
Lähdekallion ystävät ry   Toimintakertomus 2020    

 

1. Yleistä 

 
Lähdekallion ystävät ry on vuonna 1972 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia 
Raamatun ja evankelisluterilaisen tunnustuksen pohjalta hengellisen elämän syntymiseksi ja 
syvenemiseksi johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan 
uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Tarkoituksen toteutumiseksi yhdistys 
järjestää hengellisiä tilaisuuksia sekä leiritoimintaa. Toimintakausi on pääsääntöisesti kesäaika. 
Kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja talkootyöhön. Lähdekallion ystävät omistaa 
Lähdekallion leirikodin ja vastaa sen kunnossapidosta. Vuosi 2020 oli Lähdekallion 63. 
toimintavuosi ja Lähdekallion ystävien 46. toimintavuosi.  

 
2. Hallinto 

  
Hallituksen puheenjohtajana toimi Jukka Repo. Varapuheenjohtajana Raimo Huopalainen, 
sihteerinä Outi Heinola, taloudenhoitajana Milja Niskanen sekä jäseninä:  
Eki Elsilä, Petri Huopalainen, Terttu Sollo, Liisa Koivula, Otto Peltokoski, Jouni Salo ja Taneli 
Ukkonen vuosikokoukseen asti.  
 
Loppuvuonna hallituksen jäseniä olivat Timo Ainoa,  
Outi Heinola,  
Miika Hovi,  
Petri Huopalainen,  
Raimo Huopalainen,  
Liisa Koivula,  
Hannu Miettinen,  
Otto Peltokoski,  
Jukka Repo ja  
Jouni Salo.  
Hallitus kokoontui viisi kertaa.  
 
3. Jäsenet 
 
Yhdistykseen kuului toimintavuoden päättyessä 108 jäsentä, joista ainaisjäseniä 43 ja vuosijäseniä 
65.  
 
 
4. Toiminta 
 
Ennen toimikauden alkua ja sen loputtua pidettiin useita talkoita, joissa tehtiin toiminnan 
jatkumiseksi välttämättömiä kunnostustöitä. Tontilta kaadettiin useita puita ja niistä tehtiin 
polttopuita. 
 
Kesätoiminta rakentui viikoittain pidettävien torstaiseurojen ympärille. Niissä kävijöitä oli hieman 
edellisiä vuosia vähemmän 25-30 kävijää iltaa kohti. Juhannusaattona juhannusjuhla kokosi 70 
juhlijaa eri seurakunnista. Ehtoollista vietettiin kaksi kertaa: juhannuksena ja kauden 
lopetusmessun yhteydessä. Ehtoollisvieraita oli yhteensä 83 eli enemmän kuin edellisenä kesänä.  



Koronapandemiasta johtuen toiminnassa huomioitiin turvavälit ja tarvittava hygienia. Venäläisille 
tarkoitettuja leirejä ei voitu pitää. Sen sijaan suomalaisten lasten leiri oli menestys. 
 
Toimintavuoden alussa uusittiin Lähdekallion ystävien nettisivut sekä esite. Nettisivujen kautta on 
tasaisesti ympäri vuoden tullut rukouspyyntöjä, joiden puolesta on rukoiltu eri rukousryhmissä. 
 
Lastenleiri 
 

Lähdekallion lastenleiri järjestettiin korona-viruksen takia vasta 20.-22.7.2020 tavallista 
lyhyempänä. Leirin teemana oli Pietari. Leirille osallistui 33 lasta, ja isoisina palveli 
yhdeksän nuorta, joista seitsemän oli Ryttylän nuorisotiimiläisiä. Leirillä kuultiin 
raamattuopetusta, askarreltiin, leikittiin, laulettiin, kilpailtiin, uitiin ja saunottiin. Leirillä 
oli kaksi pääjärjestelijää. Muita leiriaikuisia oli seitsemän henkilöä. 

Nuorten toiminta 
 
Lähdekallion leirikodin sijainnista johtuen yhteiskristilliset nuorten illat siirrettiin lähemmä 
Lappeenrannan kaupungin keskustaa Myllysaareen. Nuorten illoista vastasivat Betania ja 
Kansanlähetys vuoroviikoin, yhteensä kahdeksan kertaa. Illoissa oli nuorten elämäntilanteeseen 
sopiva teema sekä mahdollisuus uintiin ja peleihin.  
 
Naistenillat 
 
Lähdekalliolla pidettiin kesän aikana kaksi naisteniltaa paikallisin voimin. Aiheina olivat Vahvana ja 
heikkona Jumalan oma sekä Nainen miehen tukena. Osallistujia oli illoissa yhteensä 75 naista.  
 
Muuta toimintaa 

 
Kaakkois-Suomen Israelin Ystävyysseura ry järjesti elokuussa iltapäivän, jossa opeteltiin 
Raamatunmaan tansseja.  Osallistujia oli 30. 
 
 
5. Kiinteistönhoito 
 
Majoitustilojen ilmanvaihtoventtiilien asentaminen suoritettiin loppuun. Kolme käymälää 
nykyaikaistettiin kompostoiviksi. Lisäksi rakennettiin invaluiska kirkkosaliin johtavalle ovelle.   
 
 
6. Talous 

 

Yhdistyksen talous on toimintatasolla. Tulot koostuvat jäsenmaksuista, kolehdeista, 
vapaaehtoisista kahvirahoista ja lahjoituksien tuotosta.  
 
Lämpimät kiitokset kaikille niille henkilöille, jotka ovat antaneet työpanoksensa vapaaehtoisina 
Lähdekallion Ystävät ry toimintaan. Ilman heidän runsasta panostaan ei monipuolinen toiminta 
olisi mahdollista.  ISO KIITOS!   
 
Hallitus 29.3.2021 

Vuosikokous 19.4.2021 


