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TOIMINTASUUNNITELMA 2010 - 2011 
 
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY  
 
ELYn perustavoitteisiin kuuluu lähetystyön tukeminen, uusien ihmisten tavoittaminen ja 
uskon syntyminen ja vahvistuminen. Luotamme Raamattuun, toimimme kirkkomme 
parhaaksi ja sen tunnustuksen mukaisesti. Etsimme paikkaamme kirkossamme 
evankelisen uskonnäkemyksen levittämiseksi. Toimintamuodot ja yhteistyökumppanit 
voivat vaihtua, sanoma Jumalan rakkaudesta pysyy. 
 
 
1. TOIMINNAN LAAJUUS 2010–2011 
Yleistä: ELY on syntynyt kansanliikkeenä, maallikkoliikkeenä. Monilla paikkakunnilla on 
aloitettu toimintaa, järjestetty kotiseuroja ja Siionin kannel-seuroja ja lähetystilaisuuksia.  
Tavoite: Alueelliset toimintaryhmät syntyvät ja toimivat Etelä-Pohjanmaan lisäksi 
Uudellamaalla, pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Satakunnassa, 
Hämeessä ja itäisessä Suomessa. ELYä tukevien seurakuntien määrä kasvaa ja 
kolehtitulot lisääntyvät. Jäsenmäärä ylittää 600.  
 
Maallikkoliike: Keskeinen voimavara Evankelisen lähetysyhdistyksen työlle on 
evankelinen kansa, joka vapaaehtoisesti uhraa aikaansa ja varojaan evankeliumin työn 
eteenpäin viemiseksi. Uusien työntekijöiden palkkaaminen vaatii taloudellista 
kannattavuutta. Erityinen tarve olisi saada Pohjanmaalle oma työntekijä. 
Kannatusrengasta kerätään ja selvitetään, olisiko jo vuoden 2010 aikana mahdollista 
kutsua uusi työntekijä Pohjanmaan alueelle.  
 
Rohkaisemme edelleen yhdistyksemme jäseniä ottamaan vastuuta ja lähtemään liikkeelle. 
Toimivana ja aktiivisena maallikkoliikkeenä voimme kasvaa ja toimintamme voi laajentua 
kotimaassa paljon enemmän kuin palkattujen työntekijöiden tuoman panoksen kautta.  
Tilaisuuksien järjestäjille korvaamme sopimuksen mukaan matkat ja ruokarahan.  
 
1.2. Työ kotimaassa 
 
Vuonna 2010 työn yksi painopistealue on edelleen perinteisen evankelisen toiminnan 
säilyttäminen seurakunnissa: Siionin kannel-seurat, lähetystilaisuudet ja kotiseurat. ELYn 
toimistolta lähetetään kirje seurakuntiin sekä keväällä että syksyllä, jossa pyydetään 
taloudellista tukea yhdistyksemme työlle. Kirjettä tehokkaampi muoto on henkilökohtainen 
käynti. Toivomme, että ELYn kirkkopyhiä ja lähetystilaisuuksia voitaisiin viettää kuluvana 
vuonna enemmän kuin vuonna 2009.  
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Kaksi valtakunnallista juhlaa: Vuosijuhla Tampereella 28.3.2010 ja evankeliset 
kesäjuhlat Hyvinkäällä 19.–20.6.2010  
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Vuonna 2011 Tampereen vuosijuhla 27.3. ja evankeliset kesäjuhlat Tampereen 
tuomiokirkossa 6.-7.8.  
 
Kasvatus- ja koulutustoiminta 
• Koulutusta järjestetään yhteistyössä paikallisseurakuntien ja evankelisten opistojen 

kanssa. (Raamattukurssit, Laula kanssani koulutus, erilaiset musiikkikurssit) 
 
Julkaisutoiminta ja viestintä 
• Yhdistyksen tiedotuslehti ELYSanomat ilmestyy 6 kertaa, jouluna ja pääsiäisenä 

juhlanumero. Lehti on jäsenille suunnattu tiedote, jossa myös Raamatun opetusta ja 
uskonkokemusten jakamista.  

• www-sivuja kehitetään, jäsenistölle omat sivut. 
• Facebook-sivustolla ylläpidetään ryhmää: Kirkolliset evankeliset 
• Julkaistaan ensimmäinen omakustanteinen hartauskirja 
• Jouluksi seinäkalenteri  
• Selvitetään lasten karaoke / Aarrearkku –levyn julkaisemista  
 
 
• Laula kanssani työmuotoa jatketaan ja valtion tuella pyritään palkkaamaan 3 nuorta 

muusikkoa (3-6kk. ajaksi) järjestämään Laula kanssani tilaisuuksia kolmella alueella: 
Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala ja Uusimaa. Lapsityönohjaaja Raili Mäkitalon 
työpanoksesta 50 % kuluu kotimaan työssä, erityisesti Laula kanssani työssä mutta 
myös seurakuntavierailuissa. 

 
• Lasten pyhäkouluohjelma Aarrearkku: ELY sitoutuu IRR-TV:n kanssa tehdyn 

yhteistyösopimuksen mukaisesti tuottamaan Aarrearkkuohjelmaa vuoden 2010 ajan. 
Etsimme yhteistyökumppaneita helpottamaan ohjelman markkinointia ja tukemaan 
ohjelman tekemistä myös taloudellisesti. Tavoitteena saada ohjelmalle vahva tuki ja 
ohjelma taloudellisesti omavaraiseksi. Tuotantotiimiin kuuluvat Elina Vaittinen, Sakari 
Nurmesviita, Mikko Pettinen ja Matti Mäkinen. Lisäksi ohjelmaa valmistelee ja ideoi 
erikseen valittu työryhmä.  

 
 
1.3. Lähetystyö 
 
Evankelinen lähetysyhdistys tekee lähetystyötä Venäjällä ja tukee Suomen Lähetysseuran 
ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien kautta tehtävää kirkon lähetystä. 
 
ELYn kohde Venäjä: Raili Mäkitalo toimii Vienan Kemin seurakunnassa (50 %) 
lapsityöntekijänä, vastuualueena lapsi-ja pyhäkoulutyö sekä diakoniatyö. Matkat Kemiin 
toteutetaan osittain talkooperiaatteella, Suomesta lähtevien talkoolaisten ja saarnaajien 
kanssa. Pääsihteeri Antero Rasilainen toimii Kemin seurakunnan katekeettana, ja 
osallistuu seurakunnan työhön ja jumalanpalveluksen toimittamiseen 4 kertaa vuodessa.  
Nimikkosopimus on solmittu Tuusulan seurakunnan kanssa. Tavoitteena on vakiinnuttaa 
työ Kemissä ja saada muutama seurakunta lisäksi tukemaan Raili Mäkitalon työtä.  
 
Kohteet Suomen Lähetysseuran kautta 
Erillisillä sopimuksilla on sovittu tuen antaminen seuraaviin kohteisiin:  
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Angola: Nimikkolähetti Kristiina Erelän ja Angolan kirkon työn tukeminen. Tukea 
jatketaan. Kannatussumma 10.000€  
 
Malawi:  
Vuonna 2009 on kerätty tukea kirkkojen rakentamiseen. Kirkko on toivonut tukea pappien 
ja maallikoiden koulutukseen vuodelle 2010, kannatussumma 20.000€. Nimikkosopimus 
on solmittu Haminan ja Olarin seurakuntien kanssa.  
 
Tansania: Riitta ja Oskari Holmström ovat lähdössä Tansaniaan maasai-työhön. ELY 
tukee Holmströmien nimikkolähettiperhettä.  
 
Sambia: ELY tukee Kiteen Evankelisen Kansanopiston TEDITE hanketta Sambiassa. 
Tedite on Suomen Ulkoasianministeriön kehityspoliittisen osaston tukema hanke, joka 
toteutetaan yhdessä Kiteen Evankelisen Kansanopiston ja Sambian kirkon (LECA) 
kanssa. Hankkeessa opetetaan IT-alan taitoja joiden kautta tavoitteena on tasa-arvon, 
demokratian ja talouden kasvu. ELY seuraa Sambian kirkon tilannetta mutta ei aktiivisesti 
pyri lähetysjärjestön rooliin.  
 
Japani: ELY odottaa Japanin kirkon virallista kutsua, jonka jälkeen neuvottelut Japanin 
lähetyksen tukemisesta voitaisiin aloittaa.  
 
Kohde Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n kautta 
Sat7 arabiankielisten tv-ohjelmien tuottaminen. Erityisesti Laula kanssani tilaisuuksissa 
kerätään kolehti tähän kohteeseen. Kannatussumma 5.000€ 
 
Pidetään mahdollisena Sanansaattajien nimikkolähetin ottamista ELYn nimikkolähetiksi.   
 
2. YHTEYDET 
Luodaan ja edelleen säilytetään avoimet keskusteluyhteydet Kirkon eri lähetysjärjestöihin, 
Kirkon lähetystyön keskukseen ja muihin järjestöihin.  
 
• Piispat, hiippakunnat, rovastikunnat ja seurakunnat 
• Tuomiokapituleja ja piispoja informoidaan ELYn toiminnasta ao. hiippakunnan alueella 

ja etsitään sopivia yhteistyökohteita. 
• Jatketaan yhteistyötä Suomen Lähetysseuran ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat 

ry:n kanssa.  
 
3. HALLINTO 
• Vuosikokous pidetään hallituksen esittämän päätöksen mukaan joko vuosijuhlan 

yhteydessä Tampereella 27.3.2011 tai kesäjuhlien yhteydessä Tampereella 6.8.2011. 
 
Hallitus 
Hallitus palkkaa työntekijät ja valitsee työryhmät pääsihteerin avuksi työtä tukemaan ja 
ohjaamaan. Työryhmät 2009–2010: 
• Lähetystyö  
• Tiedotus  
• Kasvatus ja koulutus  
• Laula kanssani  
• Talous ja hallinto  
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Työntekijät 
• Yhdistyksen pääsihteeri on Antero Rasilainen. 
• Raili Mäkitalo 50 % Venäjän työtä, 50 % Laula kanssani ja kotimaan työtä.  
• Toimiston hoitaja Virpi Tuominiemi, n. 70 % työsuhteella. 
• Aarrearkkutiimi: Elina Vaittinen, Mikko Pettinen, Sakari Nurmesviita, Matti Mäkinen.  
 
ELYn toimisto sijaitsee Karstulan Evankelisen Opiston yhteydessä, Kokkolantie 12, 43500 
Karstula 
 
 
TALOUS 
Yhdistyksen talous on oman varainhankinnan varassa. Kotimaan toiminta kustannetaan 
kotimaantyölle kerätyistä varoista, 10 % lähetyksen hyväksi kerätyistä kolehdeista voidaan 
käyttää kotimaan tukitoimintoihin. ELYn kautta tehtyihin nimikkosopimuksiin liittyvät 
seurakuntien talousarviomäärärahat tilitetään kuitenkin lyhentämättöminä SLS:lle tai 
Sansalle, vähentämättä 10 % kotimaan työn osuutta. Työntekijöiden palkkakuluja tuetaan 
tukirengastoiminnalla. Seurakuntien talousarvioavustuksia, toiminta-avustuksia sekä 
kolehteja haetaan sekä lähetystyöhön, että kotimaan työhön (paikalliseen ja 
valtakunnalliseen työhön). 
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