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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.   
HALLITUS 
 
MUISTIO PÖYTÄKIRJASTA 3/2022 
 
Kokousaika:  14.5.2022 kello 12 
Paikka:  Hämeenkyrö, Kyröskartano, Ravintola Bruka, Kyröspohjantie 359 
 
Osanottajat:  Pekka Kiviranta, puheenjohtaja  
 Matti Lähdekorpi, Salo 

Reino Nummi, Sastamala 
Vuokko Orjala, Lohtaja 
Maria Pitkäranta, Tampere 
Marketta Veikkola, Lapua 
Pauli Ylikotila, Tampere 
Mika Viitanen, Hyvinkää, varajäsen 
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella  

 
Poissa: Erja Kuhalampi 

Mari Mutanen 
Ari Salminen 
Sirpa Keski-Antila, varajäsen 

 
  
37-40 § Kokouksen järjestäytyminen 
 
41 § Hallituksen järjestäytyminen ja päätös uusien sääntöjen voimaantulosta 

Patentti ja rekisterihallitus on vahvistanut 26.3.2022 pidetyn yhdistyksen vuosikokouksen 
päätöksen sääntöjen uudistamisesta. Vanhojen sääntöjen ollessa voimassa, vuosikokousta 
seuraava hallituksen kokous valitsi varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan sekä sihteerin. 
Lisäksi 26.3. pidetyssä vuosikokouksessa valittiin hallituksen jäsenet toimikaudelle 2022-2025 
sekä kaksi varajäsentä yhden vuoden toimikaudelle.  
Uusien sääntöjen mukaiset hallituksen jäsenten valinnat tulisi tehdä syyskokouksessa ja 
varajäseniä ei syyskokouksessa enää valita. Hallituksen puheenjohtaja tullaan valitsemaan 
syyskokouksen jälkeen hallituksen jäsenten keskuudesta.  
Matti Lähdekorpi valittiin varapuheenjohtajaksi vuodelle 2022.  
Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:n uudet 
säännöt ja ne ovat voimassa. Hallitus keskusteli sääntömuutoksen vaikutuksista tuleviin 
päätöksiin ja päätti, että vuoden 2022 syyskokouksessa valitaan jäsenet niiden erovuorossa 
olevien jäsenten tilanne, jotka edellisten sääntöjen voimassa ollen olisivat olleet erovuorossa 
seuraavassa vuosikokouksessa. Samoin toimitaan kahtena seuraavana vuonna, jonka jälkeen 
kaikki hallituksen jäsenet on valittu uusien sääntöjen määräämällä tavalla. Vuonna 2022 
erovuorossa ovat Mari Mutanen, Vuokko Orjala ja Matti Lähdekorpi.  
 

42 § Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin 

Yhdistyksen säännöt, 7 §: Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kukin yksin. 

 Toiminnanjohtaja valtuutettiin tekemään ilmoitus yhdistysrekisteriin uudesta 
varapuheenjohtajasta ja yhdistyksen nimenkirjoittajista. 
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43 § Hallinto- ja ilmoitusasiat 
Toimikuntien kuulumiset:  

 Lähetystoimikunnan kokous. 
 Kesäjuhlat Jämsässä 11.-12.6. 
 Lehtitoimikunta: kokous siirtyi, 10.6. Tampereella 
 Tiimien kuulumiset: Etelä-Pohjanmaa Erja Kuhalampi, Keski-Pohjanmaa Vuokko 

Orjala, Tampere Maria Pitkäranta, Helsinki työryhmä  
 Alajärven seurakunnasta testamentti Merja Kramsun työn hyväksi. 
 Suomen Lähetysneuvoston hallituksen kokous 25.4., toiminnanjohtaja jatkaa SLN:n 

hallituksen jäsenenä.  
 Suomalais-ugrilaisten pappien kokous Turussa 10.-14.8. 
 Kristillisten järjestöjen työehtosopimus (KJTES) 2022-2024 on hyväksytty.  
 Toiminnanjohtajan tapaamiset 
 Saapuneet kirjeet:  

o KELAn päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten 
korvaamisesta 

o Caspari keskus, Elisabeth Levy: kansainvälinen board-meeting siirtyy 
pidettäväksi 7.-8.11.  

o Elisabeth Levy, kiitos Elyn tuesta, 1 erä maksettu 
o Piispa Mbuanyan raportti LECA kirkosta 
o Rehtori Nicolas Bakajikan raportti LTCS koulusta 
o Inkerin kirkon kirkkohallituksen kirje 
o Kutsu arkkipiispa Luoman 60v syntymäpäivävastaanotolle 13.6.  
o Salamat Masih, esitys Pakistaniin rakennettavan kirkon rahaliikenteen 

hoitamiseksi Elyn tilien kautta, § 49 
 

44 § Jäsenasiat  
Hyväksyttiin uudet jäsenet (3), myönnettiin ero sitä pyytäneille (3) ja kirjattiin poisnukkuneet 
(3). 
  

45 § Talousraportti 1-4.2022 
 Taloustilanne annettiin hallitukselle tiedoksi. 
 
46 § Päätös anoa kirkon lähetystyön perussopimuksen solmimista 

Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa lähetystyö on organisoitu toteutettavaksi seitsemän 
perussopimuksen solmineen järjestön kanssa. Näitä järjestöjä nimitetään virallisiksi 
lähetysjärjestöiksi tai kirkon lähetysjärjestöiksi.  
Kirkolliskokous on 17.5.2018 hyväksynyt kriteerit kirkon lähetystyön perussopimuksen 
solmimiseksi. 
Anomuksen käsittely:  
Yhdistyksen hallitus on keskustellut toiveesta saada allekirjoittaa perussopimus jo usean 
vuoden ajan mutta Kirkon lähetystyönkeskuksen ohjeistuksesta asiaa ei ole viety eteenpäin. 
Hallituksen kokouksessa 2/2020 § 39 päätettiin keskustella asiasta lähetyksestä vastaavan 
piispan Jari Jolkkosen ja Kirkon lähetyskeskuksen johtajan Jaakko Rusaman kanssa. 
Tapaaminen peruuntui korona pandemian vuoksi.  
Esityksen kirkolliskokoukselle tekee piispainkokous. Piispainkokous pyytänee lausuntoa 
kirkon lähetystyön toimikunnalta, jonka jälkeen piispainkokous käsittelee asian uudelleen ja 
joko hyväksyy esityksen ja lähettää sen kirkolliskokouksen päätettäväksi tai torjuu esityksen, 
jolloin asian käsittely päättyy siihen.  
Lähetystoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan maanantaina 9.5. ja toimikunta puoltaa 
hakemuksen tekemistä.  
Yhdistyksen hakemus on lähetetty 1.6. kokoontuvalle piispainkokoukselle. 
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47 § Työsopimuksen jatkaminen Petteri Mannermaan kanssa 

Petteri Mannermaan lähettisopimus tehtiin ajalle 1.8.2021-31.7.2022. Inkerin kirkon 
kirkkohallitus on tehnyt päätöksen kutsua Mannermaa jatkamaan Pietarissa, Pyhän Marian 
seurakunnan pappina. Työnkuvaan kuuluu lisäksi maahanmuuttajien parissa tehtävä työ sekä 
musiikkityö.  
Lähetystoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.5. ja puoltaa esityksen jatkamista. 
Petteri Mannermaan uusi työkausi hyväksyttiin, Mannermaa lähetetään Venäjälle 
lähetystyöhön 1.8.2022 – 31.7.2025. 

 
48 § Inkerin kirkon kirkkohallituksen päätös Dikonin tukemisesta 

Suomen Lähetysseura on tukenut Viipurissa sijaitsevaa Dikonin lastenkeskusta. Kun 
Lähetysseura on ilmoittanut lopettavansa työn Venäjällä vuoden 2022 loppuun mennessä, 
seurakunnista on oltu yhteydessä toiminnanjohtajaan ja kysytty, jatkaako Ely Lähetysseuran 
tilalla Dikonin tukemista. Toiminnanjohtaja on pyytänyt Inkerin kirkon kirkkohallitukselta 
esitystä Dikonin tuen tarpeesta. Inkerin kirkon vastaus tuli 13.4., jossa toivottiin, että 
jatkossakin Elyn tuki ohjattaisiin Inkerin kirkon esittämiin diakoniatyön kohteisiin. 
Yhdistyksen työ Venäjällä tapahtuu vain Inkerin kirkon yhteydessä eikä sitä ole tarkoitus 
laajentaa. 
Lähetystoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.5. Toimikunta esitti, että yhdistys toimii 
Inkerin kirkon ohjeiden mukaisesti ja mahdolliset avustukset ohjataan Inkerin kirkon 
diakoniatyöhön.  

 
49 § Pakistaniin rakennettavan kirkon rahaliikenteen kanavoiminen Evankelinen 

lähetysyhdistys – ELY ry:n tilien kautta 
Salamat Masih on Pakistanista kotoisin oleva Suomen kirkon pappi (eläk.). Hän on lähestynyt 
lähetystoimikunnan puheenjohtajaa Kosti Kalliota ja kysynyt, olisiko Evankelinen 
lähetysyhdistys – ELY ry mahdollinen ottamaan vastatakseen Pakistaniin rakennettavan 
kirkon rahaliikenteen.  
Lähetystoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.5. Toimikunta suhtautuu myönteisen 
varovaisesti hankkeeseen osallistumiseen.  
Hallitus hyväksyi yhdistyksen tilien käyttämisen rahaliikenteen hoitamiseksi kirkkohankkeen 
toteuttamiseksi Pakistanissa. Hallitus edellyttää, että toiminnanjohtaja käy keskustelut 
Suomen Lähetysseuran edustajan kanssa ja saa hyväksynnän tämän projektin 
toteuttamiseksi. Toiminnanjohtaja valtuutettiin tekemään poliisihallitukselle anomus 
rahankeräyslupaan tehtävästä lisäyksestä, jotta rahaliikenne saadaan hoidettua yhdistyksen 
keräysluvan puitteissa.  

 
50 §  Toiminnanjohtajan matkaraportit, Turkki - Venäjä 8.-12.4. ja Viro 26.-28.4. 

 
Turkki-Venäjä 8.-12.4. 
Edellisestä vierailusta Vienan Kemin seurakuntaan oli kulunut jo yli kaksi vuotta. Päivämäärät 
8.-12.4. oli merkitty kalenteriin hyvissä ajoin kevättalvella, ja tarkoitus oli mennä Allegro 
junalla Pietariin ja jatkaa sieltä Kemiin. Valitettavasti Suomi päätti keskeyttää junaliikenteen 
juuri edellisellä viikolla, joten rajan ylittäminen Suomesta ei ollut mahdollista. Petteri 
Mannermaalla oli tarkoitus myös palata työhön Pietariin. 
Matkareitiksi valikoitui 7.4. lento Turkin Antalyaan ja sieltä 8.4. lento Pietariin. Pietarista 
jatkoimme yöjunalla Petroskoihin, sieltä vuokrasimme auton ja sillä menimme Kemiin. 
Vierailimme Petroskoin, Kontupohjan, Segezan sekä Kemin seurakunnissa ja tapasimme 
seurakuntien kirkkoherroja ja työntekijöitä.  
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Kemissä toimitimme Petteri Mannermaan kanssa suomenkielisen messun, Petteri saarnasi 
Venäjäksi, messun jälkeen pidimme laulu- ja syntymäpäiväseurat ja kävimme tervehtimässä 
kahta inkeriläisvanhusta heidän kodeissaan.  
Paluumatka sujui junalla Petroskoista Pietariin ja bussilla Pietarista Helsinkiin ja Helsingistä 
kotiin. Petteri Mannermaa jäi Pietariin ja odottaa, että Anu puoliso voisi myös päästä sinne 
työhön. 
 
Kemissä keskustelimme kirkkoherra Jakusovin kanssa hänen toiveestaan tulla Suomeen heti 
pääsiäisen jälkeen. Elyn vastuu kirkkoherra Jakusovin palkkatuesta päättyy, jos hän lähtee 
Kemin seurakunnasta pois. Emme ole sitoutuneet henkilöön vaan seurakuntaan ja 
seurakunnan kirkkoherran tukemiseen.  
Matkan jälkeen on selvinnyt, että Jakusovit eivät päässeet Suomeen ja jatkavat työtä Kemin 
seurakunnassa, toistaiseksi. 
 
VIRO 26.-28.4. 
Elyn ja Viron kirkon diakoniakeskuksen ja Tarton Maarian seurakunnan välinen 
yhteistyösopimus on allekirjoitettu 23.9.2021. Sopimuksessa lukee, että Ely saa raportit 
joulu- huhti- ja elokuussa, jolloin tukimaksut voidaan maksaa tammi-touko- ja syyskuussa. 
Joulukuun raporttia ei ole lukuisista pyynnöistä huolimatta tullut edes toukokuun alkuun 
mennessä, joten myöskään tukimaksuja tältä vuodelta ei ole vielä maksettu. Luonnollisina 
syinä on ollut Lea Saaren sairastama korona sekä Venäjän ja Ukrainan sota, joka on 
työllistänyt monia Viron kirkon työntekijöitä, myös Leaa. Tartossa toimiva perhekeskus on 
muutettu ukrainalaisten vastaanottokeskukseksi ja Lea vastaa siitä työstä, koska hän puhuu 
sujuvaa Venäjää. Jotta asioista päästään keskustelemaan avoimesti, kasvotusten, 
toiminnanjohtaja vieraili Virossa pienen ryhmän kanssa 26.-28.4.  
Vierailimme myös Lähetyskeskuksessa ja tapasimme Leevi ja Samuel Reinarun, joilta 
kuulimme tuoreet kuulumiset Viron kirkon tilanteesta sekä saimme hyvää palautetta Elyn 
tekemän työn tärkeydestä.  
Sauella onnittelimme Anu Väliahoa 70v syntymäpäivän johdosta, vierailimme 
raamattupiirissä ja pidin raamattuopetuksen ja kerroin Venäjän matkastani. Tapasimme 
myös Kari Tynkkysen, joka sai seurakuntaansa Haminan ystäviltä kahvinkeittimiä, 
termospulloja ja kynttilänjalkoja.  
Lähetystoimikunta on tietoinen matkaraporteista.  
Toiminnanjohtaja Antero Rasilainen ja puheenjohtaja Pekka Kiviranta jatkavat neuvotteluita 
Tarton Maarian seurakunnan kirkkoherran ja Diakoniasäätiön johtajan Avo Üpruksen kanssa 
Tallinnassa 19.5. Matkalla tavataan myös Lea Saar, Anna Makeeva ja Kari Tynkkynen.  
 

51 § Missio 2022  
Yhdistys ei ole ilmoittautunut viralliseksi missio 2022 järjestäjäksi, mutta toiminnanjohtaja on 
ollut mukana missiotoimikunnan kokouksissa.  
Hallitus totesi, että yhdistyksen jäsenet voivat osallistua kotiseurakunnissaan mission 
toteuttamiseen mutta yhdistys ei ole virallisena järjestäjänä mukana.   

 
52 §  Anomus kirkkokolehdista vuodelle 2023 

Anomus kirkkokolehdista vuodelle 2023 on jätettävä kirkkohallitukselle toukokuun loppuun 
mennessä. Kirkkokolehti vuosina 2020 ja 2021 on kohdennettu Elyn työn tukemiseen 
kotimaassa sekä Virossa ja Venäjällä tehtävään lähetystyöhön.  

 Hallitus hyväksyi kolehtianomuksen kohteeksi Elyn työn kotimaassa ja lähetystyöhön Virossa, 
Venäjällä ja Afrikassa. 
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53 § Työntekijöiden kesälomat 2022 
 Hallitus hyväksyi työntekijän anomuksen lomarahan vaihtamisesta vapaaksi. Loma-ajat 

hyväksyttiin. 
 
54 § Rahankeräysluvan välitilitys 

Yhdistyksellä on toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa, ja vuosiraportti on annettava 
viimeistään kuusi kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Keräysluvan mukaisesti 
keräysluvan alaisia tuloja voidaan käyttää myös palkkakulujen kattamiseen.  
Keräysluvan alainen vuositilitys lähetetään poliisihallinnolle heti kun tilintarkastaja Sanna 
Ripatti on tarkastanut keräystilityksen.  

 
56 § Elylle osake Imatralta 

Yhdistyksemme työn ystävä haluaa lahjoittaa yhdistykselle omistamansa yksiön Imatralta. 
Lahjoittajalla ei ole vaatimuksia asunnon käyttöön / myyntiin liittyen.  
Hallitus päätti, että toiminnanjohtaja valtuutetaan vastaanottamaan lahjakirja, jolla asunnon 
osakkeet siirtyvät yhdistyksen haltuun. Ari Salminen valtuutettiin toteuttamaan remontti 
asunnossa, jonka jälkeen asunto vuokrataan.  

 
57 § Muut mahdolliset asiat  

 Hallituksen ja työntekijöiden syysseminaari 27.-29.10.  

 Seuraavat hallituksen kokoukset Tampereella 23.8. klo 15, 15.11. klo 15 

 Yhdistyksen syyskokous Seinäjoki 11.12.2022 

 kevätkokous 25.3.2023 Tampereella 
 
58 §  Kokouksen päätös 

Kokous päättyi kello 14.15 
 
 
Muistion kirjasi Antero Rasilainen, kokouksen sihteeri 

 
 


