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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY RY:n TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 
 
 

Johdanto 

Yhdistyksen perustoiminta tapahtuu yhteistyössä seurakuntien kanssa. Ely on maallikkoliike, joka 
rohkaisee jäseniään ottamaan osaa ja järjestämään tilaisuuksia yhdistyksen tavoitteen toteutu-
miseksi yhdessä työntekijöiden kanssa. ”Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry luottaa Jumalan Kris-
tuksessa 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.” 

Kirkkopyhät, Siionin kannel-seurat, lähetys-ja raamattuillat ja kotiseurat muodostavat edelleen 

toiminnan perusrungon, tilaisuuksia järjestetään yhdessä nykyisen kannattajakunnan kanssa. Erityi-

siä painopistealueita on kolme: 1. Lapset, lapsiperheet ja isovanhemmat. 2. Uusi lähetyskohde Is-

raelista. 3. Talouden tasapainottaminen kotimaan ja lähetystyön tuottojen kesken.  

 
 

1. Uusia mahdollisuuksia v. 2016 
 

 Lisätään kotiseuratoimintaa, nykyisillä jäsenillä tärkeä rooli kutsujina ja ovien avaajina.   

 Panostetaan maakunnallisten isovanhempi-lapsenlapsi tapahtumien järjestämiseen. 

 Israel -lähetystyön innostus – uusia jäseniä ja työn tukijoita 

 Toiminta vahvistuu: palkataan Etelä-Suomeen osa-aikainen lapsi- ja perhetyöntekijä.  
 
 

2. Tavoitteet:     

 Yhdistyksen tunnettavuus lisääntyy – kotisivut, Elysanomat, julkaistava materiaali. 

 Yhdistyksen jäsenmäärä lisääntyy – uudet perheet ja Israel lähetyksen kautta tavoitettavat. 

 Talous säilyy vakaana – kolehtien ja lahjoitusten painopiste kotimaantyöhön lähetystyötä unohta-
matta.  
 
2.1. Valtakunnallisesti: 

 Työn vahvistuminen ja tunnetuksi tekeminen: Panostetaan tiedottamiseen: kaksi kertaa vuodessa 

näkyvyys valtakunnallisessa mediassa: Kotimaa ja seurakuntalainen.  

 Kesäjuhlilla huomioitu erityisesti lapsiperheet ja isovanhemmat - jatkoa seuraa syksyllä.  

 Jäsentavoite v. 2016: 750 jäsentä.  

            
2.2. Maakunnallisesti:  

 Uusi perhetyöntekijä aloittaa Etelä-Suomessa – maakunnallisen tiimin perustaminen.  

 Retket ja leirit:  

o Hetankota ja Venäjä 

o Aarrearkkuleiri yhdessä Karstulan evankelisen opiston kanssa 

o Isovanhempi – lapsenlapsi tapahtumat 

o Maakunnalliset Elyn kirkkopyhät Pohjanmaa ja Pirkanmaa sekä uusina Pk-seutu, Kymen-

laakso ja Itä-Suomi.  

o Elysanomat lehden neljä (4) numeroa toimitetaan maakunnittain.  



2 

2 

 
2.3. Paikallisesti: 

 Seurakuntalehtien informoiminen ja juttujen teko. Pääkaupunkiseudun uusi seurakuntien lehti Va-

lomerkki, Silta Tampere, Risteys Kouvola jne.  

 Toiminnan vahvistaminen paikallisesti: Tarjotaan seurakuntiin Raamattuluentosarjaa tai vastaavaa 

säännöllistä Elyn tapahtumaa. Kokoontuminen vähintään kerran kuussa.  

 Järjestetään kirkkopyhiä, lähetysjuhlia, Israel-tilaisuuksia, lauluseuroja ja Laulamme yhdessä-
tapahtumia, Aarrearkkuleirejä sekä Raamattupäiviä seurakuntien ja evankelisten opistojen kanssa.  

 
3. Lähetystyö ja keräyskohteet 
 
Uutena kohteena aloitetaan työn tukeminen Israelissa. Virossa Tarton perhekeskus aloitti v. 2016 alus-
sa ja Elyn tuki Perhekeskukselle on allekirjoitettu vuosille 2015-2017. Muut kohteet Venäjä, Sambia, 
Kongo ja Viro säilyvät ennallaan.  
     
Kohteet ja kannatustavoitteet Suomen Lähetysseuran ja Medialähetys Sanansaattajat ry:n kautta säi-
lyvät ennallaan. Angola stipendiaatit ja Israelissa Seppo ja Mari Paulasaaren perheen tukeminen (SLS) 
sekä Sat7 ohjelman tuki, Japanissa tehtävä radiotyö ja Eeva ja Jari Vähäsarjan työ Itävallassa (Sansa).  
 
4. Työntekijämuutokset 

 

 Aluepastori Pekka Kiviranta siirtyy osa-aikaeläkkeelle 1.5. alkaen (50%). 

 Yhdistyksen työssä aloittaa perhetyöntekijä Etelä-Suomessa (osa-aikainen).  
 

 
5. Talousarvio  
Verrattuna vuoteen 2015 palkkakulujen lasku on 11 % mutta painopiste varainhankinnassa on koti-
maantyön kannatuksen kasvattaminen. Hallitus rohkaisee jäsenistöä uhraamaan tilaosuuksissa erityi-
sesti muistaen kotimaassa tehtävää työtä lähetystyötä unohtamatta. Lähetystyön kohteisiin saadaan 
tukea seurakuntien kolehdeista ja talousarvioista mutta kotimaantyö on suurelta osalta jäsenistön uh-
rauksien varassa. Seurakuntien kiristynyt taloudellinen tilanne heijastuu myös yhdistyksemme saamaan 
tukeen, uusien sopimuksien solmiminen ei ole helppoa mutta etsimme aktiivisesti uusia työtämme tu-
kevia seurakuntia.  
 
 
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 2/2016  


