
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

Poissa:

Reino Nummi

1–4§

Kokouksen järjestäytyminen

5§

Hallinto- ja ilmoitusasiat
Toimikuntien kuulumiset:
 Lähetystoimikunta: ei kokousta
 Lehtitoimikunta, kokous tammi-helmikuussa
 Tiimien kuulumiset: Keski-Pohjanmaa Vuokko Orjala, Pohjanmaa, Erkki Yli-Krekola,
Tampere, Maria Pitkäranta, Helsinki-työryhmä Mari Mutanen
 Tammikuun työntekijäkokous teamsin välityksellä
 Toiminnanjohtajan ja Arto Antturin (Sansa) tapaaminen helmikuussa
 Verohallituksen hyväksymät verovapaat kilometrikorvaukset ja päivärahat v. 2021
hyväksytty.
 Saapuneet kirjeet:
o Elizabeth Levyn kiitoskirje Caspari-keskuksesta Israelista
o Leevi Reinarun kiitoskirje Viron kirkon Lähetyskeskuksesta
o Ndaye Mbuanyan joulutervehdys ja raportti Elyn tuen käyttämisestä 2020
(Kongon hiippakunnan piispa)
o LTCS koulun rehtorin raportti, joulutervehdys ja anomus vuodelle 2021
Merkittiin ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.
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6§

Uusien jäsenten hyväksyminen:
Myönnettiin ero kolmelle jäsenelle ja kirjattiin yksi poisnukkunut.

7§

Taseen korjaus testamenttiin liittyen
18.7.2019 pidetyssä perunkirjoitus tapahtui kaksi virhettä, jotka on nyt havaittu ja oikaistu.
Asia esiteltiin yhdistyksen hallitukselle 10.11.2020 kokouksessa § 95, mutta tuon kokouksen
jälkeen pankista on oltu yhteydessä ja asiaa on edelleen selvitetty ja on todettu tapahtuneen
inhimillinen virhe. Osakkeet eivät ole koskaan olleet testamentin tekijän. Postissa tulleet
Säästöpankin rahastoilmoitukset ovat näin ollen erehdyksessä tulleet mukaan
perunkirjoitustilaisuuteen. Kyseisissä dokumenteissa ei ole nimeä, ainoastaan henkilötunnus
ja se on eri henkilön. Näin ollen kyseisten osakkeiden arvo (3 297,18€) on poistettava
yhdistyksen taseesta.
Toinen virhe perunkirjoituksessa on Osuuspankin tuotto-osuuden merkitsemättä jättäminen.
Tuotto-osuus on 17 000€. Tapahtuneesta on laadittu täydennysperukirja 18.12.2020, jossa
todetaan, että kuolinpesän tuotossa oli liikaa 3 297,18€ sekä sieltä puuttui 17 000€.
Kuolinpesän säästö oli siis 287 418,00€. (273 715,18€) eli yhdistyksen tase vahvistuu
13 802,82€ summalla.
Hallitus kuuli selvityksen tapahtumien kulusta ja kirjasi asian tiedoksi.

8§

Taloustilanne
Haastava vuosi 2020 on takana ja lopulliset taloustiedot valmistuvat helmikuun aikana.
Tulos vuodelta tulee olemaan alijäämäinen mutta kiitoksella toteamme, että loppuvuodesta
alijäämää saatiin kurottua pienemmäksi. Tulokseen vaikuttaa § 7 mainittu testamentin
tuotto-osuuden maksu vasta nyt (17 000€) sekä kirkkohallituksen ylimääräinen avustus
kolehtituottojen vähentymisen johdosta (7 000€).
Koronarajoitusten vuoksi tilaisuuksia jouduttiin peruuttamaan ja kirkkopyhiä ei voitu
toteuttaa suunnitellusti, mutta erityinen kiitos kuuluu yhdistyksen ystäville, esirukoilijoille ja
uhraajille. Keväällä syntynyt kolehtitalkoo vetoomus kantoi hedelmää, haasteeseen
tartuttiin, vaikka tilaisuuksia ei voitu järjestää, yhdistyksen työtä haluttiin tukea. Se on meille
suuri ilon ja kiitoksen aihe. Vapaaehtoinen kannatus kasvoi ja erityisesti se on
kolehtitalkoiden tuottoa. Keräystilin tuotoissa kasvua oli 118%! Tämän lisäksi myös
työntekijöiden tukirengas tuotot kasvoivat hieman.
Kotimaantyön kolehtituotoissa oli myös kasvua, joka johtuu myös yksityisten lahjoittajien
osallistumisesta kolehtitalkoisiin, summa oli 7% suurempi kuin edellisenä vuonna, 126 905€
(117 9928€) vaikka suuri osa tilaisuuksia jouduttiin perumaan. Lähetystyön tuotoissa jäätiin
budjetoidusta johtuen peruuntuneista tilaisuuksista ja kirkkokolehtien puuttumisesta.
Tukimaksuja maksettiin 94 900€ (108 761€), Kemin kirkkorahastoon siirretään n. 6 000€.
Kahden lähetin lisäys työntekijäjoukkoomme kasvatti luonnollisesti myös palkkakulujen
kokonaissummaa, mutta kaikki lähettiemme kulut on katettu tehtyjen nimikkosopimusten
tuotoilla. Koronan vaikutukset näkyvät myös lähettien kuluissa, jotka ovat korkeammat
kotimaassa kuin lähetyskentällä.
Tulos ilman rahastosiirtoa on alijäämäinen, noin – 30 000€ ja rahastosiirron jälkeen tulos
tulee olemaan alijäämäinen noin -36 000€. Alijäämässä on huomioitu § 7 taseen korjaus.
Lopulliseen tulokseen vaikuttaa vielä tammikuussa tulevat tilitykset ja laskut.
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Toiminnanjohtaja esitteli asian hallitukselle, asia merkittiin tiedoksi. Tilinpäätös
hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

9§

Lähetystyöhön kerättyjen varojen tilittäminen 2020-2021
Talousarviotukea yhdistyksen lähetystyön hyväksi on maksettu 131 919€ ja kolehteja
lähetystyölle on kerätty 63 243€, yhteensä 195 162€.






Lähetyksen kulut:
Tukimaksut yhdistyksen lähetyskohteisiin olivat 91 030,56€
Suomen Lähetysseuran ja Medialähetys Sanansaattajien kohteiden tukimaksut 3 870,39€,
seurakuntien talousarviomäärärahat Lähetysseuran kohteisiin on tilitetty suoraan
Lähetysseuran tilille.
Merjan Kramsun ja Kari Tynkkysen palkkakulut sekä muut työaluekulut.
Toiminnanjohtajan palkka- sekä matkakuluista 10%
Yhteensä lähetystyön kuluihin on käytetty 179 901€.
Kirkon lähetystyön keskuksen linjauksen mukaisesti järjestöillä on oikeus käyttää osa
lähetykselle kerätyistä tuloista lähetystyön kotimaan tukikuluihin. Vuoden 2020 lähetystyön
tuotoista ulkomaisen työn tukitoimintaan kotimaassa ja yleiseen hallintoon on käytetty vain
10%! (15 216€).
Hallitus totesi tilanteen, merkittiin tiedoksi.

10 §

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 ja työntekijöiden työnkuvan tarkennuksia
Työntekijät laativat kukin oman työalansa ja alueensa suunnitelman, toiminnanjohtaja tekee
koosteena niistä esityksen hallitukselle ja vuosikokouksessa esitettäväksi. Työntekijöiden
tapaamiset toteutuvat viikolla 2 kahdenkeskisissä tapaamisissa. Työtehtävät tällä hetkellä:
Antero Rasilainen: Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen työstä kotimaassa ja toimii
lähetyskohteiden yhdyshenkilönä. Määrällisesti lähetystyön osuus työstä on enemmän kuin
hallituksen päättämä 10%. Työhön kuuluu yhdistyksen tekemän lähetystyön organisointi
sekä yhteydenpito lähetteihin ja tuettavien kohteiden yhdyshenkilöihin. Vierailut kohteissa
toteutuvat heti kun matkustusrajoitukset poistuvat. Työn painottuminen lähetysasioiden
hoitamiseen tulee näkyä myös kulujen kattamisena lähetystyön tuotoista. Tällä hetkellä
päivät täyttyvät vuosikokouksen valmistelussa, toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman
ja talousasioiden valmisteluissa ja Elysanomat 1 lehden valmistamisessa.
Virpi Tuominiemi: Toimistonhoitaja, Elysanomat / taloudenhoito / tuloslaskelman
tekeminen / esitteiden ja materiaalin tuottaminen työntekijöiden pyynnöstä /
tukirengaskirjeet /
kotisivujen ylläpito ja päivittäminen. Tehtävät kasaantuvat muutamia kertoja kuukaudessa,
kun on keskityttävä tiettyyn tarkkuutta vaativaan tehtävän hoitamiseen.
Toiminnanjohtajan esitys Virpi Tuominiemen työnkuvan tarkennuksesta § 11.
Satu Kivisaari: Miten korvataan Harri Kuhalammen työpanos? KP-alueella toiminta
vahvistuu, Satu Kivisaari vastaa perhetyön kehittämisestä ja Aarrearkkusivuston
ylläpitämisestä. Harri Kuhalammen aloittamaa radiotyötä jatketaan, ohjelma tuotetaan
kahden viikon välein. Vastuut ovat suuret ja tukea tarvitaan, riittääkö tiimin ja
vastuuryhmien antama tuki vai tarvitaanko jotain konkreettista?
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Järviradio: Siionin kanteleen toivekonsertti – kitara ja piano, studiossa ohjelmaa tekemässä
voisi olla Siionin kanteleen toimikunnan jäseniä.
Aarrearkkusivut: Satu Kivisaari on laatinut sivut yhdessä Datahari Solutionsin kanssa, Satu
päivittää sivut myös jatkossa.
Erja Kalpio: Raamattuluentoja ja kirkkopyhiä, Israel-tilaisuudet, Pk-seudun kirkkopyhät, 1/kk.
Yhdistyksen Facebook sivujen päivitys ja yhteydenpito seurakuntien työntekijöihin ja
jäsenistöön.
Etelä-Suomen paine saada oma työntekijä. Kannatusrengas ei vielä kata muita kuluja kuin
King Kids toiminnan ylläpitämisen ja Erja Kalpion vierailut pk-seudulla ja siksi uuden
työntekijän palkkaaminen ei ole tässä tilanteessa mahdollinen.
Vuosikokouksen valmistelu. Lauantaina 27.3. on tarkoitus pitää seminaari, jossa alustuksen
pitää Antti Luoma, sen lisäksi vuosikokous ja iltakirkko. Sunnuntaina perhemessu ja
lähetysjuhla ja Harri Kuhalammen työsuhteeseen liittyvä kiitosjuhla. Ohjelmien striimaus /
taltiointi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Varaudumme muokkaamaan ohjelmaa
koronarajoitusten niin edellyttäessä.
Hallituksen erovuoroiset jäsenet: Ulla Latomäki, Maria Pitkäranta ja Reino Nummi. Lisäksi
valitaan varajäsenet (Sirpa Keski-Antila ja Raili Mäkitalo). Ulla Latomäellä tulee sääntöjen
rajaama kolmen kauden jakso täyteen eli hän ei ole vaalikelpoinen.
Koronan vaikutukset 2021? Toimintarajoitukset ovat voimassa tammikuun loppuun ja sen
jälkeen katsotaan tilannetta, onko työntekijöiden työtehtäviin liittyen tarvetta tarkennuksiin.
Hallitus keskusteli vuosikokouksen ohjelmasta ja työntekijöiden työnkuvista. Hallitus päätti,
että vuonna 2021 toiminnanjohtajan palkka- ym. kuluista katetaan 40% lähetystyön ja 60%
kotimaantyön tuotoista, joka perustuu arvioon työtehtävien jakautumisesta lähetyksen ja
kotimaan työn kesken.
11 §

Toimistonhoitaja Virpi Tuominiemen työtehtävien muutos
Toiminnanjohtaja Antero Rasilainen on käynyt Virpi Tuominiemen kanssa neuvottelun
tämän työtehtävistä ja niiden muuttamistarpeista.
Virpi Tuominiemen työaika muutettiin runsas vuosi sitten 80%:ksi mutta työtehtävät
pysyivät ennallaan. Silloin haluttiin katsoa, miten asiat hoituisivat. Sen jälkeen ovat
työtehtävät toiminnan kasvamisen myötä lisääntyneet. Siksi on tarvetta rajata työtehtäviä.
Joka kuukauden alussa tiliotteiden läpikäynti ja kirjaaminen vie useita työpäiviä (2-4 päivää).
Kun tämä tehtävä hoidetaan toisin, toimistonhoitajalle jää joka kuukausi paremmin aikaa
muiden työtehtävien hoitamiseen. Siksi toiminnanjohtaja ehdottaa, että tämä osio
hoidettaisiin vastaisuudessa toisin, palkkiotoimista työvoimaa käyttäen.
Hallitus päätti kirjanpidon uudesta järjestämisestä siten, että toiminnanjohtaja huolehtii
seurantaraportin laatimisesta 1-4 kertaa kuukaudessa käyttäen apuna palkkiotoimista
työntekijää.

12 §

Tilin avaaminen S-pankkiin
Yhdistyksellä on kaksi pankkitiliä Keski-Suomen Osuuspankissa. Päätili, johon seurakunnat
tilittävät kolehdit ja talousarvioavustukset sekä poliisihallinnon edellyttämä keräystili, jota
käytetään kun vedotaan lahjoituksien saamiseksi.
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Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan avaamaan S-pankkiin tilin Evankelinen lähetysyhdistys
ELY ry:lle.

13 §

Muut mahdolliset asiat
Vahvistettiin seuraavan kokouksen ajankohta 13.3. Tampereella. Syysseminaari järjestetään
21.-23.10.2021 Karviassa. Työntekijät aloittavat työntekijätapaamisella 21.-22.10. ja
osallistuvat hallituksen kanssa seminaariin 22.10. Hallituksen seminaari päättyy 23.10.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.00

Muistion kirjasi Antero Rasilainen, kokouksen sihteeri

