
 1 

EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.   
HALLITUS 
 
 
MUISTIO PÖYTÄKIRJASTA 2/2021 
 
Kokousaika:  13.3.2020 klo 12.00 
Paikka:  Espoo, etäkokous teams 
 
Läsnä:  Pekka Kiviranta, puheenjohtaja  
 Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja 
 Matti Lähdekorpi, Salo  

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

 
Poissa: Reino Nummi 
  
 
15 - 18 § Kokouksen järjestäytyminen 
 

 
19 § Asiakirjojen sähköinen allekirjoitus 

Toiminnanjohtaja esitti, että yhdistys ottaa käyttöön sähköisen allekirjoituksen hallituksen ja 
vuosikokousten pöytäkirjojen tarkastamista varten. Sähköisen allekirjoituksen 
vuosikustannus on noin 100 €. Esitys hyväksyttiin. 

 
 
20 § Hallinto- ja ilmoitusasiat 

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

Tampere, Maria Pitkäranta, Helsinki-työryhmä Mari Mutanen 
 Lähetystoimikunta: 28 § Wycliffe raamatunkääntäjien kanssa tehtävän sopimuksen 

valmistelu, sähköpostikokous 
 Lehtitoimikunta, kokous 4.2., Pääsiäisen Valo -lehti 
 Vuosikokous Ilmajoella siirretään 
 Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat: jäsenistöltä ei ole tullut yhtään kirjallista 

esitystä vuosikokouksessa käsiteltäväksi (säännöt § 11) 
 Työntekijöiden koronarokotukset liitetty osaksi työterveydenhoidon sopimusta. 
 Saapuneet kirjeet: 

 Elisabeth Levy, Caspari-keskuksen mahdollinen yhteistyökokous toukokuussa 
tai neuvottelu etäyhteyden välityksellä. 

 Lea Saaren raportti vuodesta 2020 
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 Ely, Raahen, Siikalatvan ja Espoon tuomiokirkkoseurakunta anoivat Raisa 
Misharevalle seurakuntatyön kultaista ansiomerkkiä. Merkki on myönnetty ja 
toimitettu saatekirjeen kanssa Raisalle Samaraan.  

 Radio Patmoksen kielteinen vastaus Elyn ohjelmien lähettämisestä. 
 Merja Kramsu palannut Venäjälle, Kari Tynkkynen palannut Suomeen maaliskuun 

ajaksi. 
 Sopimus Radio Scoopin kanssa ohjelmien tuottamisesta 14.3.-31.5.2021 
 Toiminnanjohtaja vierailulla Sansassa 10.3. 

 
 

1 § Jäsenasiat  
Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä, myönnettiin ero yhdelle ja kirjattiin yksi poisnukkunut.  
 

 
22 § Toimintakertomus 2020 

Toiminnallisesti ja taloudellisesti vuosi oli haastava. Toiminta supistui pienten ryhmien 
kokoontumisiksi ja yhteisiä kirkkopyhiä ei voitu järjestää. Kirkkokolehtien määrä pieneni 
huomattavasti, ja se näkyy lähetystyön laskeneissa tuotoissa. Kaikki tukimaksut maksettiin 
ajallaan ja kaikista maksuista selvittiin ilman työntekijöiden lomautuksia, mikä on suuri 
kiitoksen aihe. Kotimaantyön tuotoissa vapaaehtoinen kannatus kasvoi edellisvuoteen 
verrattuna, mikä kertoo jäsenkunnan ja ystäviemme aktiivisesta vastuunkantamisesta ja 
uhrimielestä. Vuosi 2020 oli uusien toimintatapojen opettelun aikaa. Keväällä pyrimme 
tavoittamaan puhelimitse kaikki yhdistyksemme jäsenet, syksyn aikana yhä enemmän 
tilaisuuksia on striimattu ja niitä voi seurata netissä.  
Syksyllä päätettiin lisäksi julkaista säästösyistä pois jätetyn Elysanomat nro 5 tilalle 
ylimääräinen jäsenlehti, Valopilkku.  
Työntekijämäärä kasvoi vuonna 2020 kahdella uudella lähetillä, kun saimme lähettää Merja 
Kramsun Venäjälle Pietariin ja Kari Tynkkysen Viroon. Koronan vuoksi molemmat joutuivat 
palaamaan kevään aikana takaisin Suomeen. Kari Tynkkynen pystyi palaamaan Viroon 
kesällä, mutta Merja Kramsu joutui olemaan huhtikuusta alkaen koko loppuvuoden 
Suomessa. Työt hän pystyi järjestämään Suomesta käsin varsin kohtuullisesti.  

 
 
23 § Tilinpäätös ja tase 2020 

Tilinpäätös vuodelta 2020 on alijäämäinen -34 429,63 €.  
Taseessa on yhdistyksen omistama asunto Tampereella ja Jyväskylässä, osakkeita sekä 
Kemin kirkkorahasto, 50 406,14 €. Tase heikentyi 23 282,56 € edellisvuoteen verrattuna, 
omaa pääomaa oli 31.12.2020 481 701,18 € 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaikki nykyisen hallituksen jäsenet ja varajäsenet.  

  
 
24 § Taloustilanne 1-2/2021 

Edellisvuoteen verrattuna tuotoissa ollaan jäljessä -20 000 €  
 
 
25 § Vuosikokouksen siirtäminen 

Toimintasuunnitelman mukaan vuosikokous piti järjestää Ilmajoella 27.-28.3.2021. 
Yhdistyksen säännöt, § 9: Yhdistyksen kokoukset. Yhdistyksen vuosikokous pidetään 
vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa. Kokous joudutaan 
siirtämään kokoontumisrajoitusten vuoksi. Suomen hallitus on tehnyt poikkeuslain ajalle 
3.10.2020-30.6.2021. Tämä laki sallii poikkeamisen säännöissä määrätystä vuosikokouksen 
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ajankohdasta sekä sallii etäosallistumisen kokoukseen, vaikka säännöissä tällaista järjestelyä 
ei ole sallittu eikä yhdistys ole hyväksynyt tätä varten laissa tarkoitettua äänestys- ja 
vaalijärjestystä. Kun hallitus on hyväksynyt vuosikokoukseen tarkoitetun materiaalin ja 
tilintarkastaja on tarkastanut tilit, yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös laitetaan 
kotisivuille ja puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tekevät sen yhteyteen videotervehdyksen.  

 
 
26 § Kirkko Kemiin hankkeen päivitys 

Inkerin kirkon rakennustoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa kevään aikana ja kaksi 
arkkitehtiä on laatinut piirustukset uutta kirkkoa varten. Viimeisessä kokouksessa totesimme 
(Jukka Paananen, toiminnanjohtaja ja piispa Laptev), että arkkitehtien suunnitelmat ovat 
liian monimutkaisia ja asetettu budjettitavoite tulisi ylittymään. Piispa Laptev pyysi 
arkkitehdeiltä maaliskuun loppuun mennessä uudet, yksinkertaisemmat piirustukset, jotta 
pysytään asetetun budjetin rajoissa.  

 
 
27 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

Työntekijöiden kanssa on käyty läpi vuoden päätapahtumat sekä jokaisen työntekijän 
toimenkuvat.  
Perustoimintaa käynnistetään kesän ja syksyn aikana, mutta suuri osa joudutaan edelleen 
toteuttamaan etänä eli tilaisuudet striimataan. Aloitamme kotikokousten (= pienimuotoiset 
kotiseurat) sarjan kevään aikana, vähintään kerran viikossa tulee Elyn järjestämät pienet 
kotiseurat Facebookin välityksellä.  
Radio-ohjelmien tuottamiseen tarkoitettu määräraha kattaa kevään osalta ohjelmien 
tuottamisen Pispalan radioon, neuvotellaan mahdollisuudesta saada ohjelma-aikaa 
Järviradioon. Tavoitteena on tuottaa vuoden aikana 4-6 kertaa Siionin kanteleen lauluseurat 
ja toivelaulukonsertti. 
Lähetystyömme vahvistuu. Mahdollinen yhteistyösopimus Wycliffe Raamatunkääntäjien 
kanssa tuo työyhteyteemme uuden Venäjän lähetin. Petteri Mannermaa tulisi palvelemaan 
Inkerin kirkkoa Pietarissa.  
Kemin kirkon rakentaminen aloitetaan vuoden 2021 aikana ja hankkeen etenemistä voi 
seuranta Kirkko Kemiin Facebook- sivuilla sekä yhdistyksen kotisivuilla.  
Vuoden aikana jatketaan neuvotteluja seurakuntien kanssa yhdistyksen lähetystyön tuen 
vahvistamiseksi. 
 
Kirkkohallitus on vahvistanut seurakunnissa kerättävien kolehtien kohteet vuodelle 2021. 
Seurakuntia suositetaan keräämään kolehti Evankelisen lähetysyhdistys - ELY ry:n työn 
tukemiseen kotimaassa sekä Virossa ja Venäjällä tehtävään lähetystyöhön.  

 
 

28 § Yhteistyösopimus Wycliffe Raamatunkääntäjien (WRK) kanssa Petteri Mannermaan 
ottamisesta Elyn lähetiksi 
Petteri ja Anu Mannermaa ovat toimineet WRK:n lähetteinä Venäjällä. Keskustelu Petteri 
Mannermaan ottamisesta Elyn lähetiksi edellyttää yhteistyösopimusta WRK:n kanssa. 
Sopimusta ovat olleet valmistelemassa toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja ja esitys on 
käsitelty myös lähetystoimikunnassa.  
Sopimus on kaksiosainen. Jotta Petteri Mannermaan kanssa voidaan tehdä sopimus 
lähetystyöhön lähettämisestä, on ensin hyväksyttävä yhteistyösopimus WRK:n kanssa. Sen 
jälkeen voidaan tehdä työsopimus Petteri Mannermaan kanssa. Työsopimuksen 
edellytyksenä on riittävän tuen saaminen seurakunnista Petterin ottamiseksi Elyn 
nimikkolähetiksi. Lähetystoimikunta puoltaa sopimuksen hyväksymistä. 
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29 § Talousarvio vuodelle 2021 

Vuosi 2021 on alkanut koronarajoitusten vallitessa, joka tulee näkymään seurakunnissa 
kerättävien kirkkokolehtien määrässä. Suunnitelma on laadittu siinä uskossa, että syksyllä 
voidaan kokoontua, järjestää tilaisuuksia ja kerätä kolehteja. Vetoamme edelleen 
jäsenistöömme ja toivomme, että vapaaehtoinen kannatus säilyisi nykyisellä tasolla.  
Kotimaan työntekijämäärää ei ole tarkoitus lisätä vuoden 2021 aikana, mutta lähettien 
määrää olemme valmiit kasvattamaan, mikäli taloudellinen kannatus sen mahdollistaa. 
Etelä-Suomen työssä keskitytään kannatusrenkaan ylläpitämiseen ja Kings Kids toiminnan 
jatkumiseen.  

 
 
30 § Esitys vuosikokoukselle jäsenmaksun suuruudesta  

Toiminnanjohtaja esitti, että jäsenmaksu olisi edelleen 20 € vuosille 2021-2022.  
 
 
31 § Lisävihko Siionin kanteleeseen  

Evankeliumiyhdistys on perustanut toimikunnan valmistelemaan Siionin kanteleen 
lisävihkoa. Toimikuntaan kuuluvat Riina Halme, Heini Kataja-Kantola, Raimo Lähteenmaa, 
Sari Pyykönen, Lauri Thurén ja Jari Rankinen.    
Lisävihkoon tulisi 50-100 uutta laulua ja se julkaistaan kesällä 2022 Valtakunnallisessa 
evankeliumijuhlassa. Nykyiseen Siionin kanteleeseen ei tehdä muutoksia. Virsikirjan lauluja 
ei oteta lisävihkoon. Evankeliumiyhdistys on pyytänyt Elyn toiminnanjohtajaa mukaan 
palauteryhmään, joka auttaa laulujen valinnassa.  

  
 
32 § Muut mahdolliset asiat   

Seuraava kokous Tampereella maanantaina 3.5. klo 16.00.  
  
 
33 § Kokouksen päätös  

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.05 
 
 
Muistion kirjasi Antero Rasilainen, kokouksen sihteeri 
 
 


