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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY RY:n TOIMINTASUUNNITELMA v. 2019 
 
 

Johdanto 

Yhdistyksen toiminta jatkuu kymmenen vuoden kokemuksella vuonna 2019. Perustoimintaa ovat  

kirkkopyhät, raamattuluentosarjat (uusia kehitetään koko ajan), Siionin kannel-seurat, Hyvässä seu-

rassa ja kohtaamispaikka illat (lähetys- ja raamattuillat), Israel-tilaisuudet ja kodeissa järjestettävät 

seuratilaisuudet. Uutena haasteena uskonnon vapauteen liittyvien tilaisuuksien järjestäminen ja 

niihin osallistuminen.  

Jatkamme työtämme yhdistyksen tunnettavuuden lisäämiseksi, huomiota kiinnitetään erityisesti 

markkinointiin (Elysanomat, FB, kotisivut). Teemme työtä voidaksemme allekirjoittaa kirkkomme 

lähetystyötä koskevan perussopimuksen. Lähetystyössä keskitymme erityisesti pitämään esillä lä-

hialuetyötä Venäjällä ja Virossa sekä Israelissa tehtävää työtä. Kotimaassa työnäkymme on ennal-

laan: Armoa ja iloa ihmisille. Vuositeema on Elämän aarteita.  

 

1. Painopistealueet vuosille 2018-2020:  

1.1. Kristus-keskeisyys, julistus ja opetus Raamattuun ja kirkkomme tunnustukseen sidottua. 
1.2. Yhdessä, yhdistys on maallikkoliike, jokaisella on oma tehtävä, armolahjat käyttöön. 
1.3. Jäsenkampanja, 800 jäsentä vuoden 2020 loppuun mennessä.  
 

2. Valtakunnalliset tavoitteet 

 Ely tutuksi: Elysanomat, kotisivut, FB, Siionin kannel vartti radioon, vuosijuhla Seinäjoki, kesä-

juhla Tampere 

 Kumppani arjessa: Retket, leirit ja tapahtumat 

 Lähetystyön valtakunnallinen toimija, verkostoituminen ja yhteistyö  

3. Maakunnalliset tavoitteet 

 Tiimien ja vastuuryhmien vahvistaminen. 

 Aarrearkkuleiri Karstulassa sekä maakunnalliset Aarrearkku tapahtumat. 

 Maakunnalliset Elyn kirkkopyhät ja Raamattuluentosarjat 

 Koulutustapahtuma vastuunkantajille Karstulassa 22.-23.11. 
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4. Lähetystyö ja keräyskohteet 
 

Ylläpidämme avoimia ja luottamuksellisia suhteita yhteistyökirkkoihin, taloudellinen tuki säilyy en-
nallaan Venäjällä ja Virossa sekä Sambiassa (LTCS koulun tuki), Kongossa (LECA kirkon tuki) ja Isra-
elissa (Caspari-keskus). Yhteistyö Suomen Lähetysseuran ja Medialähetys Sanansaattajien kanssa 
jatkuu ennallaan.  

 
     
5. Työntekijämuutokset 

 

 Aluepastori Harri Kuhalammen työsuhdetta jatketaan 1.12.2019 alkaen, mikäli yhdistyksen ta-
lous tekee sen mahdolliseksi.  

 Toimistosihteeri Virpi Tuominiemi aloittaa 80% työn 1.8. alkaen toistaiseksi. Työtehtävät hoide-
taan nykyisillä työntekijäresursseilla.  
 

6. Talousarvio 
 
Yhdistys anoo Kirkkohallitukselta kirkkokolehtia vuodelle 2020, joka on yhdistyksen Aarrearkkutyön 
kymmenvuotis juhlavuosi. Vuodelle 2019 kirkkohallitus on päättänyt suosittaa seurakuntia keräämään 
kolehti yhdistyksen tekemän lapsi- ja perhetyön hyväksi Suomessa ja Virossa.  
Talousarvio on laadittu luottaen siihen, että perustoimintamme jatkuu edelleen säännöllisenä. Edelleen 
tarvitsemme vahvistusta yhdistyksen työntekijöiden ja kotimaan kulujen kattamiseksi. Vetoamme eri-
tyisesti, että ystävät muistaisivat työntekijöitä ja yhdistyksen työtä rukouksin ja mahdollisuuksien mu-
kaan myös taloudellisesti tukien.  
Talousarviossa pyritään tasapainoiseen tilinpäätökseen, jossa tulot kattavat menot.  
 
 
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 4.3.2019 
 
 


