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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.  
HALLITUS 
 
MUISTIO PÖYTÄKIRJASTA 8/2022 
 
Kokousaika:  02.12.2022 klo 15 
Paikka:  Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26, Tampere, kokoustila Antiokia 
 
Läsnä:  Pekka Kiviranta, puheenjohtaja  

Matti Lähdekorpi, varapuheenjohtaja, Salo  
 Erja Kuhalampi, Seinäjoki, teams-yhteydellä 

Vuokko Orjala, Lohtaja, teams-yhteydellä 
Maria Pitkäranta, Tampere 
Pauli Ylikotila, Tampere 
Mika Viitanen, Hyvinkää, 1. varajäsen 
Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki, 2. varajäsen, teams-yhteydellä 
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella  

 
Poissa: Ari Salminen, Valkeala 

Marketta Veikkola, Lapua 
Reino Nummi, Sastamala 
Mari Mutanen, Vantaa 

 
  
100-103 § Kokouksen järjestäytyminen 
 
104 § Hallinto- ja ilmoitusasiat 

Toimikuntien kuulumiset:  
 Lähetystoimikunta, kokous 15.11. Hyvinkäällä, § 110 
 Lehtitoimikunta, ei kokousta 
 Työntekijätapaaminen Tampereella 18.11. 
 Tiimien kuulumiset: Etelä-Pohjanmaa, Erja Kuhalampi, Keski-Pohjanmaa Vuokko 

Orjala, Tampere Maria Pitkäranta, Helsinki työryhmä  
 Kirkolliskokous hyväksyi Elyn kirkon kahdeksanneksi lähetysjärjestöksi 
 Keräys Pakistanin kirkkohankkeen hyväksi etenee 
 Jorma Laulajan kirjan ”Jumala on” myynnistä 
 Saapuneet kirjeet 

o MAF Janne Ropponen 

o Labona Oy – kotisivujen uudistaminen 

o Antti Kuningas, työhakemus kehitysyhteistyö / varainhankinta 

105 § Jäsenasiat 
Hyväksyttiin uudet jäsenet (-), myönnettiin ero sitä pyytäneille (4) ja kirjattiin poisnukkuneet 
(2). 
  

106 § Talousraportti 1-11.2022 
Toiminnanjohtaja esitteli talousraportin 1.-11.2022.  

 
107 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

Vuositeema: Armoa ja iloa ihmisille, tavoitteena tehdä yhdistyksen toimintaa tutuksi 
seurakunnille.  
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108 § Talousarvio vuodelle 2023 
Talousarvioesitys on laadittu tilanteessa, jossa emme tiedä seurakuntayhtymien myöntämiä 
talousarvioavustuksia yhdistyksemme työn hyväksi. Talousarvio on laadittu edellisvuosien 
toteutumien pohjalta, luottaen siihen, että talousarvioavustukset tulevat kasvamaan 
huomattavasti.  
Toiminnanjohtaja esitteli talousarvion vuodelle 2023 ja hallitus hyväksyi talousarvion 
esitettäväksi syyskokoukselle hyväksyttäväksi.  

 
109 § Strategiatyöskentelyn aloittaminen   

Yhdistys on hyväksytty kirkon lähetysjärjestöksi ja meiltä kysytään strategiasuunnitelmaa 
vuosille 2023-2028. Kirkkohallitus käy sopimusjärjestöjen kanssa ohjauskeskustelut 
vuosittain ja niissä tarkastellaan yhdistyksen toimintaa ja katsotaan, millä mittareilla 
toimintaa voidaan seurata. Edellisen strategiatoimikunnan toiminta päättyi v. 2014 ja nyt on 
aika päivittää yhdistyksen missio – visio – arvot sekä niistä nousevat tavoitteet, joihin 
pyrimme. 
Strategiatyöskentelyssä on huomioitava sekä yhdistyksen jäsenten että työntekijöiden äänen 
kuuleminen. Työskentelyä johtamaan valitaan asiantuntijaksi Konsultointi Koskinen. 
Strategiatyöryhmän jäsenet valitaan, kun syyskokouksen jälkeinen uusi hallitus on 
järjestäytynyt.    

 
110 § Yhteistyösopimuksen hyväksyminen Wycliffe Raamatunkääntäjien kanssa  

Wycliffe Raamatunkääntäjät ja Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ryn kesken aloitettiin 

neuvottelut yhteistyösopimuksen solmimiseksi järjestöjen välillä Anu Mannermaan 

siirtymisestä Wycliffe Raamatunkääntäjien ja Elyn yhteislähetiksi Venäjälle. Edellisessä 

hallituksen kokouksessa (7.2022 § 96) hallitus valtuutti lähetystoimikunnan valmistelemaan 

sopimusta, jotta se saataisiin allekirjoitettua joulukuun 2022 aikana.  

Lähetystoimikunta kokoontui 15.11. ja kävi sopimuksen läpi tehden siihen muutamia 

huomioita ja tarkennuksia. Toimikunta esitti, että hallitus valtuuttaisi toiminnanjohtajan 

allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.  

Hallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen ja valtuutti toiminnanjohtajan allekirjoittamaan 

sopimuksen. Tämän päätöksen myötä Anu Mannermaasta tulee Elyn ja WRK:n yhteislähetti 

1.1.2023 alkaen.  

111 §  Toiminnanjohtajan matkaraportti Israel 5.-9.11. ja Sambia 22.-29.11.2022 
 
112 § Muut mahdolliset asiat  

 Yhdistyksen osoite muuttuu. Toimistonhoitaja Virpi Tuominiemi on työskennellyt 

aikaisemmin Karstulan Evankelisen Opiston tiloissa, missä oli myös yhdistyksen arkistot. 

Yhdistyksen postiosoite on ollut opiston postiosoite. Kun opistolla ei ole enää toimistotiloja 

eikä varastoa, on yhdistyksen osoite muutettava. Tässä vaiheessa käyttöön otetaan 

osoitteeksi postilokero Karstulassa. Virpi Tuominiemi vastaa postien vastaanottamisesta.  

 Kesäjuhlat Ilmajoki, ohjelmatoimikunnan 1 kokous 

 Seuraava hallituksen kokous pidetään syyskokouksen jälkeen.  

 
113 §  Kokouksen päätös 

Kokous päättyi klo 17.15. 
 
 
Muistion kirjasi Antero Rasilainen, kokouksen sihteeri 
 


