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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.   
HALLITUS 
 
MUISTIO PÖYTÄKIRJASTA 5/2021 
 
Kokousaika:  11.9.2021 kello 12 
Paikka:  Maria ja Paavo Pitkärannan kotona 
 
Läsnä: Pekka Kiviranta, puheenjohtaja  
 Erja Kuhalampi, Seinäjoki 

Mari Mutanen, Vantaa 
Vuokko Orjala, Lohtaja 
Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö 
Maria Pitkäranta, Tampere 
Ari Salminen, Valkeala 
Erkki Yli-Krekola, Kurikka 
Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki, varajäsen 
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella  
 

Poissa: Matti Lähdekorpi, Salo  
Reino Nummi, Sastamala 

 
  
57 - 60 § Kokouksen järjestäytyminen 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
 

61 § Sääntöjen mukaiset valinnat: varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja   
Yhdistyksen säännöt, 6 §: ”Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa 
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt.” 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Erkki Yli-Krekola Kurikasta.  
 
 

62 § Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin 
Toiminnanjohtaja valtuutetaan tekemään ilmoitus yhdistysrekisteriin uudesta 
varapuheenjohtajasta ja yhdistyksen nimenkirjoittajista. 
 

 
63 § Hallinto- ja ilmoitusasiat 

Toimikuntien ja tiimien kuulumiset:  
 Lähetystoimikunta: ei kokousta 
 Lehtitoimikunta: JoulunValo tulee painosta lokakuun lopussa. 
 Etelä-Pohjanmaan tiimi Erkki Yli-Krekola, Keski-Pohjanmaan tiimi Vuokko Orjala, 

Tampere Maria Pitkäranta, Helsinki työryhmä Mari Mutanen 
 

Muut ilmoitusasiat: 
 Toimistonhoitaja Virpi Tuominiemi palasi 100 % työaikaan 1.8.2021 alkaen 
 Yhteistyö Pispalan radion kanssa on päättynyt 
 Merja Kramsu palasi Pietariin Suomessa vietetyn kesäloman jälkeen 
 Petteri Mannermaa lähtee Pietariin syyskuun ensimmäisellä viikolla 
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 Missio 2022 
 Kemin kirkon rakentaminen on päätetty siirtää vuodelle 2022 
 Arkkipiispan ja kristillisten järjestöjen johtajien tapaaminen 13.9. 
 Kynttilä-kampanja alkaa syyskuussa, Elsa Beskowin esittely Elysanomat 4 -lehdessä 
 Opetusministeriö myöntää avustusta kristillisille järjestöille  
 Toiminnanjohtajan ja piispa Häkkisen tapaaminen Mikkelissä 14.9. 

 
 

64 § Jäsenasiat 
Hyväksyttiin yksi uusi jäsen, myönnettiin ero viidelle ja kirjattiin 10 poisnukkunutta.  

 
 
65 § Talousraportti 1-8.2021 

Tulos on alijäämäinen n. 35 000 €, mutta useat seurakunnat eivät ole vielä maksaneet 
sopimuksen mukaisia talousarvioavustuksia, joten loppuvuodesta tulokertymä on suurempi 
kuin tähän mennessä.  
 
 

66 §  Jyväskylän asunnon vuokraaminen / myyminen 
Yhdistyksen omistama osake Tellervonkatu 13, Jyväskylä, on ollut vuokrattuna 31.7.2021 
asti. Toiminnanjohtaja valtuutettiin vuokraamaan asunto.  

 
 
67 § Yhdistyksen jäsenyydestä erottaminen 

Yhdistyksen säännöt, 7 §: Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt 
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, 
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka 
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
Toimistonhoitaja lähettää jatkossa vain yhden muistutuksen maksamattomasta 
jäsenmaksusta. Mikäli jäsenmaksua ei muistutuksista huolimatta makseta kahden 
peräkkäisen vuoden aikana, hallitus erottaa jäsenen.  
 
 

68 §  Matkaraportti Virosta 7.-9.9.2021  
Matkalle osallistuvat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä lähetystoimikunnan jäsen Asta 
Uutela. Matkan aikana tapaamme diakoniajohtaja Avo Üpruksen, lähetysjohtaja Leevi 
Reinarun, piispa Joel Luhametsin sekä lähettimme Kari Tynkkysen, Lea Saaren, Anna 
Makeevan sekä Annan tukijat Anu ja Juha Väliahon. Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan 
allekirjoittamaan Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry:n puolesta sopimuksen Viron kirkon 
diakoniakeskuksen ja Tarton Maarian seurakunnan kanssa.  
 
 

69 § Hallituksen ja työntekijöiden syysseminaari Karviassa 21.-23.10.  
Kaksi selkeää teemaa nousee tämän vuoden seminaarin aiheiksi: Strateginen työskentely 
sekä yhdistyksen tekemä lähetystyö.  
Puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja Erja Kuhalampi valittiin valmistelemaan seminaarin 
ohjelmaa. Lähetystyön osalta on mietittävä, mikä on paikkamme kirkossa toimivana 
lähetysjärjestönä, mitä olemme ja mitä haluaisimme olla. Nyt meillä on 3 omaa lähettiä, 
entä kahden tai viiden vuoden kuluttua? Miten säilytämme asemamme ja jopa kasvatamme 
sitä? 
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70 § Toimikunta valmistelemaan uusien hallituksen jäsenten valitsemista  

Valittiin Kauno Perkiömäki ja Vuokko Orjala valmistelemaan sääntöuudistusta yhdessä 
puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa.   

 
 
71 § Muut mahdolliset asiat  

Seuraavat hallituksen kokoukset:  
o 23.10. Karvia 
o 15.1.2022 Tampere  
o 5.3. Tampere 
o 14.5. Tampere 

 
 

72 §  Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.15   
 
 
Muistion kirjasi Antero Rasilainen, kokouksen sihteeri 
 


