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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY RY:n TOIMINTASUUNNITELMA v. 2015 
 
 

1. Toiminta-ajatus 
 
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry luottaa Jumalan Kristuksessa lahjoittamaan armoon, 
apuun ja iloon. Toimimme niin, että mahdollisimman moni voisi tulla tuntemaan kolmiyh-
teisen Jumalan ja vahvistua uskossa häneen. Autamme jäseniä löytämään oman paikkansa 
evankeliumin levittämisessä kotimaassa ja ulkomailla. 
 

 
2. Uusia mahdollisuuksia v. 2015 

 

 Toiminta laajenee, tuki kasvaa sekä kotimaantyölle että lähetystyölle. 

 Tuetaan nykyistä ystäväjoukkoa ja etsitään uusia työn tukijoita.  

 Säilytetään hyvät ja avoimet suhteet kirkon virallisiin lähetysjärjestöihin ja jatketaan itse-
näistä lähetystyötä Virossa, Venäjällä ja Sambiassa.  

 
 

3. Tavoitteet:         
   

3.1. Valtakunnalliset:  
 

 Toiminta laajenee maakunnittain työntekijöiden ohjauksessa.  

 Elysanomien pääsiäisen ja joulunajan myyntilehdet.  

 Vuosijuhla 11.-12.4. Tampereella. Juhlan yhteydessä vastuuhenkilöille ja jäsenille suunnat-
tu ohjaus- ja valmennustapaaminen ja seminaari. 

 Jäsentavoite v. 2015: 750 jäsentä.  

 Lähetystyötä Venäjällä, Sambiassa ja Virossa ja yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kans-
sa. Tuetaan lähetyskohteita taloudellisesti talousarvioon laadittujen kannatustavoitteiden 
mukaisesti.  

 Hiihtomatka Hetan kodalle Pohjanmaalta 28.3.- 4.4. S. Keski-Antila, S. Kivisaari 

 Aarrearkkuleiri Karstulassa 22.- 24.6. S. Kivisaari, Nurmesviidat 

 Evankeliset kesäjuhlat Salossa 1.- 2.8.  

 Matka Venäjälle Pohjanmaalta 8.-14.7. S. Keski-Antila ja Espoosta 14.- 19.8. H. Mäenpää 

 Matka Israeliin 23.- 30.10. Erja Kalpio ja Anne Partanen  
 

 
3.2. Maakunnalliset: 
 

 Tuetaan nykyisiä maakuntatiimejä ja vastuuryhmiä säännöllisen toiminnan kehittämiseen. 

 Elysanomat lehden neljä (4) numeroa toimitetaan maakunnittain.  
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3.3. Paikalliset: 
 

 Perustetaan kymmenen (10) uutta seurakunnallista vastuuryhmää Itä-Suomi, Kymenlaakso, 
Etelä-Suomi.  

 Järjestetään kirkkopyhiä, lähetysjuhlia, lauluseuroja ja Laulamme yhdessä-tapahtumia, Aar-
rearkkuleirejä sekä Raamattupäiviä seurakuntien ja evankelisten opistojen kanssa.  

 Luodaan uusia tapoja kohdata ihmisiä. 
 
 

4. Lähetystyö ja keräyskohteet 
 

Venäjä:  
Vienan Kemin seurakunta: 
Raili Mäkitalo, lähetystyöntekijä (eläkkeelle 30.6.2015) 
Larisa Kolehmainen, lapsi-ja musiikkityö sekä tulkin tehtäviä (31.5.2015 asti)  
Antero Rasilainen toimii Kemin seurakunnan vs. kirkkoherrana 31.5.2015 asti jonka jälkeen 
tuki osoitetaan seurakunnan kansallisen papin työhön.  
Murmanskin kirkkohanke: Yhdistys osallistuu Murmanskin kirkon rakennusprojektiin 3 
vuoden ajan, yhteissumma 70.000€. Vuonna 2015 hankkeen tuki on 25.000€.  
 
Sambia: 
TEDITE-koulu: ELYn tuki LECA-kirkon keskushallinnon kehittämiseen on 4.000€ (2.000€ Lu-
sakan hiippakunnalle ja 2.000€ Kongon hiippakunnalle) ja TEDITE-koulun työlle 6.000€. Li-
säksi Alavuden seurakunnan nuoret tukevat Tedite-koulun yhteydessä tehtävää orpolapsi-
työtä 1.000€ summalla.  
 
Viro: Tarton Maarian seurakunnan työntekijän Lea Saaren palkkatuki 9.960€. Lähetysrahas-
toa puretaan 8.300€. Palkkatuki päättyy 31.12.2016. Neuvotellaan perhekeskustyön aloit-
tamisesta Tartossa. Toteutuessaan kannatustavoite olisi 22.000€.  
 
Vapaaehtoistyön tukeminen 
Sointu ja Veli-Matti Sallisen vapaaehtoistyö Japanissa helmi-maaliskuussa, esirukouskohde.  
 
Yhteistyö Kiteen Evankelisen Kansanopiston (KEKO) kanssa:  
TuTKi – projekti: Itä-Suomen yliopisto on hakemassa rahoitusta TuTKi – projektiin, johon 
liittyy Digitaalikatekismuksen suunnittelu ja toteutus. Hankkeessa ovat mukana Joensuun 
yliopisto ja KEKO. Elyn hallitus on päättänyt antaa tukea hankkeelle 2.000€.  

     
Suomen Lähetysseuran kautta: 

 Angola: Kaksi stipendiaattia, Simao Casimiro (5.900€) ja Constantio Sergio Tchicuma 
(5.900€), kannatustavoite 11.800€  

 Malawi: Kirkon tuki, työntekijöiden koulutukseen Tansaniassa, kannatustavoite 10.000€ 

 Tansania: Riitta ja Oskari Holmström Tansania, maasai-työ, esirukous kohde 

 Israel: Seppo ja Mari Paulasaaren perheen tukeminen, kannatustavoite 8.000€  
 
      Medialähetys Sanansaattajat ry:n kautta: 

 Sat7 ohjelman tuottaminen, kannatustavoite 3.000€ 
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 Japanissa tehtävä radiotyö, lähetysrahaston purku 5.000€. 

 Eeva ja Jari Vähäsarjan työ Itävallassa, kannatustavoite 1.000€.  
 
 

5. Työntekijämuutokset 
 

Yhdistyksen työssä aloittaa kolme uutta työntekijää.  
 1.1.2015 pastori Erja Kalpio aloittaa Itä-Suomen aluepastorina. 
 15.1.2015 pastori Pekka Kiviranta aloittaa Etelä-Suomen aluepastorina, vastuualueena 

erityisesti eteläinen- ja lounais-Suomi.  
 1.3.2015 aloittaa Pohjanmaan aluesihteerinä Satu Kivisaari.  

Taloudessa uusien työntekijöiden palkkaaminen tule näkymään ensimmäisen puolen 
vuoden aikana kohonneina palkkamenoina mutta loppuvuodesta lisääntyvien tilaisuuk-
sien myötä myös talouden odotetaan kohentuvan. Uusien työntekijöiden tueksi toivo-
taan aktiivisia kannatusrenkaita ja säännöllistä tukea ja esirukousta.  

 
 
6. Talousarvio  

Yhdistyksen saama huomattava testamentti mahdollisti työntekijämäärän kasvattamisen 
kolmella uudella työntekijällä kevättalvella 2015. Vanhojen työntekijöiden siirtyessä eläk-
keelle 30.6. tilanne tasaantuu ja syksyn 2015 aikana tavoitteena on saada varsinaisen toi-
minnan tuotot ja kulut vastaamaan toisiaan. Talousarvion loppusummassa on huomioitu 
sekä testamentti- että rahastosiirrot. Näiden jälkeen tilinpäätös on laskettu olevan 
+150.690€.   
 
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.03.2015  


