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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.   
HALLITUS 
 
 
MUISTIO PÖYTÄKIRJASTA 1/2022 
 
Kokousaika:  15.01.2022 klo 12.00-15.00 
Paikka:  Tampere, Aleksanterin kirkon krypta  
 
Läsnä:  Pekka Kiviranta, puheenjohtaja  
 Matti Lähdekorpi, Salo 

Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö 
Maria Pitkäranta, Tampere 
Erkki Yli-Krekola, Kurikka 
Mari Mutanen, Vantaa 
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella  
 

Etäyhteyden välityksellä: 
Vuokko Orjala, Lohtaja 
Raili Mäkitalo, Valtimo, varajäsen 
Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki, varajäsen 

 
Poissa: Erja Kuhalampi, Seinäjoki 

Reino Nummi, Sastamala 
Ari Salminen, Valkeala 

  
1 – 4 § Kokouksen järjestäytyminen 
 
5 § Hallinto- ja ilmoitusasiat 

Toimikuntien kuulumiset:  
 Lähetystoimikunta: ei kokousta 
 Lehtitoimikunta, pääsiäislehden suunnittelukokous 19.1. Seinäjoella 
 Tiimien kuulumiset: Keski-Pohjanmaa Vuokko Orjala, Pohjanmaa Erkki Yli-Krekola, 

Tampere, Maria Pitkäranta, Helsinki-työryhmä Mari Mutanen 
 Tammikuun työntekijäkokous siirrettiin pidettäväksi 16.-17.2. Jyväskylässä 
 Murmanskin kirkkorahasto on lopetettu, jatkossa Lapin seurakunnat tukevat 

seurakuntaa ja kirkon rakentamista suoraan Inkerin kirkon Suomen tilin kautta. 

 Elysanomat paino kilpailutettu ja vaihdettu, uusi painotalo on Uusiokuori Somerolta. 

 Sähköinen SignHero allekirjoitus muuttui maksulliseksi 1.1.2022 alkaen. Yhdistys 

siirtyy käyttämään Aatos allekirjoitusta.  

 Verohallituksen hyväksymät verovapaat kilometrikorvaukset ja päivärahat v. 2022 

 Yhdistyksen työntekijöilleen tarjoama Tyky-toiminta ja Smartum hierontaetu 

 Toiminnanjohtajan raportti tapaamisista 

 Saapuneet kirjeet:  
o Elizabeth Levyn kiitoskirje Caspari-keskuksesta Israelista ja kutsu 

vuosittaiseen tapaamiseen Jerusalemiin 1.-2.5.2022. 
o Ndaye Mbuanyan joulutervehdys ja raportti Elyn tuen käyttämisestä 2021 

sekä kutsu toiminnanjohtajan vierailulle Kongoon. Raportti vuoden 2021 
Elyn tuen käytöstä.  

o LTCS koulun rehtorin raportti, joulutervehdys ja anomus vuodelle 2022 
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6 § Uusien jäsenten hyväksyminen:  
 
Uusia jäsenanomuksia ei ollut, myönnettiin ero kolmelle sitä pyytäneelle ja kirjattiin kolme 
poisnukkunutta.  
 

7 § Talouskatsaus 
Toiminnanjohtaja esitteli alustavan tuloksen. Toinen koronapandemian keskellä eletty vuosi 
on takana ja voimme kiitollisina todeta, että tulos tulee olemaan lähes laskelmiemme 
mukainen, jotka laadittiin tilanteessa, jossa koronarajoitusten odotettiin jo loppuvan ja 
tilanteen normalisoituvan. Lopulliset taloustiedot valmistuvat tammikuun aikana, mutta 
tässä vaiheessa näyttää siltä, vuoden 2021 tulos on hieman ylijäämäinen ilman Kemin 
kirkkohankkeen rahastoon tehtävää rahastosiirtoa (n. 20 000 €).  
 

8 § Sääntömuutosten esittäminen vuosikokoukselle 
Hallituksen valitsema työryhmä esitteli sääntöihin tehtävät muutokset, joista hallitus 
keskusteli. Hallitus hyväksyi työryhmän esitykset sääntöjen muuttamisesta. Hallitus 
keskusteli puheenjohtajan valinnasta ja päätti että vuosikokoukselle esitetään, että hallitus 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.  
Toiminnanjohtaja valtuutettiin lähettämään esitys sääntöjen muuttamisesta patentti- ja 
rekisterihallitukselle sääntöjen ennakkotarkastusta varten.  

 
 
9 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2022  

Työntekijät laativat kukin oman työalansa ja alueensa suunnitelman, toiminnanjohtaja tekee 
koosteena niistä esityksen hallitukselle ja vuosikokouksessa esitettäväksi.  
Vuoden 2022 keskeiset teemat: 
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.  
 
Etelä-Suomen tilanne. Omaa työntekijää kaivataan. Kings Kid´s toiminnasta luovuttiin 
vuoden 2021 aikana.  
 
Vuosikokouksen valmistelu. Lauantaina 26.3. on tarkoitus pitää seminaari, jossa alustuksen 
pitää Antti Luoma, mukana myös Anu ja Petteri Mannermaa, sitten vuosikokous ja iltakirkko. 
Mahdollisuus saada piispat Laptev ja Kuukauppi striimin välityksellä kertomaan Inkerin 
kirkon tilanteesta ja haasteista. Samoin voidaan saada Vienan Kemistä kirkkoherra 
Vladimirin tervehdys livenä – Petteri ja Anu tulkkeina, Merja on Venäjällä tuolloin.  
Sunnuntaina messu ja lähetysjuhla / lauluseurat. Ohjelmien striimaus / taltiointi toteutetaan 
mahdollisuuksien mukaan. Seurakunnan puolesta mukana Riikka-Liisa Sydänmaa. 
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Hallituksen erovuoroiset jäsenet: Erkki-Yli-Krekola, Kauno Perkiömäki ja Ari Salminen. 
Lisäksi valitaan varajäsenet (Sirpa Keski-Antila ja Raili Mäkitalo). Erkki Yli-Krekolalla tulee 
sääntöjen rajaama kolmen kauden jakso täyteen eli hän ei ole vaalikelpoinen.  
 
Toimintasuunnitelma hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa 5.3.2022. 

 
 
10 § Tilin avaaminen POP-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. Osuuspankki ei enää ota vastaan käteistä  
rahaa ja erityisesti Etelä-Pohjanmaalla työntekijällä on tarve saada viedä pankkiin  
tilaisuuksissa kerätyt kolehdit.  
Päätettiin avata Lakeuden POP-pankkiin tili. 
 

 
11 § Osa-aikaisen työntekijän palkkaaminen Etelä-Suomeen ja Pirkanmaalle  

Toiminnanjohtaja on käynyt keskustelua mahdollisen työntekijän palkkaamiseksi osa-
aikaiseen työsuhteeseen erityisesti Etelä-Suomen alueelle. Hallitus keskusteli asiasta ja 
toiminnanjohtaja valtuutettiin jatkamaan keskustelua ja selvittämään mahdollisuutta saada 
työntekijäapua Etelä-Suomeen.  

 
 
12 § Rahankeräysluvan lopputilitys ajalta 2019-2021 

Yhdistyksen edellinen rahankeräyslupa oli voimassa 10.8.2019-9.8.2021. Kyseiseltä ajalta on 
tehty selvitys Poliisihallitukselle rahojen keräämisestä ja niiden käyttötarkoituksesta.  
 

 
13 § Muut mahdolliset asiat   

Seuraava hallituksen kokous 5.3. klo 12, kokouspaikka kerrotaan kokouskutsussa.  
 
 
14 § Kokouksen päätös  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:55 
 
 
Muistion kirjasi Antero Rasilainen, kokouksen sihteeri 
 

 


