
Lapin evankelisluterilainen Kansanlähetys ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan 

Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry:n yhdistymissopimus 

1. Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetyspiirit yhdistyvät, mikäli molempien piirien 

vuosikokoukset hyväksyvät tämän sopimuksen, ja mikäli Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen 

liittokokous hyväksyy yhdistymisen. 

2. Yhdistyminen toteutetaan teknisesti siten, että Lapin piiri puretaan, ja Pohjois-Pohjanmaan 

piirin sääntöjä muutetaan ja toiminta-aluetta laajennetaan molempien yhdistysten 

sääntöjen määräämällä tavalla. 

3. Pohjois-Pohjanmaan piirihallitus esittää Pohjois-Pohjanmaan piirin sääntöjen muutoksen 

yhteydessä yhdistyksen uudeksi nimeksi “Pohjois-Suomen Evankelisluterilainen 

Kansanlähetys ry.” ja toimialueeksi Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat. 

4. Lapin Kansanlähetyksen piirihallitus esittää Lapin vuosikokoukselle, että kaikki Lapin piirin 

varat sen jälkeen, kun lähetyskannatukselle kohdistetut lahjoitusvarat on tilitetty liittoon, 

(lahjoitetaan) siirretään Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetykselle. 

5. Yhdistymisen seurauksena kaikki Lapin piirin nimikkokohteet ja sopimukset siirtyvät Pohjois-

Suomen piirin hallinnoitaviksi. 

6. Kaikki Lapin Kansanlähetyksen vapaaehtoiset vastuunkantajat ja vastuuryhmät voivat jatkaa 

toimintaansa Pohjois-Suomen piirin alaisuudessa. Tästä kaikesta tiedotetaan ja sovitaan 

vuoden 2022 aikana. 

7. Yhdistymisaikataulu sovitetaan vuoden 2022 liittokokouksen ajankohtaan siten, että Pohjois-

Pohjanmaan piiri voi pitää tarvittavat kaksi vuosikokousta ennen 29.10.2022 Liittokokousta 

ja Lapin piiri pitää toisen kokouksen ennen liittokokousta ja toisen pikimmiten 

liittokokouksen jälkeen. Näin yhdistyminen tapahtuu vuoden 2022 aikana. 

8. Lapin piirin jäsenille tiedotetaan yhdistymisestä, sekä kerrotaan, että jos he haluavat jatkaa 

katkeamatta Kansanlähetyksen jäsenyyttä, heidän tulee anoa Pohjois-Suomen 

Kansanlähetyksen jäsenyyttä 1.12.2022 mennessä, jolloin Pohjois-Suomen Kansanlähetys voi 

hyväksyä heidät jäseniksi joulukuun piirihallituksen kokouksessa, jolloin Lapin piirin jäsenet 

maksoivat vuoden 2022 jäsenmaksun Lapin piirille ja Pohjois-Suomen Kansanlähetys katsoo 

vuoden 2022 jäsenmaksun näin maksetuksi.  

9. Pohjois-Pohjanamaan piirin hallitus päättää, että mikäli Lapin piirin entiset tai nykyiset 

jäsenet anovat yhdistyksen jäsenyyttä täyttämällä jäsenhakemuksen, heidät otetaan 

jäseneksi ilman muita selvitystoimia. Tämän edellytyksenä on, että Lapin piirihallitus 

toimittaa jäsenluettelon Pohjois-Pohjanmaan piirihallitukselle. Pohjois-Pohjanmaan 

piirihallitus pitää Lapin piirin jäsenluettelon salaisena.  

10. Lapin piirin entiset pienryhmät siirtyvät Pohjois-Suomelle vain, mikäli pienryhmästä 

vähintään yksi jäsen anoo ja hyväksytään Pohjois-Suomen piirin jäseneksi. Pohjois-

Pohjanmaan piirihallitus toimittaa Lapin piirihallitukselle jäsenanomuskaavakkeen. 

 

Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen piirihallitus 20.4.2022 

Lapin Ev.lut. Kansanlähetyksen piirihallitus 2.5.2022 

 

 


