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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY RY:n TOIMINTASUUNNITELMA v. 2018 
 
 

Johdanto 

Kuluva vuosi on yhdistyksen juhlavuosi. Perustamisesta on kulunut 10 vuotta 30.3.2018.  

Kirkkopyhät, Minä uskon? – raamattuluentosarja, Siionin kannel-seurat, Hyvässä seurassa ja koh-

taamispaikka illat (lähetys- ja raamattuillat), Israel-tilaisuudet ja kodeissa järjestettävät seuratilai-

suudet muodostavat edelleen toiminnan perusrungon mutta myös uusia toimintamuotoja etsitään 

ja kokeillaan, erityisesti pääkaupunkiseudulla.   

Juhlavuonna korostamme yhdistyksemme asemaa kirkkoamme palvelevana lähetysjärjestönä sekä 

kotimaassa seurakuntien toimintaa rakentavana luotettavana yhteistyökumppanina. Keskitymme 

ihmisten kohtaamiseen ja kutsumme uusia ihmisiä Kristuksen yhteyteen ja Elyn ystävyyteen.  

 

1. Toiminnalliset painopistealueet on vahvistettu vuosille 2017-2018:  

1.1. Kristus-keskeisyys 
1.2. Yhdessä  
1.3. Jäsenkampanja  
 

2. Valtakunnalliset tavoitteet 

 Ely tutuksi: Markkinointi, kotisivut, FB, 10 v juhlat, Seinäjoki 

 Ajankohtaisuus: Retket, leirit ja tapahtumat 

 Lähetystyön valtakunnallinen toimija  

3. Maakunnalliset tavoitteet 

 Tiimien ja vastuuryhmien perustaminen jo olemassa olevien toimintaryhmien tukemiseksi. 

 Aarrearkkuleiri Karstulassa sekä maakunnalliset Aarrearkku tapahtumat. 

 Maakunnalliset Elyn kirkkopyhät. 

 Koulutustapahtuma vastuunkantajille Karstulassa 13.-14.11. 
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3.1. Toiminta seurakunnissa 

 Vahvistetaan säännöllistä toimintaa kaupungeissa (mm. Seinäjoki, Tampere, Hamina, Helsinki). 

 
4. Lähetystyö ja keräyskohteet 
 

Yhdistys on aktiivinen keskusteluissa Kirkon lähetystyön keskuksen kanssa virallisen lähetysjärjes-
tön aseman saamiseksi. Lähetystyötä tuetaan nykyisissä kohteissa lähialueilla Venäjällä ja Virossa 
sekä Sambiassa (LTCS koulun tuki), Kongossa (LECA kirkon tuki) ja Israelissa (Caspari-keskus). Solmi-
taan yhteistyösopimus Caspari-keskuksen kanssa (2018-2022).  
Yhteistyö Suomen Lähetysseuran ja Medialähetys Sanansaattajien kanssa jatkuu ennallaan.  

     
5. Työntekijämuutokset 

 

 Palkataan aluepastori julistustyöhön Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan työhön (50%) 1.12.2018.  

 Etelä-Suomen toiminnan vahvistamiseksi käydään neuvotteluja Medialähetys Sanansaattajien 
kanssa yhteisen työntekijän palkkaamiseksi työhön pääkaupunkiseudulle.  

 
6. Talousarvio 
 
Kirkkohallitus esittää kolehtipäätöksessään, että v. 2018 seurakunnissa voidaan kerätä kolehti yhdistyk-
sen kotimaantyöhön Aarrearkku toimintaan eli isovanhempi-lapsenlapsi työhön sekä Viron perhekes-
kuksen työn tukemiseksi.  
Talousarvio on laadittu luottaen siihen, että perustoimintamme jatkuu edelleen säännöllisenä ja kirk-
kokolehtien määrään saamme kasvua. Edelleen tarvitsemme vahvistusta yhdistyksen työntekijöiden ja 
kotimaan kulujen kattamiseksi. Vetoamme erityisesti, että ystävät muistaisivat työntekijöitä ja yhdis-
tyksen työtä rukouksin ja mahdollisuuksien mukaan myös taloudellisesti tukien.  
Talousarvion loppusumma on -25 228€.  
 
 
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.3.2018 
 
 


