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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY RY:n TOIMINTAKERTOMUS v. 2017

Johdanto
Vuosi 2017 oli kahden suurtapahtuman juhlavuosi. Reformaatio 500v. ja Suomi 100 v. Seurakunnissa järjestettiin luentosarjoja ja tapahtumia uskonpuhdistuksen teemoihin liittyen,
joissa yhdistyksen työntekijät olivat mukana. Elysanomien PääsiäisenValo sekä JoulunValo
lehdissä huomioitiin juhlavuoden teemat. Kiitollisina ajattelemme niitä lukuisia seurakuntia, joiden kanssa vuoden aikana tehtiin yhteistyötä. Kirkkomme elää voimakkaiden jännitteiden ja muutosten keskellä, mikä heijastuu myös kristillisten järjestöjen työhön. Moni järjestö kamppailee talousvaikeuksien keskellä, erityisesti Etelä-Suomessa tilanne on haastava, kun kirkkoon kuuluvien määrä on yhä laskenut, maallistuminen ja välinpitämättömyys
hengellisiin asioihin liittyvistä kysymyksistä näkyy toiminnan luvuissa. Seurakuntien talouden kiristyminen vaikuttaa järjestöjen toimintaan, myös Evankelisen lähetysyhdistyksen
työhön.
Mitä etelämpänä toimitaan, sitä vaikeampaa on toteuttaa yhdistyksen tehtävää: järjestää
tilaisuuksia ja julistaa evankeliumia, jotta usko voisi syntyä, vahvistua ja kasvaa. Kotiseuraperinne on ohentunut ja monin paikon loppunut kokonaan, arkipäivinä ja – iltoina järjestettävien tilaisuuksien määrä on vähentynyt. Tässä on yhdistyksen työn suuri haaste tuleville vuosille. Kiitoksen aihe on kirkkopyhien määrän säilyminen ennallaan, erityisesti Pohjanmaan toiminnan vahvistuminen näkyy tässä tilastossa. Pohjanmaalla kirkkopyhiä pidettiin jopa enemmän kuin edellisvuonna. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten saarnaajien panos
on ollut merkittävä, ilman heitä tämä tilasto olisi huomattavasti vaatimattomampi.
Pohjanmaa on yhdistyksen toiminnassa keskeinen alue toiminnallisin luvuin katsottuna. Tilaisuuksien määrä on kasvanut ja toiminta vahvistunut. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että nykyiset työntekijäresurssit eivät enää riitä ja lisää työpanosta olisi suunnattava
Pohjanmaalla tapahtuvaan työhön. Kun ovet ovat auki, on aika toimia.
Jäsenkokouksen esityksestä perustettu tulevaisuustyöryhmä aloitti työskentelyn ja ensimmäinen väliraportti kuultiin ja nähtiin Tampereen seminaarissa. Nuorten ja nuorten aikuisten parissa tehtävän työn aloittaminen vaatii kärsivällisyyttä ja aikaa. Verkostoituminen ja
yhteistyökumppaneiden löytäminen vaatii aikaa. Nuorille suunnattu Elycafe-toiminta hakee
muotoaan mutta siinä on päästy jo alkuun vaikka säännöllistä toimintaa nuorille ei vielä ole
syntynyt. Työryhmän työskentelyn pohjalta on syntynyt mm. neljän illan raamattuluento-
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sarja, joka on jo alkanut monissa Pohjanmaan seurakunnissa ja toivottavasti löytää paikkansa myös Eteläisessä Suomessa.
Perinteiset Elyn kirkkopyhät, Siionin kannel-seurat, lähetys- ja raamattuillat, Israeltilaisuudet ja kodeissa järjestettävät seuratilaisuudet muodostivat edelleen yhdistyksen
toiminnan perusrungon.

1. Erityisiä toiminnallisia painopistealueita vuosille 2017-2018 oli kolme:
1.1. Kristus-keskeisyys, julistuksessa, opetuksessa, elämässä.
Jumala on varjellut ja pitänyt meistä huolta. Sana ja sakramentit ovat olleet keskeisesti julistuksen ytimessä, niistä on eletty ja niistä on jaettu Elyn kirkkopyhissä ja kotiseuroissa.
Minä uskon? raamattuluentosarja käynnistyi Etelä-Pohjanmaalla useissa seurakunnissa.
1.2. Yhdessä
 Isovanhempi – lapsenlapsi tapahtumat: Aarrearkkuleiri, perhepäivät, pääsiäistapahtumat erityisesti Pohjanmaalla ja Pk-seudulla.
 Verkostot: seurakunta-opistot-järjestöt. Yhteyttä on vaalittu ja uusia avauksia tehty.
 Elycafe toiminta ei käynnistynyt vielä.
 Hyvässä seurassa tilaisuudet Karstulan ja Kauhajoen evankelisilla opistoilla, myös
seurakunnissa on järjestetty tilaisuuksia Hyvässä seurassa nimellä.
1.3. Jäsenkampanja
 Jäsenmateriaalia uusittiin
 Jäsenmäärä 31.12.2017 oli 740 (tavoite 850 jäsentä). Uusia 39, poisnukkuneita 14,
eroa pyytäneitä 6.
2. Valtakunnalliset tavoitteet
 Evankeliset kesäjuhlat Elimäellä, juhlilla 900 vierasta (1 000 Lapua 2016).
 Retket ja leirit: Hetankota 20 hlöä ja Venäjä (Murmanskin kirkon vihkiäiset siirtyi v.
2018)
 Lähetystyön valtakunnallinen toimija, tunnettuuden lisääminen. Jäsenkokous valtuutti hallituksen valmistelemaan virallisen lähetysjärjestön aseman hakemista. Asiaa on pidetty esillä ja keskusteltu Kirkon lähetyskeskuksen kanssa, KLK:n suosituksesta anomusta ei ole vielä jätetty.
3. Maakunnalliset tavoitteet


Tiimien ja vastuuryhmien perustaminen jo olemassa olevien toimintaryhmien tukemiseksi. Keski-Pohjanmaan tiimi aloitti toimintansa.
 Aarrearkkuleiri Karstulan evankelisen opiston kanssa, osallistujia 36
 Erityistapahtumat, Isovanhempi – lapsenlapsi tapahtumia Pohjanmaalla
 Maakunnallisia Elyn kirkkopyhiä järjestettiin Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla.
 Miestyön käynnistäminen, Kuortaneella Mies ja usko tapahtuma, 120 miestä
 Elysanomat lehden neljä (4) numeroa toimittiin maakunnittain.
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3.1. Toiminta seurakunnissa


Toiminnan vahvistaminen paikallisesti: Toimintaa jatkettiin jo yhteistyössä olevien seurakuntien kanssa mutta erityisesti Etelä-Pohjanmaalla tilaisuuksia pidettiin myös uusissa seurakunnissa.

4. Lähetystyö ja keräyskohteet
Yhdistys keskittyi lähialueilla tehtävään lähetystyöhön Venäjällä ja Virossa. Uutena sopimuksena otettiin Anna Mishina Elyn nimikkolähetiksi Viron Sauella tehtävään työhön. Sambiassa tuettiin LTCS koulun työtä ja Kongossa LECA kirkon työtä sekä Israelissa Caspari-keskuksen työtä.





Yhteistyö Suomen Lähetysseuran ja Medialähetys Sanansaattajien kanssa jatkui ennallaan.
Viron kirkon kohteina olivat Lähetyskuoro, Tarton perhekeskus sekä Anna Mishinan työ
Sauella.
Inkerin kirkon tuki meni Murmanskin kirkkohankkeeseen ja Kemin seurakunnan toiminnan tukemiseen.
Israelissa tuettiin Caspari-keskuksen työtä.

5. Työntekijämuutokset



Perhetyöntekijä Elina Vaittisen määräaikaista (ja osa-aikaista, 20%) työsuhdetta EteläSuomen työssä jatkettiin 1.9.2017-31.5.2018. Nimikkeeksi muutettiin työn koordinaattori.
Jokaisella neljästä julistustyöntekijästämme on ollut oma toiminnallinen vastuualue. Satu Kivisaaren työpanos keskittyi Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen
alueelle. Pekka Kiviranta vastasi Etelä-Suomen ja Pirkanmaan alueista eläkkeelle siirtymiseen (1.7.2017) asti. Sen jälkeen Itä-Suomen aluepastori Erja Kalpio otti vastuuta erityisesti pääkaupunkiseudun toiminnasta (1 viikonloppu /kk) yhdessä toiminnan koordinaattorina toimineen Elina Vaittisen (20%) kanssa.
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6. Tilinpäätös
Lähetystyötä tuettiin ja tehtiin kuluvan vuoden aikana 140 721€ summalla. Siitä 10.000€ oli
vielä Murmanskin kirkkohankkeen hyväksi lahjoitettua tukea. Lähetystyön kotimaan tuki- ja
hallintokuluihin käytettiin 15% lähetystyöhön kerätyistä varoista. Talousarvioon verrattuna
voidaan todeta, että:
 seurakuntien talousarvioavustukset pysyivät ennallaan
 Kolehdit kotimaantyöhön olivat lähes ennallaan, laskua oli 3 500€.
 Kannatusrenkaiden tuotto pieneni myös n. 3 000€.
Kulujen osalta henkilöstökulut ovat suurin kuluerä, 65% liikevaihdosta. Henkilöstökulut
toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Miinusmerkkinen tilinpäätös selittyy suurelta
osin sillä, että kolehtituottojen kasvu ei toteutunut odotusten mukaisesti (kolehdit kotimaa + lähetystyö + kannatusrenkaat tuotto jäi 50 000€ pienemmäksi kuin oli budjetoitu)
sekä sillä, että muut toiminnan kulut olivat n. 11 000€ suuremmat kuin arvioidut.
Tilinpäätös osoittaa -75 195,86€.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.3.2018
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