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Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2011
Yleistä:
Evankelisen lähetysyhdistyksen työn perustavoitteisiin kuuluu uusien ihmisten
tavoittaminen ja uskon syntyminen ja vahvistuminen ja lähetystyön tukeminen. Siionin
kannel on evankelista kansaa yhdistävä ja hoitava laulukirja, jonka äärelle kokoonnutaan
niin kotiseuroihin kuin valtakunnallisille juhlille. Yhdistyksemme sääntöjen mukaisesti
toimimme kirkkomme parhaaksi ja sen tunnustuksen mukaisesti. Tavoitteemme on
rakentaa ja tukea seurakuntien hengellistä elämää keskeisellä evankelisella julistuksella
armosta ja anteeksiantamuksesta.
Vuosi 2011 on evankelisen herätysliikkeen isän, Fredrik Gabriel Hedbergin juhlavuosi,
Hedbergin syntymästä tulee 15.7.2011 kuluneeksi 200 vuotta. Evankelinen lähetysyhdistys
huomioi juhlavuoden erityisesti neljällä tavalla:
• 29.4.-1.5. järjestetään retki Kemiöön ja Hiittisiin "Hedbergin jäljille"
• ELYSANOMISSA kerrotaan Hedbergin elämästä ja opetuksista
• Teologinen seminaari 26.3. Hedberg-teeman äärellä
• Hedberg-lauluseurat evankelisilla kesäjuhlilla.
Toimintamuodot ja yhteistyökumppanit voivat vaihtua, sanoma Jumalan rakkaudesta
pysyy. Luotamme siihen, että Jumala puhuu Raamatussa ja haluamme jakaa tätä uskon
todistusta niin lapsille kuin vanhemmillekin.
Kuluvana vuonna toiminnan painopiste ei ole laajentaminen vaan ylläpitäminen. Pienen
yhdistyksen taloudelliset resurssit määräävät sen liikkumavaran, jonka puitteissa työtä
laajennetaan tai ylläpidetään. Evankelista kansaa kutsutaan uhraamaan erityisesti
yhdistyksen kotimaan työlle, jotta voimme tehdä lähetystyötä. Yhdistyksen ja
työntekijöiden kannatusrenkaisiin tarvitaan uusia jäseniä. Suurena apuna yhdistyksen
toiminnalle ovat seurakuntien talousarvioavustukset, kolehdit ja lähetystyöhön osoitetut
varat. Uskomme, että kuluvan vuoden aikana näihin varoihin ei vielä tule suurta muutosta,
vaikka monessa seurakunnassa eletään jo kiristyneen talouden aikoja.
Toiminnan laajuus: Hallitus on valinnut työryhmän pohtimaan yhdistyksemme strategiaa
vuoteen 2015 asti. Vuoden 2011 aikana valmistuu strategia yhdistyksemme näystä ja
tehtävästä. Tavoitteemme on säilyttää avoimet ja luottamukselliset yhteydet kirkkomme
paikallisseurakuntiin, joita haluamme yhdistyksenä olla palvelemassa ja rikastuttamassa.
Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan, pitkän tähtäimen tavoitteena on saada
yhdistykseemme 1000 jäsentä.
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Tavoite: Alueelliset toimintaryhmät syntyvät ja toimivat Etelä-Pohjanmaan lisäksi
Uudellamaalla, pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Satakunnassa,
Hämeessä ja itäisessä Suomessa. Paikallisten maakunnallisten tiimien lisäksi
paikallisseurakunnissa ollaan aktiivisia ja järjestetään säännöllisiä iltoja ELYn työn
tukemiseksi. Tavoitteena on, että ELYä tukevien seurakuntien määrä kasvaa yhä ja
kolehtitulot lisääntyvät. Vuoden 2011 aikana jäsenmäärä ylittää 650 jäsenen määrän.
Rohkaisemme edelleen yhdistyksemme jäseniä ottamaan vastuuta ja lähtemään liikkeelle.
Toimivana ja aktiivisena maallikkoliikkeenä voimme kasvaa ja toimintamme voi laajentua
kotimaassa paljon enemmän kuin palkattujen työntekijöiden tuoman panoksen kautta.
Tilaisuuksien järjestäjille korvaamme sopimuksen mukaan matkat ja ruokarahan.
Syntymäpäivä- ja nimipäiväseurat tai pyhän kasteen muistaminen ovat evankelisen
herätysliikkeen ystäville kiitosaiheita. Niiden äärellä rohkaisemme työmme tukijoita
viettämään juhlaa ELYn työtä tukien.
Hallitus valitsee työryhmät, jotka suunnittelevat, ideoivat ja toteuttavat ELYn työtä yhdessä
työntekijöiden kanssa.
1.2. Työ kotimaassa
Perinteinen evankelinen toiminta jatkuu seurakunnissa: Siionin kannel-seurat, lähetyspiirit,
ELYn kirkkopyhät, lähetystilaisuudet ja kotiseurat, Laula kanssani tapahtumat jne. ELYn
toimistolta lähetetään kirje seurakuntiin sekä keväällä että syksyllä, jossa pyydetään
taloudellista tukea yhdistyksemme työlle. Kirjettä tehokkaampi muoto on henkilökohtainen
yhteydenotto ja juhlan sopiminen kotiseurakunnassa omien työntekijöiden kanssa.
Kirkkohallitukselta on anottu virallista kolehtipyhää vuodelle 2012. Tavoitteemme on, että
ELYn kirkkopyhiä ja lähetystilaisuuksia voitaisiin viettää kuluvana vuonna enemmän kuin
vuonna 2010.
Yhdistyksellä on 2 valtakunnallista juhlaa: Vuosijuhla Tampereella maaliskuun
viimeisenä viikonloppuna ja kesäjuhla, jonka ajankohta vaihtelee vuosittain. Vuosijuhla on
Tampereella 27.3.2011 ja evankeliset kesäjuhlat samoin Tampereella 6.-7.8.2011.
Hallitus esittää vuoden 2011 vuosikokoukselle vuosikokouksen siirtämistä vuosijuhlan
yhteyteen. Vuosijuhlasta tehtäisiin yhdistyksen jäsenten oma kokoontuminen.
Viikonloppuun kuuluisi vuosikokous ja aikaa keskusteluun ja vuorovaikutukseen sekä
Sanan äärellä viipymiseen. Viikonlopun aikana olisi mahdollisuus myös pohtia yhdessä
teologisia kysymyksiä. Kesäjuhla olisi selkeästi enemmän kaikille tarkoitettu
evankeliumijuhla ilman virallisia kokoontumisia.
Kasvatus- ja koulutustoiminta
• Koulutusta järjestetään yhteistyössä paikallisseurakuntien ja evankelisten opistojen
kanssa. (Raamattukurssit, Laula kanssani koulutus, erilaiset musiikkikurssit).
• Teologinen seminaari. Yhdistys järjestää 26.3. vuosijuhlan yhteydessä Tampereella
avoimen seminaarin. Seminaarin aiheena on ”Evankelinen usko tänään.” Seminaariin
kutsutaan alustajat ja pyydetään kommenttipuheenvuorot.
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Julkaisutoiminta ja viestintä
• Yhdistyksen tiedotuslehti ELYSanomat ilmestyy 6 kertaa, jouluna ja pääsiäisenä
juhlanumero. Lehti on jäsenille suunnattu tiedote, jossa Raamatun opetusta ja
uskonkokemusten jakamista ja ELYn työn esittelyä.
• www-sivuja kehitetään, jäsenistölle avataan omat sivut.
• Facebook-sivustolla ylläpidetään kahta ryhmää: Kirkolliset evankeliset ja Aarrearkku.
• Tuotetaan uusi lapsille suunnattu karaoke-DVD-levy jouluksi 2011.
•

Laula kanssani työmuotoa jatketaan ja valtion tuella pyritään palkkaamaan nuoria
muusikoita (3-6kk ajaksi) järjestämään Laula kanssani tilaisuuksia. Lapsityönohjaaja
Raili Mäkitalon työpanoksesta 35 % kuluu kotimaan työssä, erityisesti Laula kanssani
työssä mutta myös seurakuntavierailuissa.

•

Lasten pyhäkouluohjelma Aarrearkku: Hallitus pitää Aarrearkkuohjelman tuottamista
tärkeänä ja ohjelman tuottaminen pyritään saamaan kannattavaksi perustetun
kannatusrenkaan avulla ja kolehtituloja kohdentamalla. Kannatusrenkaaseen kerätään
300 nimeä, jotka sitoutuvat tukemaan ohjelman tuottamista. Mikäli kannatusrengas
toteutuu, Aarrearkun ympärille voidaan luoda leirejä, tapahtumia ja materiaalia.
Edelleen etsimme yhteistyökumppaneita auttamaan ohjelman markkinoinnissa ja
tukemaan ohjelman tekemistä myös taloudellisesti. Tuotantotiimiin kuuluvat Elina
Vaittinen, Matti Mäkinen ja Jussi Pyysalo. Lisäksi ohjelmaa valmistelee ja ideoi
erikseen valittu työryhmä. Ohjelman toinen tuottaja on IRR-TV ja kanava SuomiTV.

1.3. Lähetystyö
Evankelinen lähetysyhdistys tekee lähetystyötä Venäjällä ja Sambiassa ja tukee Suomen
Lähetysseuran ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien kautta tehtävää kirkon
lähetystyötä. Yhteistyösopimukset ja kannatustavoitteet Suomen Lähetysseuran ja
Sanansaattajat ry:n kanssa pidetään ennallaan vuoden 2010 tasolla.
ELYn kohde Venäjä: Raili Mäkitalo toimii Vienan Kemin seurakunnassa (65 %)
lapsityöntekijänä, vastuualueena lapsi-ja pyhäkoulutyö sekä diakoniatyö. Matkat Kemiin
toteutetaan pääosin talkooperiaatteella, Suomesta lähtevien talkoolaisten ja saarnaajien
kanssa. Pääsihteeri Antero Rasilainen toimii Kemin seurakunnan katekeettana, ja
osallistuu seurakunnan työhön ja jumalanpalveluksen toimittamiseen 4 kertaa vuodessa.
Nimikkosopimus on solmittu Tuusulan, Salon, Elimäen ja Valtimon seurakuntien kanssa.
Venäjäntyötä laajennetaan Inkerin kirkon kutsusta. ELY aloittaa Kostamuksessa toimivan
kirkkoherra Andrei Savolaisen työn tukemisen kesällä 2011.
TEDITE-hanke Sambiassa: ELY tukee Kiteen Evankelisen kansanopiston IT-hanketta
Sambiassa, tavoitteena vahvistaa yhteistyötä paikallisen LECA-kirkon kanssa. Selvitetään
mahdollisuutta ja tarvetta lisätä panostusta Sambian kirkon työn tukemiseksi. ELY tukee
hanketta 1.500€ summalla.
Kohteet Suomen Lähetysseuran kautta:
Erillisillä sopimuksilla on sovittu tuen antaminen seuraaviin kohteisiin:
Angola: Nimikkolähetti Kristiina Erelän ja Angolan kirkon työn tukeminen. Kannatustavoite
10.000€. Mikäli kannatustavoite ylitetään, ylimenevä osa käytetään SLS:n kanssa tehdyn
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sopimuksen mukaisesti Angolan kirkon pääsihteeri Mario Welhon stipendirahastoon ja
opiskeluiden tukemiseen.
Malawi:
Kirkko kouluttaa omia työntekijöitään Tansaniassa ja on toivonut tukea tähän pappien ja
maallikoiden koulutukseen vuodelle, kannatustavoite 20.000€.
Tansania: Riitta ja Oskari Holmström ovat Tansaniassa maasai-työssä. ELY tukee
Holmströmien nimikkolähettiperhettä esirukouksin.
Kohde Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n kautta
Sat7 Kids on arabiankielisiä lasten ohjelmia tuottava kanava. Erityisesti Laula kanssani
tilaisuuksissa kerätään kolehti tähän kohteeseen. Kannatustavoite 5.000€
2. YHTEYDET
Säilytetään avoimet keskusteluyhteydet Kirkon eri lähetysjärjestöihin, Kirkon lähetystyön
keskukseen ja muihin järjestöihin.
•
•

Piispat, hiippakunnat, rovastikunnat ja seurakunnat. Tuomiokapituleja ja piispoja
informoidaan ELYn toiminnasta ao. hiippakunnan alueella ja etsitään sopivia
yhteistyökohteita. Kesäjuhlassa mukana Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.
Ollaan avoimia myös muiden yhteistyötä tarjoavien järjestöjen tarjouksille.

3. HALLINTO
• Vuosikokous pidetään kesäjuhlien yhteydessä Tampereella 6.8.2011 klo 10. Vuoden
2012 vuosikokouksen ajasta ja siihen liittyvistä sääntömuutoksista päätetään
Tampereen jäsenkokouksessa 6.8.2011.
Hallitus
Hallitus palkkaa työntekijät ja valitsee työryhmät pääsihteerin avuksi työtä tukemaan ja
ohjaamaan. Työryhmät 2011–2012
• Lähetystyöryhmä
• Tiedotustyöryhmä
• Kasvatus ja koulutustyöryhmä
• Laula kanssani työryhmä
• Talous ja hallinto työryhmä
• Strategiatyöryhmä
• Teologinen työryhmä
• Aarrearkkutyöryhmä
Työntekijät
• Yhdistyksen pääsihteeri on Antero Rasilainen.
• Venäjän lähetti, lapsityönohjaaja Raili Mäkitalo, Venäjän Karjalassa Vienan Kemissä
65 % ja 35 % Laula kanssani ja kotimaan työtä. Raili Mäkitalo jää eläkkeelle 30.6.2012.
• Toimiston hoitaja Virpi Tuominiemi, 80 % työsuhteella.
• Pohjanmaan aluesihteeri Sirpa Keski-Antila.
• Lisäksi Aarrearkkuohjelman tekijöille maksetaan palkkio: Elina Vaittinen, Matti Mäkinen
ja Jussi Pyysalo.
4
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry
Tili: K-S OP 511402-234369
Toimisto: Kokkolantie 12, 43500 Karstula
sähköposti: ely@evankeliset.net
p. 040 4159 416
www.evankeliset.net

5

ELYn toimisto sijaitsee Karstulan Evankelisen Opiston yhteydessä, Kokkolantie 12, 43500
Karstula

4. TALOUS
Yhdistyksen talous on jäsenistön, seurakuntien ja työtämme arvostavien ja tukevien
yksityishenkilöiden varassa. Ensimmäisinä vuosina kerättiin pääomaa toimistotyöntekijän
palkkaamiseen. Sen jälkeen on palkattu pääsihteeri, Venäjän lähetti ja aluesihteeri.
Toimintasuunnitelmassa ei ole varausta uusien työntekijöiden palkkaamiseksi. Tavoitteena
on säilyttää ja vakiinnuttaa yhdistyksen omavaraisuus ja maksuvalmius. Mikäli yhdistyksen
talous kehittyy suotuisasti, hallituksella on mahdollisuus palkata uusia työntekijöitä sekä
kotimaan työhön että lähetystyöhön. Uusien työntekijöiden palkkaaminen vaatii kuitenkin
aina taloudellista kannatusta ja luottamusta siihen, että yhdistys selviytyy velvoitteistaan.
Tuki täytyy saada kannatusrenkaan tai seurakuntien lahjoitusten kautta.
Painopiste vuosina 2011–2012 on kotimaantyön vakiinnuttaminen ja kannatuksen
vahvistaminen.
Talousarvio vuodelle 2011 on ylijäämäinen 13.916€.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa __.__.2011
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