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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY RY:n TOIMINTAKERTOMUS v. 2016
Johdanto
Yhdistyksen toiminnasta kertovat tilastot ovat yksi tapa tutkia yhdistyksen työn toteutumista. Kaikkea emme voi toki mitata emmekä arvioida
vain numeroiden perusteella mutta kokonaiskuvan muodostamisessa tilastot auttavat. Vaikka yhdistyksen jäsenmäärä ei kuluvan toimintavuoden aikana kasvanut, se kuitenkin säilyi lähes ennallaan (-18 jäsentä). Seurakuntien tuki yhdistyksen työlle oli edelleen kasvussa ja lähetystyölle
kerätyt kolehdit säilyivät edellisvuoden tasolla, tämä on suuri ilon ja kiitoksen aihe. Toiminta on jatkunut, tiimit ja toimintaryhmät ovat innolla
järjestäneet tilaisuuksia yhdessä työntekijöiden kanssa. Vuoden aikana perustettiin Keski-Pohjanmaan tiimi. Tavoitteemme oli vahvistaa kotimaantyötä ja taloudellista tukea työntekijöille. Tässä emme saavuttaneet tavoitteitamme ja tilastot osoittavat määrällisesti toiminnan lievää
laskua erityisesti Etelä-Suomessa.
Työntekijämäärässä tapahtuneet muutokset sekä vastuunkantajiemme korkea ikä selittävät osin tapahtumien kokonaismäärän vähentymisen.
Vuoden 2016 vuosikokouksessa päätettiin perustaa tulevaisuustoimikunta. Toimikunta on aloittanut työskentelyn ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelmassa näkyy toimikunnan ideoita käytännössä.
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Toiminta-ajatus
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry luottaa Jumalan Kristuksessa lahjoittamaan armoon, apuun ja iloon. Toimimme niin, että mahdollisimman
moni voisi tulla tuntemaan kolmiyhteisen Jumalan ja vahvistua uskossa häneen. Autamme jäseniä löytämään oman paikkansa evankeliumin
levittämisessä kotimaassa ja ulkomailla.
1. Tavoitteet ja niiden toteutuminen







2.1. Valtakunnalliset:
Elysanomat lehti ilmestyi 6 kertaa, Pääsiäisenvalo ja Joulunvalo normaalia suurempina painoksina.
Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 22, jäseniä nukkui pois 13 ja eroa pyytäneitä oli 26. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 707 jäsentä (tavoite 750).
Hiihtomatka Hetan kodalle Pohjanmaalta, 40 henkeä.
Aarrearkkuleiri Karstulassa 27.-29.6., 53 osallistujaa.
Evankeliset kesäjuhlat Lapualla, erityisesti lasten ja lapsiperheiden osuus juhlassa ilahdutti.
Matkat Venäjälle: Ryhmämatka Espoosta 3.-9.8. 33 henkeä.

2.2. Lähetystyö:
 Yhteistyökumppaneiden Suomen Lähetysseura (SLS) ja Medialähetys Sanansaattajat ry (Sansa) lähetyskohteiden kannatus koottiin nimikkoseurakunnista, yhteensä 22.537€.
 Työ yhteistyökirkkojen kanssa Venäjällä ja Virossa vakiintui. Viron kirkossa tuettiin Lähetyskuoroa ja Tarton perhekeskusta. Inkerin kirkolle osoitettu tuki meni Murmanskin kirkkohankkeeseen (25.000€) ja Kemin seurakunnan toiminnan tukemiseen. Israelissa tuettiin
Caspari-keskuksen työtä (4.000€).
 Lähetysrahastosta tuettiin Sansan radiotyötä Japanissa 5.000€ summalla sekä Viron kirkon Lähetyskuoron ja Tarton perhekeskuksen
työtä yhteensä 14.023€ summalla.
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2.2. Maakunnalliset:









Yhdistyksen vahvin toiminta-alue on Etelä-Pohjanmaalla, mutta neljän yhdistyksemme työtä eniten tukevan seurakunnan joukossa on
kaksi Kymenlaakson seurakuntaa: Hamina, joka on vahvin yhdistyksen työtä tukeva yksittäinen seurakunta ja neljäntenä Kouvola. Kesäjuhlapaikkakunta Lapua on toiseksi suurin talouden mittareilla mitattuna ja Salo kolmas. Näissä seurakunnissa on säännöllisesti toimiva
yhdistyksen ystäväjoukko ja seurakunnan tuki työllemme.
Etelä-Pohjanmaan tiimi koordinoi ja järjesti toimintaa yhdessä työntekijöiden ja vastuuryhmien kanssa.
Vastuuryhmät toimivat Kauhavalla, Lapualla, Seinäjoella, Kauhajoella, Jalasjärvellä, Ilmajoella, Kurikassa sekä Alavudella.
Keski-Pohjanmaalle perustettiin maakuntatiimi.
Pirkanmaalla painopiste oli Tampere ja sen ympäristökunnat.
Etelä-Suomessa toimii vastuuryhmä, joka järjesti toimintaa pääkaupunkiseudulla yhdessä aluepastorin kanssa.
Itä-Suomessa työ painottui seurakuntavierailuihin erityisesti Sulkavalla, Savonlinnassa ja Juvalla. Seurakuntien kanssa järjestettiin kirkkopyhiä, Raamattuluentoja sekä Israel-iltoja.

2.3. Paikalliset:
 Kirkkopyhiä, lähetysjuhlia, lauluseuroja sekä Raamattuluentoja järjestettiin seurakuntien ja evankelisten opistojen kanssa.
 Hyvinkäällä järjestettiin Raamattuluentosarja, kirkkopyhä sekä Siionin kanteleen laulutilaisuuksia säännöllisesti.
 Hämeessä toimintaa oli Hämeenlinnassa ja sen lähialueilla, säännöllistä toimintaa Forssassa ja Riihimäellä.
Tilaisuuksien järjestämisessä suurena apuna ovat olleet sekä virassa olevat että eläkkeellä olevat yhdistyksemme työntekijät ja myös suuri
vapaaehtoisten ystävien joukko puhujia, laulajia, soittajia, organisaattoreita, esirukoilijoita. Olette arvokkaita kaikki, kiitos tuestanne.

3. Hallinto ja organisaatio
o Vuosikokous ja seminaari pidettiin Tampereella 16.4., vuosikokouksessa läsnä 59 henkilöä.
o Hallitus kokoontui 5 kertaa. Hallitukseen ovat kuuluneet: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja, Kosti Kallio, Hyvinkää, Ulla Latomäki,
Lapua, varapuheenjohtaja, Matti Lähdekorpi, Salo, Heikki Mäkinen, Helsinki, Maria Pitkäranta, Tampere, Heikki Toivio, Forssa, Asta Uutela, Hamina, Erkki Yli-Krekola, Kurikka, Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö, Reino Nummi, Sastamala, varajäsen, Ulla Kakkonen, Kitee,
varajäsen sekä Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella.
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Toimikunnat ja työryhmät:
 Lähetystoimikunta on valmistellut yhdistyksen lähetystyötä koskevat asiat hallituksen käsiteltäviksi yhdessä pääsihteerin kanssa. Puheenjohtajana on toiminut Kosti Kallio ja jäseninä Annikki Erelä, Matti Lähdekorpi ja Pekka Kiviranta.
 Lehtitoimikunta vastasi PääsiäisenValo ja JoulunValo lehtien toimittamisesta. Muiden lehtien toimituksesta vastasi Virpi Tuominiemi
yhdessä maakunnallisten tiimien ja työntekijöiden kanssa. Toimikuntaan kuuluivat Annikki Erelä, Eeva Takala, Pirjo Nurmesviita, Anneli
Lähdesmäki ja Pekka Kiviranta. Lehden taittoi ja toimitussihteerinä toimi Virpi Tuominiemi.
 Tulevaisuustyöryhmä. Yhdistyksen vuosikokouksessa tehtiin esitys tulevaisuustyöryhmän perustamisesta. Hallitus valitsi työryhmän
kokoonkutsujaksi aluesihteeri Satu Kivisaaren ja hallituksen edustajaksi varapuheenjohtaja Ulla Latomäen. Työryhmässä on vahvasti
mukana myös nuorten aikuisten edustus.
2. Yhdistyksen työntekijät






Pääsihteeri Antero Rasilainen, 10 % Venäjän työtä.
Pohjanmaan aluesihteeri Satu Kivisaari.
Aluepastori Erja Kalpio, Itä-Suomen työntekijä.
Aluepastori Pekka Kiviranta (1.5.2016 alkaen 50%) Etelä-Suomen työntekijä.
Toimistosihteeri Virpi Tuominiemi, Elysanomat, toimisto, talous- ja jäsenasiat.

3. Talous
Talousarvio toteutui monelta osin odotusten mukaan, mutta odotuksemme kasvavien kolehtituottojen osalta ei toteutunut. Jäimme asettamastamme tavoitteesta -40.000€. Ja vaikka henkilöstökulujen osalta pystyimme alittamaan tavoitteemme, samaan aikaan muiden kulujen
osuus kasvoi enemmän kuin olimme ennakoineet. Tilinpäätöksessä näkyy myös Murmanskin kirkkohankkeen viimeinen tukimaksu, 25.000€.
Kiitosaiheena on lähetystyölle kerättyjen kolehtien suuruus, 174.278 (v. 2015 175.254€). Lähetystyöhön käytettiin 174.390€. Yhdistyksen perustamisesta lähtien yhdistyksemme on käyttänyt lähetystyön tekemiseen ja tukemiseen yli miljoona euroa! Kiitos Jumalalle jokaisesta, joka on
lahjoillaan osallistunut ja yhä osallistuu työmme tukemiseen ja tekemiseen.
Elyn lähetystyön hyväksi kerätyistä kolehdeista lähetystyön kotimaan tukikuluihin käytettiin 25%. Seurakuntien myöntämät talousarviomäärärahat kasvoivat hieman 86.148€ ( 81.861€). Kannatusrenkaiden tuotto oli 38.693€ (43.961€) joka kattoi 16% (15 %) henkilöstökuluista. Henkilöstökulut koko yhdistyksen tuotoista (ilman testamenttia) olivat 53 %.
Vuonna 2011 testamenttina tullut lähetysrahasto käytettiin lähetystyön kohteisiin Japanissa 5.000€ (5.000€) ja Virossa 14.023€ (5.559€), yhteensä 19.023€ ja näin tämä lähetysrahasto on suunnitelmien mukaisesti käytetty lähetystyöhön.
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Uutena rahastona talletettiin Vienan Kemin seurakunnan kirkkohankkeen hyväksi kerättyjä kolehteja 10.243€. Kemin seurakunnan kirkkohanke
toteutunee vuosien 2018-2019 aikana.
Yhdistyksen vakavaraisuutta vahvistaa vuoden aikana testamentilla saamamme asunto Tampereella, joka on kirjattu taseeseen ja vaikuttaa
merkittävällä tavalla kuluvan vuoden tilinpäätökseen. Asunto on toistaiseksi vuokrattu. Ilman testamentilla saadun asunnon arvoa taseessa,
rahastosiirtojen jälkeen tilinpäätös olisi ollut - 64.997€, kun se nyt on ylijäämäinen 155.003€.
Järjestö ei voi perustaa toimintaansa testamenttien varaan, mutta tänään kiitämme Jumalaa niistä ihmisistä, jotka ovat eläessään nähneet yhdistyksen työn niin tärkeäksi, että vielä kuoltuaankin he julistavat ja tukevat näin yhdistyksemme työtä. Tulevien vuosien haasteena on edelleen
kotimaantyön kulujen ja tuottojen tasapainottaminen. Työ kotimaassa on tänä aikana verrattavissa lähetyskentillä tehtävään työhön. Tarvitaan
opetusta, kasvatusta, uhraamista ja evankeliumin julistamista mutta erityisesti esirukousta. Tähän työhön haastamme edelleen yhdistyksemme
ystäviä. Nyt on työn aika.
Hyväksytty Elyn hallituksessa 27.02.2017
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