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Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2010  
 
 
1. TOIMINNAN LAAJUUS 2010 

 
Yleistä: ELYn kolmas toimintavuosi oli toiminnan vakiinnuttamisen mutta yhä myös 
laajentumisen aikaa. Yhteistyösopimukset Suomen Lähetysseuran ja Sanansaattajat ry:n 
kanssa olivat yksi toiminnan mittari ja vuoden päätyttyä voidaan todeta, että kaikki asetetut 
taloudelliset kannatustavoitteet täyttyivät ja jopa ylitettiin. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 
yhä, jäsenmäärä 12.5.2011 oli 618.  
 
Pohjanmaa on yhdistyksen toiminnan kannalta aktiivisinta aluetta, paikalliset tiimit toimivat 
myös Tampereella ja Pirkanmaalla, muilla paikkakunnilla toiminnasta vastaa ystäväjoukko, 
jota voidaan kutsua työryhmäksi.   
Tavoite oli saada syntymään alueellisia toimintaryhmiä. Osittain tässä onnistuttiinkin, ELYn 
hyväksi toimivia säännöllisiä kokoontumisia oli ainakin seuraavissa seurakunnissa: Alavus, 
Elimäki, Hamina, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Kouvola, Kurikka, Salo ja Tampere.   
Säännöllistä toimintaa (vähintään 1 tilaisuus / kk) oli 15 seurakunnassa, lähetys, Raamattu 
tai miestenpiiri ELYn hyväksi toimi ainakin 12 seurakunnassa.  
 
Evankelisista opistoista toimintaa on ollut Karstulassa, Kiteellä, Kauhajoella ja Kaustisella. 
ELYä tukevien seurakuntien määrä kasvoi. Vuonna 2010 ELYn työtä tuettiin 202 
seurakunnasta ja kolehtitulot lisääntyivät verrattuna edellisvuoteen.  
 
Toiminnan kasvu on ollut nopeaa. Hallitus on reagoinut avautuviin haasteisiin ripeästi, siitä 
kertoo jo tammikuussa 2010 tehty lisätalousarvio. Vuosikokouksessa 1.8.2009 Kauhajoella 
tehtyyn toimintasuunnitelmaan tehtiin toiminnallisia lisäyksiä. Nopealla aikataululla 
päätimme vastata Inkerin kirkon kutsuun lähettää Vienan Karjalaan lähetystyöntekijä. Raili 
Mäkitalo palkattiin yhdistyksen työhön 1.1.2010 alkaen, 50% Venäjällä tehtävään 
lähetystyöhön ja 50% kotimaan työhön, painopistealueena Laula kanssani toiminta.  
Nopeasti lähdimme mukaan myös  Aarrearkku ohjelman tuottamiseen. Meille avattiin ovi 
neuvotteluyhteyteen IRR-TV:n kanssa, ja neuvotteluiden tuloksena solmittiin 
yhteistyösopimus lasten pyhäkouluohjelman tuottamisesta uudelle, valtakunnalliselle tv-
kanavalle, SuomiTV. Lisäksi vuoden aikana valmisteltiin työntekijän palkkaamista 
Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen, ja päätös tehtiin hallituksen kokouksessa 29.11.2010. 
Sirpa Keski-Antila Ilmajoelta kutsuttiin ELYn aluesihteeriksi 1.2.2011 alkaen.  
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Puhujina tilaisuuksissa toimivat ELYn työntekijät, hallituksen jäsenet ja lukuisa joukko 
yhdistyksemme työn tukijoita. Yhdistyksen puhujalistalla on pappeja, lehtoreita, 
lähetystyöntekijöitä, nuorisonohjaajia, soittajia ja tilaisuuksien vastuunkantajia yli 50. 
Suurin osa yhdistyksen toiminnasta tapahtuikin paikallisseurakunnissa ystäväpappien, 
kanttoreiden ja seurakuntien työntekijöiden avulla.  
 
Useat yhdistyksen ystävät järjestivät toimintakauden aikana syntymäpäivien merkeissä 
kiitosseurat, joissa tuettiin ELYn työtä. Näiden syntymäpäiväseurojen yhteenlaskettu tuotto 
oli huomattava, mistä yhdistyksemme kiittää lämpimästi.  
 
1.2. Työ kotimaassa 
 
Kuluneen vuoden aikana yhdeksi painopisteeksi muodostui lapsi- ja pyhäkoulutyö, kun 
saimme mahdollisuuden aloittaa lasten pyhäkouluohjelman tuottamisen valtakunnalliselle 
TV-kanavalle. Lapsi- ja perhetyön toinen työmuotomme on Laula kanssani tapahtumat, 
joiden toteutusta yhdessä seurakuntien kanssa jatkettiin.  
Osallistuimme myös Laula kanssani tilaisuuden järjestämiseen yhteistyökumppanimme 
Sanansaattajat ry:n kesäjuhlissa Jyväskylässä.  
 
1.3. Valtakunnalliset juhlat: Vuosijuhla pidettiin Tampereella 28.3.2010, juhlan 
yhteydessä siunattiin Raili Mäkitalo ELYn työhön Venäjälle ja kotimaahan. Tehtävään 
siunaamisen toimitti tuomiorovasti Olli Hallikainen avustajinaan mm. Vienan Kemin 
seurakunnan kirkkoherra Olavi Raassina. 
 
Evankeliset kesäjuhlat pidettiin Hyvinkäällä Martinhallissa19. – 20.6.2010. Juhlapuitteet 
olivat erinomaiset ja toimivat. Seurakunnan panos juhlien järjestämisessä oli merkittävä, 
talkoolaisia saatiin riittävästi huolimatta samaan aikaan järjestetystä Jukolan viesti 
tapahtumasta.  Yhteistyössä onnistuimme juhlajärjestelyissä. Väkimäärä oli odotettu, 
enimmillään juhlissa oli 420 henkeä ja yhteensä juhlilla arvioitiin käyneen n. 900 henkeä. 
Juhlille osallistui myös Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikka, joka saarnasi 
sunnuntain perhemessussa.  
 
 
1.4. Kasvatus- ja koulutustoiminta 
• Suunnitelmissa on ollut aloittaa koulutuksen järjestäminen yhteistyössä 

paikallisseurakuntien ja evankelisten opistojen kanssa, mutta voimavarat eivät ole vielä 
riittäneet. Kuluneen vuoden aikana koulutus on ollut lähinnä Raamatun opetusta 
seurakunnissa ja evankelisissa opistoissa Raamattupäivillä.  

• Kouluvierailut: Raili Mäkitalo on vieraillut seurakuntakäyntien yhteydessä myös 
kouluissa kertomassa evankeliumia sekä Venäjällä tehtävästä lähetystyöstä. 
Kouluvierailuita on ollut Haminassa, Rautavaaralla, Valtimolla, Kuhmossa jaTuusulan 
Riihikalliossa.  

 
1.5. Julkaisutoiminta ja viestintä 
• Yhdistyksen tiedotuslehti ELYSanomat ilmestyi 6 kertaa, jouluna ja pääsiäisenä tehtiin 

juhlanumero. Lehti on jäsenille suunnattu tiedote, jossa on ajankohtaisten kuulumisten 
ja tapahtumien lisäksi myös Raamatun opetusta ja uskonkokemusten jakamista. 
Joululehti oli ensimmäisen kerran maksullinen ja siitä saatu kokemus oli positiivinen. 
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Lehden taitosta ja ulkoasusta on vastannut toimistosihteeri Virpi Tuominiemi yhdessä 
lehtityöryhmän kanssa.  

• www-sivuja on kehitetty, sivujen ylläpitäjänä toimi Virpi Tuominiemi. Vuoden aikana 
avattiin myös uusi sivusto www.aarrearkku.fi joka on Aarrearkkuohjelman oma kotisivu.  

• Facebook-sivustolla on ylläpidetty kahta ryhmää: Kirkolliset evankeliset ja Aarrearkku. 
Ryhmät toimivat vapaaehtoisten ylläpitäjien avulla. Lisäksi erityisesti hallituksen jäsenet 
ovat osallistuneet kirkolliseen keskusteluun ja päätöksentekoon niin valtakunnallisesti 
kuin omissa kotiseurakunnissaan.  

• Hallitus teki päätöksen ensimmäinen hartauskirjan julkaisemisesta, mutta voimavarat 
eivät ole riittäneet kirjan valmistamiseen.  

• Vuoden aikana selvitettiin uuden lasten karaoke / Aarrearkku – levyn julkaisemista. Työ 
on kesken.  

 
1.6. Laula kanssani  
• Laula kanssani on ELYn tavoittavan lapsi- ja perhetyön toimintamuoto. Toimintaa on 

yritetty vakiinnuttaa ja laajentaa, mutta palkattujen työntekijöiden voimavarat eivät riitä 
tapahtumien järjestämiseen. Valtion tuella saatiin palkattua 1 nuorisomuusikko 3 kk 
ajaksi Vaasan alueelle. Valtio (Pohjanmaan taidetoimikunta) vastasi avustuksella 80 % 
palkkakuluista. Anoimme vastaavaa työntekijää myös Pohjois-Karjalaan ja 
Uudellemaalle, mutta paikalliset ELY-keskukset eivät antaneet avustusta. Vaasaan 
palkattiin nuorisomuusikko Turo Skogberg, joka järjesti Laula kanssani tilaisuuksia ja 
vieraili vanhainkodeissa, sairaaloissa ja päiväkodeissa erityisesti Vaasan alueella. Turo 
Skogbergin ohjaajana toimi Seija Annola. Palaute Turo Skogbergin toiminnasta ja 
järjestetyistä tilaisuuksia oli erittäin positiivinen. Tällaiselle työlle ovat ovet auki. Lisäksi 
lapsityönohjaaja Raili Mäkitalon työpanoksesta 35 % kului kotimaan työssä, erityisesti 
Laula kanssani työssä mutta myös seurakuntavierailuissa. Raili Mäkitalo järjesti 10 
Laula kanssani tapahtumaa Itä-Suomessa.  

 
1.7.  Lasten pyhäkouluohjelma Aarrearkku  
• Ohjelmaa tuotettiin yhteistyössä medialähetysjärjestö IRR-TV:n kanssa. Etsimme 

yhteistyökumppaneita helpottamaan ohjelman markkinointia ja tukemaan ohjelman 
tekemistä myös taloudellisesti, mutta pettymykseksemme kirkostamme ei löytynyt 
yhteistyökumppania, joka jakaisi saman näyn kanssamme. Kirkon mediasäätiö tuki 
kuitenkin ohjelman tuottamista 10.000€, joka otettiin ilolla vastaan. Ohjelmaa tuotettiin 
30 puolen tunnin jaksoa. Tuotantotiimiin ovat kuuluneet käsikirjoittaja-juontaja Elina 
Vaittinen, Raamatunopetuksista vastasi Sakari Nurmesviita ja muusikkona toimi Mikko 
Pettinen. Ohjelmassa on esiintynyt lapsiryhmiä, joiden ohjauksesta ja harjoittamisesta 
on vastannut Elina Vaittinen. Lisäksi ohjelmaa valmistelemassa ja ideoimassa on ollut 
erikseen valittu työryhmä. Aarrearkku on ollut yhdistyksellemme suuri haaste, sekä 
taloudellisesti että voimavarojen kannalta. Tekijät ovat olleet sitoutuneita, innostuneita 
ja monista vaikeuksista on päästy yli joustavuudella ja usein on jouduttu venymään 
jaksamisen rajoille asti. Ilman laajaa ystäväjoukon tukea tästä haasteesta ei olisi 
selvitty. Kyseessä on kuitenkin ainutlaatuinen mahdollisuus päästä moniin sellaisiin 
koteihin kertomaan evankeliumia, joista ei lähdetä kirkkoon eikä osallistuta 
seurakunnan tapahtumiin. ELYn hallitus on linjannut ohjelman jatkon ja sitonut sen 
kannattavuuteen. Tukirengasta on alettu kerätä joulukuussa 2010 ja työtä jatketaan, 
jotta ohjelman tuottamista voitaisiin jatkaa. Aarrearkku toimii keskeisellä tavalla ELYn 
työmuotona, kun etsimme kirkosta ja Jumalasta vieraantuneita ihmisiä.  
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1.8. Matkat 
• Vuoden aikana toteutettiin ELYn ensimmäinen ryhmämatka Viroon. Matkanjohtajana 

toimi Raili Mäkitalo, matkalaisia oli 16.  
 
 
2. Lähetystyö 
 
Evankelinen lähetysyhdistys tekee nimensä mukaisesti lähetystyötä itsenäisenä 
yhdistyksenä Venäjällä ja yhteistyösopimusten perusteella osallistumme kirkon 
lähetystyöhön tukemalla kohteita Suomen Lähetysseuran ja Radiolähetysjärjestö 
Sanansaattaja ry:n kautta. Venäjän lähetystyössä toimitaan yhteistyössä Inkerin 
evankelisluterilaisen kirkon kanssa. Lisäksi yhdistys tukee Kiteen Evankelisen opiston 
(KeKo) TEDITE-hanketta Sambiassa.  
Kirkossamme on ollut tekeillä kirkon lähetysstrategian valmistelu yhteistyössä virallisten 
lähetysjärjestöjen ja Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) kanssa, mistä johtuen 
kirkossamme ei ole aktiivisesti etsitty yhteyttä uusiin lähetystyötä tekeviin järjestöihin. ELY 
on omasta puolestaan informoinut tekemästään yhteistyöstä piispoja ja KLK:n 
lähetyssihteeriä.  
 
2.1. ELYn kohde Venäjä: Raili Mäkitalo on toiminut Vienan Karjalassa Kemin 
seurakunnassa lapsityöntekijänä, vastuualueena lapsi- ja pyhäkoulutyö sekä kotikäynti- ja 
diakoniatyö. Vuoden 2010 aikana hallitus täsmensi Raili Mäkitalon työosuuksia siten, että 
Venäjän osuus on 65 % ja kotimaan työn 35 %. Kotimaantyön osuus jakautuu 
seurakuntavierailuihin Venäjäntyötä tukeviin seurakuntiin sekä Laula kanssani 
tapahtumien järjestämiseen. Vuoden aikana järjestettiin myös 6 Samovaarin-äärellä 
lähetystilaisuutta.  
 
Matkat Vienan Kemiin toteutettiin pääosin talkooperiaatteella. Matkoja Vienan Kemiin on 
tehty vuoden aikana yhteensä 15 kertaa. Matkat Venäjällä ovat pitkät ja tiet heikot, julkisilla 
kulkuvälineillä Suomesta ei pääse Vienan Kemiin. Siksi jokainen matka on ollut haaste: 
pyhäkoulun, kotikäyntien, Raamattupiirin ja tulkin ja muiden käytännön töiden lisäksi on 
pitänyt järjestää myös kuljetus. Ihmeellisellä tavalla Herra on auttanut ja matkat 
järjestyivät. Erityinen kiitos Terho Musikalle, Reino Koivusaarelle ja Larisa Kolehmaiselle, 
jotka usein ovat antaneet autonsa ja aikansa ELYn Venäjän työn hyväksi. Kemin 
seurakuntaa tukevat myös Siikalatvan ja Raahen seurakunnat, joista on käyty useita 
kertoja vuodessa vierailuilla. Seurakunnan toiminnan koordinointi eri toimijoiden kanssa on 
ollut Raili Mäkitalon vastuulla. Paanajärven kylässä järjestettyyn perinteiseen lastenleiriin 
osallistuivat myös Raili Mäkitalo ja Antero Rasilainen. ELYn hallituksen puolesta Vienan 
Kemissä on vieraillut varapuheenjohtaja Pekka Kiviranta.  
 
Pääsihteeri Rasilainen kutsuttiin Kemin seurakunnan katekeetaksi ja hänet siunattiin 
tehtävään yhdessä Raili Mäkitalon kanssa lokakuussa 2010. Pääsihteeri Antero Rasilainen 
osallistui seurakunnan työhön ja jumalanpalveluksen toimittamiseen 4 matkalla vuonna 
2010.  
Sopimus Raili Mäkitalon ja Kemin työn tukemisesta on solmittu Tuusulan, Elimäen, 
Valtimon ja Salon seurakuntien kanssa. Venäjän työn kustannuksista tarkemmin 
taloudellisessa katsauksessa. 
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2.2. Kohteet Suomen Lähetysseuran kautta 
Erillisillä sopimuksilla on sovittu tuen antaminen seuraaviin kohteisiin:  
 
Angola: Nimikkolähetti Kristiina Erelän ja Angolan kirkon työn tukeminen. 
Lähetystyöryhmän esityksestä päätettiin, että tavoitesumman 10.000€  yli menevä osuus 
käytetään kirkon pääsihteerin Mario Welhon opiskeluiden tukemiseen. Toteutunut summa 
oli 16.959€ Talousarviorahoja Angolan työn tukemiseen ovat osoittaneet Hämeenlinna-
Vanajan, Lopen ja Järvenpään seurakunnat.   
 
Malawi:  
Vuonna 2009 on kerättiin tukea kirkkojen rakentamiseen. Kirkko toivoi tukea pappien ja 
maallikoiden koulutukseen vuodelle 2010, ja kohde muutettiin. Kannatussumman 
tavoitteena oli 20.000€, joka ylitettiin, SLS:lle tilitettiin 29.757€. Yhteistyösopimus Malawin 
työn tukemisesta on solmittu Haminan, Alavuden ja Olarin seurakuntien kanssa.  
 
Tansania: Riitta ja Oskari Holmström lähtivät Tansaniaan maasai-työhön. Tavoitteena oli 
saada Holmströmit ELYn nimikkoläheteiksi mutta se ei toteutunut. ELY tuki kuitenkin 
Holmströmien nimikkolähettiperhettä 1.185€ summalla. 
 
Sambia: ELY tukee Kiteen Evankelisen Kansanopiston TEDITE hanketta Sambiassa. 
Tedite on Suomen Ulkoasianministeriön kehityspoliittisen osaston tukema hanke, joka 
toteutetaan Sambiassa yhdessä Kiteen Evankelisen Kansanopiston ja Afrikan 
evankelisluterilaisen kirkon (LECA) kanssa. Hankkeessa opetetaan IT-alan taitoja joiden 
kautta tavoitteena on tasa-arvon, demokratian ja talouden kasvu. ELY seuraa Sambian 
kirkon tilannetta. Kirkon pääsihteeri vieraili Suomessa ja kävi neuvotteluita myös 
pääsihteeri Antero Rasilaisen kanssa. Yhdyshenkilönä TEDITE-hankkeessa on ollut 
Kiteen evankelisen opiston vararehtori Ulla Kakkonen. Kannatussumma v. 2010 oli 300€. 
 
2.3. Kohde Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n kautta 
ELY on tukenut Sat7 työtä eli arabiankielisten tv-ohjelmien tuottamista. Erityisesti Laula 
kanssani tilaisuuksissa on kerätty kolehti tähän kohteeseen. Kannatussumma 5.000€, joka 
ylitettiin, Sansalle tilitettiin 5.103€. Yhteistyösopimus on solmittu Pukkilan seurakunnan 
kanssa.  
 
Vuoden aikana neuvoteltiin Sanansaattajien kautta lähetettävän lähetin ottamisesta ELYn 
nimikkolähetiksi mutta hanke ei ole toteutunut.  
 
 
Muut haasteet: Evankelinen kansa on ollut halukas tukemaan lähetystyötä Japanissa, 
mutta Japanin kirkko ei ole tehnyt virallista kutsua, jotta neuvottelut Japanin lähetyksen 
tukemisesta voitaisiin aloittaa. ELY ei ole ollut aktiivinen yhteistyön aloittamisessa. 
Evankelisen lähetysyhdistyksen hallitukselle on tullut useita kutsuja lähetystyöhön 
Afrikkaan, mutta koska yhdistyksemme ei ole kirkon virallinen lähetysjärjestö eikä työn 
laajentaminen ole ollut mahdollista, pyynnöt on välitetty kauttamme kirkon virallisille 
lähetysjärjestöille.  
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3. YHTEYDET 
Vuoden aikana on pyritty säilyttämään avoimet keskusteluyhteydet kirkon päättäviin elimiin 
ja henkilöihin. Pääsihteeri on keskustullut ELYn asioista mm. piispojen, eri 
lähetysjärjestöjen edustajien, kirkon tiedotuskeskuksen päällikön ja Kirkon lähetystyön 
keskuksen sihteerin kanssa. Säännölliset tapaamiset on pidetty yhteistyöjärjestöjen SLS ja 
Sansa kanssa. Paljon yhdistyksemme työn eteen tapahtuu seurakuntatasolla, kun 
yhdistyksemme tukijat käyvät keskusteluita ja esittävät seurakunnan päättäville elimille ja 
kirkkoherroille ELYn työn tukemista.  
 
4. HALLINTO 
 
4.1. ELYn hallitus 2010 - 2011 
 
Pekka Knuutti, puheenjohtaja, rehtori, Karstula 
Pekka Kiviranta, varapuheenjohtaja, pastori, Espoo 
Annikki Erelä, lähetystyöntekijä, lehtori, Tuusula 
Päivi Erkkilä, kirkkoherra, Askola 
Kosti Kallio, kappalainen, Hyvinkää 
Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki (31.1.2011 asti) 
Kari Lähdesmäki, nuorisotyönjohtaja, Tampere 
Pirjo Nurmesviita, opettaja, Jämsä 
Keijo Sulkko, hallintojohtaja, Seinäjoki 
Maiju Vuorenoja, kurssisihteeri, Karkku 
Ulla Kakkonen, vararehtori, Kitee, varajäsen 
Matti Aho, sairaalapastori, Evijärvi, varajäsen 
 
Hallitus on kokoontunut 7 kertaa, sihteerinä on toiminut Antero Rasilainen. Kaikki 
hallituksen kokousten pöytäkirjat on luettavissa yhdistyksen kotisivuilla. Erityinen merkitys 
hallituksen ja yhdistyksemme toiminnan suunnittelun kannalta oli Perheniemen 
evankelisessa opistossa järjestetty hallituksen seminaari 8.-9.10. Yhteishenki hallituksessa 
on ollut hyvä ja keskustelu avointa.  
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Hyvinkäällä Martinhallissa 19.6.2010, puheenjohtajana 
toimi Leo Norja. Läsnä 110 henkeä. Erovuorossa olivat Annikki Erelä, Ulla Kakkonen ja 
Pirjo Nurmesviita sekä varajäsenet Matti Aho ja Kari Kanala. Suoritetussa vaalissa 
valituiksi tulivat Annikki Erelä, Pirjo Nurmesviita ja Maiju Vuorenoja sekä varajäseniksi Ulla 
Kakkonen ja Matti Aho.  
 
 
4.2. Työryhmät 2009–2010 
• Lähetystyö: Annikki Erelä, Sirpa Keski-Antila, Kosti Kallio, Tellervo Kuusiranta 
• Tiedotus: Annikki Erelä, Eeva Takala, Hannu Rasila, Helena Yli-Kotila, Maiju ja Urpo 

Vuorenoja, Virpi Tuominiemi 
• Kasvatus ja koulutus: Jussi Laine, Matti Mäkelä, Kari Lähdesmäki 
• Laula kanssani: Seija Annola, Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, Pirjo Nurmesviita, Keijo 

Sulkko sekä yhdistyksen työntekijät. 
• Talous ja hallinto: Keijo Sulkko, Pekka Kiviranta ja Pekka Knuutti. 
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4.3. Työntekijät 
• Yhdistyksen pääsihteeri Antero Rasilainen, Espoo 
• Venäjän lähetti, lapsityöntekijä Raili Mäkitalo, 65 % Venäjän työtä, 35 % Laula 

kanssani ja kotimaan työtä, Valtimo 
• Toimistosihteeri Virpi Tuominiemi, 75 % työsuhteella, Karstula 
• Aarrearkkutiimi: Elina Vaittinen, Mikko Pettinen, Sakari Nurmesviita sekä työryhmä.  
 
5. TALOUS  
Yhdistyksen käyttötalousosa on talousarviosuunnitelman mukainen. Yhdistyksen talous 
perustuu pääasiassa omaan varainhankintaan ja seurakuntien myöntämiin tukiin. 
Kotimaan toimintaan pyrittiin saamaan entistä enemmän kolehtivaroja, sillä lähetystyöhön 
kerätyistä varoista vain 10 % jää käytettäväksi kotimaassa lähetystyön tukikuluihin. 
Tämä10 %:n osuus ei riitä kattamaan lähetystyön kotimaan tukikuluista ja keräystuotoista 
aiheutuvia kuluja ja se on pienempi kuin kirkon virallisilla lähetysjärjestöillä. 
Lähetysyhdistyksemme kautta tehtyihin yhteistyösopimuksiin liittyvät seurakuntien 
talousarviomäärärahat on tilitetty lyhentämättöminä Suomen Lähetysseuralle (32.495€) ja 
Sansalle (800€).  
 
Vuoden 2010 tulorakenne kehittyi suotuisasti, mutta kulurakennetta rasitti sekä toiminnan 
kasvaneet kulut että palkkausmenot. Kulujen kasvu oli viime vuonna nopeampaa kuin 
tuottojen kasvu. Tuloslaskelmaosan tuotot olivat suotuisammat verrattuna talousarvioon. 
Toimintatuottoja kertyi, mukaan lukien sekä varsinaisen toiminnan tuotot, jäsenmaksu-, 
kolehti- jne tuotot sekä korkotulot yhteensä 298.376,26 €. Toimintamenojen kohdalla 
merkittävä tuloerä oli luonnollisesti palkat ja Aarrearkku-ohjelman tekeminen, johon saatiin 
kuitenkin Kirkon Mediasäätiön avustusta 10.000 €. Edellinen Kuninkaan lapset-CD ja DVD 
on myyty lähes loppuun ja uuden DVD/CD:n kustantaminen on vuoden 2010 aikana 
edennyt suotuisasti. Kustantamiseen tarvittavat määrärahat on jo valmiina. Kun otetaan 
huomioon varsinaisen toiminnan kaikki menot (myös korkokulut ja verot) olivat kulut 
yhteensä 302.584,25 €. Näin ollen vuoden 2010 rahoitusalijäämäksi muodostui 4.207,99 
€. Menorakenne jakautuu pääpiirteittäin seuraavasti: 
 
Henkilöstökulut 50 % kokonaismenoista, joka on erittäin terveellä pohjalla. Muut 
varsinaisen toiminnan menot 46,2 % kokonaismenoista ja muut menot, CD:n myynti, verot, 
korot jne yhteensä 3,5 %. 
 
Ohessa liitteenä diagrammina kaikki menot 2010 liite nro 1,  
kaikki menot ja tulot 2010 liite nro 2,  
kolehdit kotimaa ja lähetystyö 2010 liite nro 3 ja liite nro 4,  
lähetystilitykset ELYlle 2008–2011 liite nro 5,  
kolehdit seurakunnittain kotimaa ja lähetys liite nro 6. 
 
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus: 
Tilikauden tulos muodostui, kuten aluksi mainittiin omaehtoisesta varainhankinnasta ja 
seurakuntien tuesta. Kokonaistalousarvion toteutumisvertailu osoittaa, että toimintakulut 
talousarvioon verrattuna toteutuivat 173,6 % ja toimintatuotot 168,8 %. Tilikausi jäi 
alijäämäiseksi, kuten mainittiin 4.207,99 €, jonka hallitus esittää kirjattavaksi edellisten 
vuosien yli/alijäämätilille. 

 
 

Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry  Tili: K-S OP 511402-234369 7
Toimisto: Kokkolantie 12, 43500 Karstula  sähköposti: ely@evankeliset.net 
p. 040 4159 416  www.evankeliset.net 



 8

Tulevaisuus: 
Hallitus on kokouksissaan pohtinut yhdistyksen tulevaisuutta ja tehtävää moneen kertaan. 
Maksuvalmiuden turvaaminen ja yhdistyksen talouden vakauttaminen tulee olemaan 
tulevien vuosien haaste. Vaikka yhdistys on nuori, olemme saaneet paljon aikaan. 
Toiminta on laajentunut ja voimistunut, lähetystyön kannatustavoitteet on saavutettu, 1. 
uusi työntekijä on palkattu joka vuosi, Aarrearkku ohjelman tuottaminen ja perinteisen 
evankelisen toiminnan järjestäminen ja säännöllisen toiminnan ylläpitäminen ovat 
kiitoksella mainittavia asioita. Ilman jäsenistömme uhrimieltä ja rakkautta tämä ei olisi ollut 
mahdollista.  
 
Maakunnallista organisaatiota kehitetään, tavoitteena muodostaa itsenäisiä alueellisia 
tiimejä, jotka vastaavat paikallisen toiminnan ylläpitämisestä, suunnittelusta ja 
toteuttamisesta. Talouden kiristyminen näkyy jo nyt monissa seurakunnissa ja 
määrärahoja on jo leikattu sekä kotimaisilta järjestöiltä että lähetystyöhön osoitettavien 
rahojen osalta. Yhdistys tulee jatkossakin olemaan taloudellisesti jäsenten ja yhdistyksen 
työtä tukevien ihmisten vapaaehtoisen kannatuksen varassa. Teemme työtä sen eteen, 
että suhteet seurakuntiin yhä tiivistyvät ja ELY voidaan kokea luotettavana ja luterilaista 
tervettä opetusta antavana yhdistyksenä. Evankelisen lähetysyhdistyksen rooli on siis 
tukea seurakuntien toimintaa ja erityisesti lähetystyötä. Erityinen painopiste on lapsi- ja 
perhetyössä.  
 
Pyritään saamaan seurakuntien myöntämiä toiminnallisia määrärahoja ja 
lähetysmäärärahoja entistä enemmän tukemaan Evankelisen lähetysyhdistyksen toimintaa 
ja siten vilkastuttamaan lähetyskannatusta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. 
Yhdistys pyrkii tuomaan evankelisessa hengessä esille vapaasti armon sanomaa. Sekä 
hallituksen että palkkalistoilla olevien työntekijöiden toimenkuvaa painotetaan siten, että 
koko maahan pyritään saamaan paikallistiimi - verkosto toimintasuunnitelman ja strategian 
tavoitteiden saavuttamiseen.  
 
Mikään ei kuitenkaan voi olla lähtöisin ihmisestä, vaan se toteutuu minkä Jumala sallii 
toteutua. Yhdistys kasvaa siinä luottamuksessa, että Jumala toimii kanssamme ja siunaa 
työmme. Erityisenä huolenaiheena ja painopisteenä ELYn työssä on nuorten aikuisten ja 
perheiden tavoittaminen ja saaminen mukaan evankeliseen toimintaan ja sitouttaminen 
siihen. 
 
Vuoden 2010 aikana aloitettiin uuden lapsille suunnatun CD/Dvi-karaoke-levyn 
tuottaminen, jotta Laula kanssani toimintaa voitaisiin kehittää ja lisätä järjestettävien 
tapahtumien määrää.  
 
Yhteistyökumppania etsitään yhä, jotta Aarrearkku ohjelman markkinointi ja talousvastuu 
voitaisiin jakaa yhteisen näyn jakavan yhdistyksen /  järjestön / kirkkomme kanssa. Omaa 
toimintaa keskittämällä ja kannatusrengasta kasvattamalla pyritään saamaan lisää 
taloudellista kannatusta Aarrearkku-ohjelman tuottamisen turvaamiseksi.  
 
Jäsenpidosta ja jäsenmäärän kasvattamisesta pidetään erityistä huolta. Jäsenyydellä on 
suurempi merkitys sitouttamisena evankelisuuteen kuin varsinaisella jäsenmaksulla. 
Aktiivitoimijoita tarvitaan. Evankelinen lähetysyhdistys kasvaa nimensä mukaisesti 
lähetysjärjestöksi niin kotimaassa kuin ulkomailla ahkeralla työllä ja Jumalan siunauksella 
ja ohjauksella. 
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Jumala työtämme siunatkoon. 
 
 
Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2010 
   2010  2009   * 
   1.000 €  1.000 € 
Toimintatuotot  272  - 
Toimintakulut 
 – henkilöstökulut 151     57 
 – muut kulut 139     80 
Tuotto- /kulujäämä  -18  -137 
 
Varainhankinta 
Tuotot   25  207 
Kulut   10      9 
 
Tuotto- ja kulujäämä  -4    60 
 
Tilikauden tulos  -4    60 
 
*Kirjanpidon tilijärjestelmä muuttunut 
 
Tase 31.12.2010 
 
Vastaavaa   2010  2009 
   1000 € 
 
Pysyvät vastaavat 
Vaihtuvat vastaavat 
     vaihto-omaisuus      4      8 
Siirtosaamiset      8      0 
Rahat ja pankkisaamiset 120  123 
Vastaava yhteensä  132  131 
 
Vastattavaa 
Oma pääoma 
      edellisen vuosien yli/alijäämä  81   85 
Lyhytaikainen vieras pääoma  
Muut velat      2      3 
Siirtovelat    49    43 
Vastattavaa yhteensä  132  131 
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Tulot 2010
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Erittely kustannuspaikoittain Aarrearkku 2010
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Kolehdit kotimaa ja lähetystyö 2010
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Tulojen jakautuminen 2010 kotimaa - lähetystyö
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Kolehdit seurakunnittain tammi-joulukuu 2010
Kotimaa ja lähetystyö yht. 270 215 €
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