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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.   
HALLITUS 
 
 
MUISTIO PÖYTÄKIRJASTA 6/2020 
 
Kokousaika:  10.11.2020 klo 12.00-12.55 
Paikka: Etäkokous, teams-yhteys  
 
Osanottajat:  Pekka Kiviranta, puheenjohtaja, Espoo 

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

Poissa: Kauno Perkiömäki 
Reino Nummi 
 
 

 
87 – 90 § Kokouksen järjestäytyminen 

 
 
91 § Hallinto- ja ilmoitusasiat 

Toimikuntien kuulumiset:  
 Lähetystoimikunta: ei kokousta 
 Lehtitoimikunta: ei kokousta 
 Tiimien kuulumiset:  

- Helsinki-työryhmä Mari Mutanen: Ei kokousta eikä tilaisuuksia koronan vuoksi syksyllä. Myös 
King’s Kids -toiminta on tauolla toistaiseksi. Toiveena saada palkkiotoiminen työntekijä, joka voisi 
pitää yhteyttä KK-vetäjiin ja toimia linkkinä Elyyn. Erja vieraillut messuissa kerran kuussa. Kari 
Tynkkynen Puistolan alueen Elyn nimikkolähetti.  

- Tampere Maria Pitkäranta: Ei kokousta, ystäväkirje lähetetty jäsenille, 15.11. Tampereella Elyn 
kirkkopyhä 

- Etelä-Pohjanmaa Erkki Yli-Krekola: Ei kokousta. Tilaisuuksia järjestetään suunnitellusti ainakin 
Kurikka, Ilmajoki, Jalasjärvi ja  Kauhajoki, mutta tilaisuuksia on myös jouduttu perumaan.  

- Keski-Pohjanmaa Vuokko Orjala, Kari Tynkkysen nimikkosopimus vahvistettu sekä Kokkolaan että 
Lohtajalle. Kirkkopyhiä Keski-Pohjanmaalla, toiminta aktiivista, korona hidastaa mutta ei estä. 

 
 Kirjapainot kilpailutettu, jatketaan yhteistyötä nykyisen kirjapainon Punamustat 

kanssa.  
 Korona-ajan valopilkku menee painoon 16.11. 
 Kirkkohallituksen päätös kolehdeista 2021. Yhdistykselle suositetaan kolehdin 

keräämistä, työhön kotimaassa ja Venäjällä ja Virossa tehtävään lähetystyöhön. 
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 Kirkkohallituksen esitys kirkolliskokoukselle kolehtitulojen korvaamisesta. Elylle 
esitetään 7 000€ tukea. Kirkolliskokous vahvisti esityksen.  

 Pispalan radioon tuotettavat ohjelmat: nykyinen sopimus päättyy 31.12. ja uutta 
vastuuhenkilöä etsitään, tarkoitus perustaa Elyn radiotiimi, joka ottaa vastuun 
ohjelmien tuottamisesta. Ohjelmien tuottamista jatketaan toistaiseksi.  

 Kansanlaulumessu ja perhetapahtuma Hämeenkyrössä 11.4.2021. 
 

 Saapuneet kirjeet: LECA kirkon Kongon hiippakunnan piispan raportti Elyn tuen 
käytöstä, Lea Saaren raportti Tarton perhetyöstä. Juha ja Anu Väliahon raportti 
Sauen seurakunnan työstä (Anna Makeeva).  
 
 

Merkittiin ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.  
 
 

92 § Uusien jäsenten hyväksyminen:  
 
Hyväksyttiin yksi uusi jäsen ja kirjattiin yksi poisnukkunut. 
 
 

93 § Harri Kuhalammen työsuhteen jatkaminen 31.12.2020 asti 
Pastori Harri Kuhalampi on käynyt keskustelua Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa 
ja häntä esitetään Lappajärven seurakunnan vs. kirkkoherraksi 1.1.2021 alkaen. Harri 
Kuhalammen nykyinen työsuhde yhdistyksen palveluksessa päättyy 30.11.2020.  
 
Hallitus päätti  jatkaa Harri Kuhalammen työsopimusta 31.12.2020 asti, jotta Kuhalampi 
pystyy pitämään kesälomansa vuoden vaihteeseen mennessä. Työsuhteen päättyminen 
tapahtuu hyvässä yhteisymmärryksessä ja molemminpuolisessa kiitollisuudessa.  
 

 
94 § Talouskatsaus 

Hallitus kuuli toiminnanjohtajan selvityksen tilanteesta, 1-10.2020 tulos on noin – 70 000€. 
Edelleen usean seurakunnan talousarviomäärärahat ovat maksamatta kuluvalta vuodelta, 
joten toiveikkaina odotamme kahden viimeisen kuukauden tulosta. Joulukeräys ja 
jäsenliitteen mainokset sekä jäsenten joulutervehdykset auttavat toivottavasti tuloksen 
parantamisessa.  
 

 
95 § Säästöpankissa olevat rahasto-osuudet 

Perunkirjoituksessa on tapahtunut virhe ja kuolinpesän omaisuudeksi on merkitty 
Säästöpankin rahasto-osuudet, jotka kuitenkaan eivät olleet testamentin tekijän 
omistuksessa. Osuuksien arvo on 3 297,18€.  
Hallitus kuuli toiminnanjohtajan selvityksen asiasta.  
 

96 § Vuosikokous ja seminaari 27.-28.3.2021 Ilmajoella 

Seminaarin aihe voisi olla A: evankeliointi, Suomessa toteutetaan valtakunnallinen missio 
lokakuussa 2022 ja yhdistys on ollut suunnittelukokouksissa mukana. Vaihtoehto B: olisi 
Inkerin kirkon ystävien kokoaminen ja seminaari. Ilmajoen vuosijuhla on myös Harri 
Kuhalammen kiitosjuhla palveluksesta Elyssä.  
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Hallitus valitsi työryhmän valmistelemaan ohjelmaa. Työryhmään valittiin aluejohtaja Satu 
Kivisaari, varapuheenjohtaja Ulla Latomäki sekä toiminnanjohtaja Antero Rasilainen.  

 

97 § Yhteistyö sopimus Wycliffe raamatunkääntäjät ry:n kanssa 

Petteri ja Anu Mannermaa ovat Inkerin kirkossa toimivia lähetystyöntekijöitä. Anu on 
musiikinopettaja ja Petteri Suomen kirkon pappi. He ovat kotimaan jaksolla vuoden (elokuu 
2020-elokuu 2021) ja tarkoituksena on palata työhön Venäjälle elokuussa 2021. Anulla on 
kannatusrengas Wycliffen kautta mutta Petterillä ei ole taloudellista kannatusta. Petteri 
Mannermaan on lähestynyt Elyä ja kysyy, olisiko mahdollista saada Elyä mukaan tukemaan 
hänen työtään.  
Asiasta on käyty muutama neuvottelu mutta päätöstä ei ole vielä saatu syntymään.  
 
Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan, puheenjohtajan sekä lähetystoimikunnan 
osallistumaan yhteistyösopimuksen valmisteluun. Esitys tuodaan myöhemmin hallituksen 
hyväksyttäväksi.  
 

98 § Anna Makeevan palkankorotus 
Juha Väliaho Sauen seurakunnasta on esittänyt, että Anna Makeevan palkkaa pitäisi 
korottaa, jotta seurakunta selviää palkkakuluihin liittyvistä veroista ja sosiaalimaksuista. 
Hallitus on käsitellyt palkankorotusta kokouksessa 2/2020 § 30, ja varat palkankorotusta 
varten on varattu jo kuluvan vuoden talousarvioon. 
 
Hallitus päätti korottaa yhdistyksen tukea Viron kirkon Sauen seurakunnalle Anna Makeevan 
palkkakuluihin niin, että tuki kattaa Anna Makeevan palkkakulut. Tuki maksetaan 
taannehtivasti vuoden 2020 osalta.   
 

 
99 § Muut mahdolliset asiat   

Päätettiin seuraavien hallituksen kokousten päivämäärät: 16.1. ja 13.3.2021 paikkana 
Tampere ja kello 12, ellei kokouskutsussa toisin ilmoiteta. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.55 
 
 
Muistion kirjasi Antero Rasilainen, kokouksen sihteeri 


