TOIMINTAKERTOMUS 2009
Yleistä:
Toimintavuosi 2009 oli ensimmäinen täysi kalenterivuosi Evankelisen lähetysyhdistyksen
historiassa. Vuosi oli voimakkaan kasvun ja innostuksen aikaa. 1.1.2009 yhdistyksellä oli
yksi osa-aikainen toimistosihteeri ja vuoden päättyessä 31.12.2009 osa-aikaisen
toimistosihteerin lisäksi oli palkattu pääsihteeri, Venäjän-lähetti-lapsityönohjaaja ja lisäksi
tehtiin jo suunnitelmia lasten pyhäkouluohjelman saamiseksi televisioon.
Tapahtumia on ollut paljon ja hallitus on joutunut pohtimaan pienen yhdistyksen
maksuvalmiuden säilyttämistä. Haasteita on paljon mutta voimavarat niiden toteuttamiseen
ovat rajalliset. Rohkeasti ja Jumalaan luottaen on kuitenkin haluttu vastata eteen tulleisiin
haasteisiin.
Hallitus kutsui pääsihteeriksi nuorisonohjaaja Antero Rasilaisen 1.4. alkaen.
ELYn toiminta yhteistyössä seurakuntien kanssa on perinteistä evankelista toimintaa:
jumalanpalvelussaarnoja, Siionin kanteleen laulutilaisuuksia, lähetystilaisuuksia,
kotiseuroja. Tapahtumia on ollut ainakin 47 seurakunnassa, joissa on kerätty kolehti ELYn
työn hyväksi.

Työntekijät:
• Pääsihteeri Antero Rasilainen, Espoo
• Toimistosihteeri Virpi Tuominiemi (n. 70 %), Karstula
ELYn toiminnasta vastaa jäsenkokouksen valitsema hallitus puheenjohtajan johdolla.
Puheenjohtajana on toiminut Pekka Knuutti Karstulasta ja hallituksen jäseninä:
• Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja
• Annikki Erelä, Tuusula, sihteeri, erovuorossa 2010
• Päivi Erkkilä, Askola
• Ulla Kakkonen, Kitee, erovuorossa 2010
• Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki,
• Kosti Kallio, Hyvinkää
• Kari Lähdesmäki, Tampere
• Pirjo Nurmesviita, Jämsä, erovuorossa 2010
• Keijo Sulkko, Seinäjoki,
• Matti Aho, Evijärvi, 1.varajäsen, erovuorossa 2010
• Kari Kanala, Helsinki, 2.varajäsen, erovuorossa 2010
Hallitus on kokoontunut 7 kertaa, pöytäkirjapykäliä kertyi 114.
ELYn hallituksen työseminaari pidettiin Karstulassa 9.-10.10.2009.

Työryhmät:
• Lähetystyö (Annikki Erelä, Sirpa Keski-Antila, Kosti Kallio)
• Tiedotus (Virpi Tuominiemi, Annikki Erelä, Eeva Takala)
• Kasvatus ja koulutus (Kari Kanala, Kari Lähdesmäki, Jussi Laine, Matti Mikkola)
• Laula kanssani (Pirjo Nurmesviita, Keijo Sulkko, Seija Annola, Pekka Kiviranta)
• Talous ja hallinto (Pekka Knuutti, Pekka Kiviranta, Keijo Sulkko)

TIEDOTUS:
ELYn tiedotuslehti ELYSANOMAT ilmestyi 6 kertaa. Yhdistyksen kotisivuilla kerrottiin
ajankohtaisista asioista. Lehden taitosta on vastannut ja kotisivuja on kehittänyt ja
ylläpitänyt kiitettävästi Virpi Tuominiemi. Lehtityöryhmä on vastannut Elysanomien
materiaalista ja lehden sisällöstä.

JUHLATOIMINTAA:
Yhdistys vietti Tampereen 1 vuotisjuhlien yhteydessä pääsihteerin tehtävään
siunaamisjuhlaa. Tehtävään siunaamisen toimitti Pekka Kiviranta, avustajina olivat Esa
Eerola, Pekka Knuutti, Yrjö Rasilainen ja Päivi Sipponen. Juhlamessu vietettiin Finlaysonin
kirkossa ja päiväjuhla Tampereen seurakuntien talossa.
Evankelisia kesäjuhlia vietettiin Kauhajoella, kirkossa ja koulukeskuksessa. Juhlille
osallistui yhteensä n. 700 juhlavierasta.
Maakunnallinen tiimi toimi aktiivisimmin Pohjanmaalla mutta myös yksityisen henkilöiden
aktiivisuuden kautta eri puolella Suomea seurakunnissa järjestettiin ELYn kirkkopyhiä,
Siionin Kanteleen lauluseuroja ja lähetystilaisuuksia. Erityinen kiitos kaikille puhujille,
soittajille ja laulajille jotka olette olleet mukana tekemässä työtä yhdistyksemme hyväksi.
Laula kanssani toiminta: Evankelinen lähetysyhdistys ja Evankelinen Opettajaliitto (EOL)
tekivät sopimuksen lapsille suunnatun karaoke-levyn tuottamisesta. EOL lahjoitti 32.000€
hankkeeseen ja lopputuloksena syntyi Kuninkaan lapset karaoke-DVD ja CD-levyt. Kiitos
kaikille levyn taustajoukoille ja tekijöille tästä yhdistyksen ensimmäisestä julkaisusta. Laula
kanssani-tapahtumia järjestettiin erityisesti Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

LÄHETYSTYÖ:
Evankelinen lähetysyhdistys - ELY tahtoo antaa oman panoksensa myös lähetystyöhön ja
tarjota tähän luontevan kanavan sekä yksittäisille tukijoille että seurakunnille. Siksi olemme
etsineet yhteistyökumppaneita kirkon virallisista lähetysjärjestöistä. Neuvonpitoa ja
yhteyttä on pidetty eri lähetysjärjestöjen ja KLK:n sihteerin Jaakko Mäkelän kanssa.
Hallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen Suomen Lähetysseuran (SLS) kanssa joka
allekirjoitettiin 27.5.2009. Yhteistyön kohteita ovat Angolan ja Malawin kirkkojen työ.
Hallituksen jäseniä oli mukana Tampereella lähetysjuhlissa, jossa tapasimme Malawin
kirkon piispan Joseph Bwumbven. Saimme kutsun työhön Malawiin. Syyskuussa
pääsihteeri neuvotteli Pietarissa Inkerin kirkon piispan, Aarre Kuukaupin kanssa ja ELY sai
kutsun aloittaa lähetystyö Venäjällä. Hallitus päätti asiasta joulukuun kokouksessaan,
jossa myös valittiin Venäjän lähetiksi diakoni-lapsityönohjaaja Raili Mäkitalo. Tämänkin
lähetyskutsun äärellä saatoimme todeta, että pieni on nopea!

Myös radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n kanssa allekirjoitettiin yhteistyösopimus
6.10.2009. Yhteistyö konkretisoituu aluksi Laula kanssani tilaisuuksissa, joiden kolehtitulot
kerätään Sansan kautta Sat-7 työn tukemiseen.
Kohteet Suomen Lähetysseuran kautta:
Tuki Angolan kirkolle, yhdyshenkilönä on toiminut Kristiina Erelä
• Osallistuttu Xangongon taloprojektiin
• Hankittu auto kirkolle
• Osallistuttu Shangalalan Raamattuinstituutin keittiöremontin toteuttamiseen
Malawi:
• Kolehteja on kerätty kyläkirkkojen rakentamiseksi.
Seurakuntien talousarviomäärärahoja on myönnetty SLS:n kohteille ELYn kautta
n. 21.000€ ja ELYn lähetystyölle 26.715€.

TALOUS:

Yhdistyksen talous on yksityisten lahjoittajien ja seurakuntien avustusten varassa.
Toiminnan kulut on pyritty kattamaan toiminnan tuloilla. Kuten oheisesta tilinpäätöksestä
käy ilmi, kiitollisina voimme todeta, työtä on siunattu ja kolehtituloja on kertynyt niin
kotimaan työstä aiheutuvien kulujen kattamiseen kuin myös lähetystyöhön. Pääsihteerin
kannatusrenkaaseen on liittynyt hieman yli 20 jäsentä, osa palkkakuluista saadaan näin
katettua tukirenkaan kautta.
Tilinpäätös vuodelta 2009 oli 52.189,56€ ylijäämäinen. Taseen loppusumma oli
123.523,70€.
Antero Rasilainen
pääsihteeri

