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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.   
HALLITUS 
 
 
MUISTIO PÖYTÄKIRJASTA 2/2022 
 
Kokousaika:  05.3.2022 klo 12.00  
Paikka:  Tampere, Aleksanterin kirkon krypta 
 
Läsnä:  Pekka Kiviranta, puheenjohtaja  
 Erkki Yli-Krekola, Kurikka, varapuheenjohtaja 
 Matti Lähdekorpi, Salo  

Mari Mutanen, Vantaa § 19 eteenpäin 
Vuokko Orjala, Lohtaja 
Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö 
Maria Pitkäranta, Tampere 
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella  
 

Poissa: Erja Kuhalampi, Seinäjoki 
Reino Nummi, Sastamala 
Ari Salminen, Valkeala 
Raili Mäkitalo, Valtimo, varajäsen 
Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki, varajäsen 

 
  
15 - 18 § Kokouksen järjestäytyminen 
 
19 §  Hallinto- ja ilmoitusasiat 

Toimikuntien kuulumiset:  
 Tiimien kuulumiset: Keski-Pohjanmaa Vuokko Orjala, Pohjanmaa Erkki Yli-Krekola, 

Tampere, Maria Pitkäranta, Helsinki-työryhmä Mari Mutanen 
 Lähetystoimikunta: kokous 3.3., muistio lähetetty hallitukselle tiedoksi 4.3. 
 Lehtitoimikunta, kokous 19.1. ja 11.5., Pääsiäisen Valo -lehti työn alla 
 Toiminnanjohtajan neuvottelu Sansassa ja SLS yhteistyö palaveri teamsin välityksellä 
 Työntekijätapaaminen Jyväskylässä 16.-17.2.  
 Missio 2022 
 Venäjällä työtä tekevien järjestöjen ja KLKn teams palaverit Venäjän ja Ukrainan 

sotaan liittyen 28.2. ja 3.3.  
 Saapuneet kirjeet: 

 Elisabeth Levy, Caspari-keskuksen yhteistyökokous 1.-2.5. Jerusalemissa  

 Lea Saaren raportti vuodesta 2021, ei saapunut kokoukseen mennessä 

 LECA kirkon Kongon hiippakunnan piispan kirje 3.3., kutsu vierailla Kongossa 

 Esikoiset ry on lahjoittanut Kemin kirkkohankkeeseen 5 000 € 

 Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:n johtajan Hannu Sorsamon kirje 
Mannermaiden lähettämiseen liittyen, § 28 

 
 
20 § Jäsenasiat  

Uusia jäsenanomuksia ei ollut, kirjattiin poisnukkuneet (7).  
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21 § Sääntöuudistuksen ennakkotarkastus tehty 

Hallituksen kokouksessa 1/2022 hyväksyttiin esitys sääntömuutokseksi ja esitys lähetettiin 
patentti- ja rekisterihallitukselle ennakkotarkastukseen. Tarkastus on tehty ja patentti- ja 
rekisterihallitus hyväksyy säännöt, mikäli sääntöihin tehdään vielä kaksi korjausta. 
Esitys uusiksi säännöksi: 7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai 
toiminnanjohtaja.  
Patentti ja rekisterihallitus esittää, että lauseen loppuun lisätään kaksi sanaa: kukin yksin.  
 
Esitys uusiksi säännöksi: 8 § Tilikausi ja tilintarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. 
Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikko ennen kevätkokousta 
hallitukselle. 
Patentti ja rekisterihallitus esittää, että viikko muutetaan sanoiksi kaksi viikkoa. 
 
Hallitus hyväksyi patentti- ja rekisterihallituksen korjauskehotukset ja esittää 
sääntömuutosta hyväksyttäväksi vuosikokouksessa 26.3.2022. 
 
 

 
22 § Toimintakertomus 2021 

Toiminnallisesti vuosi oli raskas kokoontumisrajoitusten vuoksi. Toiminta keskittyi usean 
kuukauden ajan tilaisuuksien striimaamiseen ja yhteisiä kirkkopyhiä ei voitu järjestää. Siitä 
huolimatta taloudellinen tulos yllätti positiivisesti, tulos ilman rahastosiirtoa oli ylijäämäinen 
9 667,85 €. Merkittävä tekijä näin kiitolliseen tulokseen on seurakuntien tuki yhdistyksemme 
läheteille. Vaikka kirkkokolehteja ei kertynyt suunnitellusti, talousarvioavustukset maksettiin 
sopimusten mukaisesti. Myös kotimaan työtä tuettiin ja muistettiin uskollisesti, mikä on 
suuri ilon ja kiitoksen aihe. Kaikki Elyn sopimat tukimaksut maksettiin ajallaan ja kaikista 
maksuista selvittiin ilman työntekijöiden lomautuksia.  
Kotimaantyön tuotoissa vapaaehtoinen kannatus oli suurempi kuin talousarvioon osasimme 
arvioida. Tämä kertoo edelleen jäsenten ja ystäviemme aktiivisesta vastuunkantamisesta ja 
uhrimielestä. 
Kotimaan työntekijämäärä laski yhdellä, kun Harri Kuhalampi siirtyi Lappajärven 
seurakunnan kirkkoherran tehtävään. Lähettien määrä kasvoi yhdellä, kun Petteri 
Mannermaa lähetettiin Pietariin, Venäjälle. Koronapandemiasta huolimatta lähettimme ovat 
pystyneet toimimaan lähetyskohteissaan.  

 
Toimintakertomus hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokoukselle.  

 
 
23 § Tilinpäätös ja tase 2021 

Tilinpäätös rahastosiirron jälkeen vuodelta 2021 on alijäämäinen -12 163,86 €. 
Taseessa on yhdistyksen omistama asunto Tampereella ja Jyväskylässä, osakkeita sekä 
Kemin kirkkorahasto, (72 237,85 €). 
Tase vahvistui 7 057,18 € edellisvuoteen verrattuna.  
Tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti. 
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24 § Erja Kalpion anomus vapaasta ajalle 15.4.2022-14.4.2023 

Oronmyllysäätiön hallitus on kutsunut Erja Kalpion Oronmyllyn kristillisen loma- ja 
kurssikeskuksen toimitusjohtajaksi 15.4.2022 alkaen. Erja Kalpio anoo vapaata ajalle 
15.4.2022-14.4.2023. Erja Kalpio pitää maaliskuussa kaikki sovitut tilaisuudet, huhtikuun 
tilaisuudet hoidetaan niin, että Kalpio voi pitää lomaa ja vapaa alkaisi 15.4.2022. 
Koska yhdistyksellä ei ole virkoja, hallitus ei voinut myöntää virkavapaata. Kalpiolle 
myönnettiin palkaton vapaa ajalle 15.4.2022-14.4.2023.  

 
 
25 § Työntekijän palkkaaminen Etelä-Suomeen ja Pirkanmaalle 1.5.2022-30.4.2023 

Yhdistyksen toiminnan kannalta keskeinen alue, missä tarvitaan tukea tilaisuuksien 
järjestämiseksi, on erityisesti Etelä-Suomi ja Pirkanmaa, eli perinteinen ”radanvarsi alue”. Jo 
edellisessä kokouksessa päätettiin, että osa-aikainen työntekijä voitaisiin palkata em. 
alueelle. Nyt tilanne on muuttunut ja siksi on mahdollisuus etsiä työntekijää 100 % 
määräaikaiseen työsuhteeseen.  
Valittiin työryhmä valmistelemaan työntekijöiden rekrytointia. Työryhmään valittiin Pekka 
Knuutti, Annikki Erelä, Maria Pitkäranta sekä Antero Rasilainen.  

 
 
26 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

Toimintasuunnitelma rakentuu kolmen teeman äärelle: 
Ely kirkossa: jatkamme työntekoa, jotta saamme solmittua perussopimuksen Kirkon 
Lähetystyön keskuksen kanssa. Olemme yhteistyökykyinen ja verkostoituva mutta 
itsenäinen järjestö, kunnioitamme toisten järjestöjen tekemää työtä. 
Ely seurakunnassa: emme kilpaile vaan rakennamme ja toimimme yhdessä. Siionin kannel, 
Raamattuopetus, Hyvässä seurassa, Aarrearkkutyö. Uusi Siionin kanteleen lisävihko 
valmistuu kesällä 2022, sen äärellä syksylle tilaisuuksia, kanttorit mukaan.  
Ely lähetystyössä: Kolme omaa lähettiä ja kansalliset työntekijät, kannamme vastuumme, 
pidämme yhteyttä, informoimme seurakuntia, olemme aktiivinen yhteistyökumppani ja 
vierailemme seurakunnissa. Jatkamme aktiivista työtä kirkkomme lähetystyön 
perussopimuksen solmimiseksi. 
 
Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman esitettäväksi vuosikokoukselle.  

 
 
27 § Vuosikokous ja seminaari 26.-27.3. Kalevan kirkossa 

Kutsu vuosikokoukseen on lähetetty jäsenille Elysanomat 1/2022 lehdessä, kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat sekä hallituksen esitys sääntömuutoksesta. Jäsenistöltä ei 
ole tullut esityksiä kokoukselle.  
Vuosikokouksen jälkeen pidettävässä seminaarissa alustuksen pitää Antti Luoma, 
puheenvuoron käyttää professori Jouko Sihvo, musiikkia Petteri ja Anu Mannermaa, 
videotervehdys Pietarista, piispat Laptev ja Kuukauppi. Viikkomessussa saarnaa Petteri 
Mannermaa. Sunnuntaina klo 10 messussa saarnaa Erja Kalpio, kirkkokahvien jälkeen 
lähetystilaisuus, mukana Antero Rasilainen ja seurakunnan työntekijöitä.  

 
 
28 § Toiminnanjohtajan matkaraportti Pietarista 25.-28.2.2022 

Työntekijöiden kotiuttamisesta keskustellaan muiden Venäjällä lähetystyötä tekevien 
järjestöjen kanssa, seuraamme Suomen konsulaatin ohjeita ja toimimme niiden mukaan. 
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Keskustelua WRK:n kanssa jatketaan, jotta Mannermaiden mahdollinen paluu Pietariin 
tapahtuu yhteisen sopimuksen puitteissa.  

 
 
29 § Korjattu rahankeräysluvan lopputilitys ajalta 2019-2021 

Keräysluvan aikana varoja on kerätty yhteensä 228 047,44 €, josta lähetystyöhön on 
käytetty tukimaksuina 167 836,50 €. Keräykseen toteutukseen käytetyt varat (palkat, 
postimaksut, pankkikulut) yhteensä 89 383,76 €, joten keräyksen lopputulos on alijäämäinen 
29 172,82 €. 
Tilintarkastaja on hyväksynyt lopputilityksen korjatuilla summilla ja raportti on lähetetty 
poliisihallinnolle.  

 
 
30 § Talousarvio vuodelle 2022 

Hallitus hyväksyi talousarvion esitettäväksi vuosikokoukselle 26.3.2022 
 

 
31 § Esitys vuosikokoukselle jäsenmaksun suuruudesta  

Päätettiin esittää jäsenmaksuksi edelleen 20 €.  
 
 
32 § Varajäsenen nimeäminen Suomen Lähetysneuvoston hallituksen kokouksiin 

Suomen Lähetysneuvoston hallituksen Elyn varajäseneksi valittiin Matti Lähdekorpi Salosta.  
  
33 § Ehdokkaan nimeäminen Suomen Lähetysseuran hallitukseen 

Evankelinen lähetysyhdistys ei esitä ehdokasta Suomen Lähetysseuran hallitukseen.  
 
34 § Hätäapukeräys Ukrainan sodasta kärsiville 

Yhdistys ei aloita omaa keräystä vaan osallistumme keräykseen maksamalla 1 000 € tuen 
Kirkon Ulkomaanavun kautta. Yhdistys suosittaa käyttämään jo olemassa olevia keräyksiä: 
KUA, SLS ja Sansa. 

 
35 § Muut mahdolliset asiat   

Seuraava hallituksen kokous, 14.5. Hämeenkyrö klo 12 
 
36 § Kokouksen päätös  

Kokous päättyi kello 14.45 
 
 
Muistion kirjasi Antero Rasilainen, kokouksen sihteeri 


