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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY RY:n TOIMINTAKERTOMUS v. 2018 
 
 

Johdanto 

Yhdistyksen 10v. juhlavuoteen lähdettiin luottavaisin ja innostunein mielin. Edellisen vuoden alijäämäi-
nen tilinpäätös ei lannistanut vaan hallituksen päätöksillä panostettiin työhön Etelä-Suomessa ja Etelä-
Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Tilaisuuksia järjestettiin uusien teemojen äärellä, etsittiin uusia tapoja 
ihmisten kohtaamiseen.  
Kirkkopyhät, Minä uskon? – raamattuluentosarja, Siionin kannel-seurat, Hyvässä seurassa ja kohtaamis-
paikka illat (lähetys- ja raamattuillat), Israel-tilaisuudet ja kodeissa järjestettävät seuratilaisuudet muo-
dostivat edelleen toiminnan perusrungon mutta myös uusia toimintamuotoja kokeiltiin, erityisesti pää-
kaupunkiseudulla.   

Yhdistyksemme asema kirkkoamme palvelevana lähetysjärjestönä oli esillä useissa neuvotteluissa ja 
kohtaamisissa. Selvitimme edelleen mahdollisuutta solmia kirkon kanssa lähetyksen perussopimus, eri-
tyisesti MAF – järjestön saatua kielteisen päätöksen piispainkokoukselta. Merkittävä etappi tällä tiellä oli 
se, että Ely hyväksyttiin Suomen Lähetysneuvoston jäseneksi 9.4.2018. Pitkäjänteinen työmme jatkuu, 
olemme sitä tehneet sanoma edellä ja työmme jatkuu. Jo nyt Ely on tunnustettu ja luotettava yhteistyö-
kumppani, mistä todistaa se, että kymmenet seurakunnat tukivat taloudellisesti yhdistyksemme teke-
mää lähetystyötä.  

1. Toiminnalliset painopistealueet on vahvistettu vuosille 2018-2020:  

1.1. Kristus-keskeisyys – Raamattuluentosarjat: Minä uskon ja Jumalan valitsemat. 
1.2. Yhdessä – yhdistys on maallikkoliike, toiminta, juhlien järjestäminen tapahtui ystävien kanssa, usein 
työntekijät saivat olla ”kutsuttuina paikalla”. Kaikki julistustyöntekijät olivat aktiivisesti liikkeellä niin ar-
kena kuin pyhinä, samoin vapaaehtoiset puhujat ja soittajat, työ kantoi hedelmää.  
1.3. Jäsenkampanja – uusia jäseniä liittyi 11 mutta samaan aikaan 13 jäsentä nukkui pois ja seitsemälle 
myönnettiin ero. Jäsenmäärä laski, jäseniä vuoden lopussa 729.  
 

2. Valtakunnalliset tavoitteet 

 Ely tutuksi: Markkinointi, kotisivut, FB, 10 v juhlat, Seinäjoki 
 Ajankohtaisuus: Retket, leirit ja tapahtumat – tavoitimme useita uusia ihmisiä.  
 Lähetystyön valtakunnallinen toimija – työ jatkuu.  

3. Maakunnalliset tavoitteet 
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 Tiimien ja vastuuryhmien perustaminen jo olemassa olevien toimintaryhmien tukemiseksi. Ilon ai-
heena erityisesti Keski-Pohjanmaalla virinnyt yhdistyksen toiminta.  

 Aarrearkkuleiri Karstulassa sekä maakunnalliset Aarrearkku tapahtumat. 
 Maakunnalliset Elyn kirkkopyhät. Toteutui hyvin.  

 Koulutustapahtuma vastuunkantajille Karstulassa 13.-14.11. Ei toteutunut. 

3.1. Toiminta seurakunnissa 
 

Vahvistettiin säännöllistä toimintaa kaupungeissa (mm. Seinäjoki, Tampere, Hamina, Helsinki). Kiitollisi-
na ajattelemme kaikkia ystäviä ja vastuunkantajia, jota vastasivat Elyn piirien kokoontumisista ja sään-
nöllisestä toiminnasta. Toiminta jatkui mm. Hyvinkäällä, Riihimäellä, Salossa, Forssassa, Kouvolassa, 
Haminassa, Sulkavalla, Juvalla, Ruokolahdella, Nurmeksessa, Tampereella, Seinäjoella, Kokkolassa, Ilma-
joella, Kurikassa, Lapualla sekä monissa muissa seurakunnissa, erityisesti Etelä-Pohjanmaalla. Tätä tar-
koittaa maallikkoliike – säännöllistä toimintaa ja aktiivisuutta omassa seurakunnassa yhdessä Elyn työn-
tekijöiden kanssa.  

 
4. Lähetystyö ja keräyskohteet 
 

Saimme syksyllä tiedon Suomen Lähetysseuran päätöksestä luopua lähetystyöstä Euroopassa vuoteen 
2022 mennessä. Lähetysseuran ilmoitus lähetin työkauden päättymisesti kesällä 2019 aiheutti keskuste-
lun kirkon Lähetyskeskuksen johtajan kanssa. Elyn kantana ilmoitimme, että yhdistys haluaa jatkaa työ-
tään erityisesti lähialueilla ja mieluummin lisäämme panostustamme kuin vähennämme sitä. Neuvotte-
lut ovat kesken. Yhdistys on solminut yhteistyösopimukset Inkerin ja Viron kirkkojen kanssa. Vuoden ai-
kana allekirjoitettiin yhteistyösopimus Caspari-keskuksen työn tukemisesta (voimassa 2018-2022), alle-
kirjoitus tapahtui Erja Kalpion vetämän ryhmämatkan yhteydessä maaliskuussa. Lisäksi Ely tukee LTCS 
koulua Sambiassa ja LECA-kirkon hiippakunnan työtä Kongossa. 
Yhteistyö Suomen Lähetysseuran ja Medialähetys Sanansaattajien kanssa jatkui ennallaan. Lähetystyö-
hön käytettiin yhteensä Elyn omien sopimusten mukaisesti 102 569€ ja Suomen Lähetysseuran ja Me-
dialähetys Sanansaattajien kohteisiin yhteensä 17 709€. Lähetystyön kotimaan tukikuluihin käytettiin n. 
15% (20 546€). 
 
      

5. Työntekijämuutokset 
 
 Harri Kuhalampi kutsuttiin aluepastoriksi julistustyöhön Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan työhön 

(50%) 1.12.2018. Pappisvihkimys oli Tampereella 6.5.2018. 
 Etelä-Suomen toiminnan vahvistamiseksi käytiin neuvotteluja Medialähetys Sanansaattajien kanssa 

yhteisen työntekijän palkkaamiseksi työhön pääkaupunkiseudulle. Neuvottelut eivät tuottaneet toi-
vottua tulosta ja Elina Vaittisen työjakso Elyn palveluksessa päättyi 31.12.2018.   

 
6. Talousarvio 
 
Kirkkohallitus esitti kolehtipäätöksessään, että v. 2018 seurakunnissa voidaan kerätä kolehti yhdistyksen ko-
timaantyöhön Aarrearkku toimintaan eli isovanhempi-lapsenlapsi työhön sekä Viron perhekeskuksen työn 
tukemiseksi. Tämä vetoomus tuotti yli 14 000 €. 
Talousarvio laadittiin siihen luottaen, että juhlavuonna toimintaa on enemmän kuin aikaisempina vuosina, 
kolehteja kerätään enemmän ja perustoimintamme jatkuu säännöllisenä. Hallituksen vetoomukseen saada 
tukea erityisesti yhdistyksen kotimaantyöhön jäsenemme vastasivat hienolla tavalla. Juhlavuoden kymppike-
räys tuotti yli 20.000€ ja kannatusrenkaiden tuotto kasvoi lähes 40 % (48 433€).  Edelleen tarvitsemme vah-
vistusta yhdistyksen työntekijöiden ja kotimaan kulujen kattamiseksi. 
Tilinpäätöksen loppusumma ennen rahastosiirtoa on 19 095€ ja rahastosiirron jälkeen tilinpäätös on ylijää-
mäinen 6 075€, (-75 195,86).   
Hyväksytty hallituksen kokouksessa __/__2019  


