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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY RY:n TOIMINTAKERTOMUS v. 2014 
 
 

TOIMINNAN LAAJUUS 
Kuluneen vuoden aikana tehtiin suuria päätöksiä yhdistyksen tulevaisuuteen liittyen. Kahden 
työntekijän saavuttaessa eläkeiän 30.6.2015 tilalle valittiin jo uudet työntekijät. Lisäksi hallituk-
sen jo useita vuosia valmistelema päätös papin palkkaamisesta yhdistyksen työhön toteutettiin 
kuluneen vuoden aikana. Työntekijöiden sijainti antaa strategisesti hyvät mahdollisuudet vah-
vistaa uusien tiimien ja vastuuryhmien syntyä ja tukea niiden toimintaa.  

 
 

1. Tienviitat vuosille 2014–2015 
 
  

 Yhdistyksen perustamisesta asti toiminnan laajuutta mittaavat tunnusluvut ovat osoitta-
neet joko toiminnan kasvua tai saavutetun tason ylläpitämistä.  

 Toiminta on keskittynyt jäsenistön kanssa toteutettavien tilaisuuksien ja tapahtumien jär-
jestämiseen. Paikallisesti on kuitenkin pystytty järjestämään myös tapahtumia lapsille, nuo-
rille ja perheille.  

 Yhteistyö kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa on säilynyt avoimena, vaikka yhdistyk-
sen tekemä itsenäinen lähetystyö on ollut kasvussa.  

 Yhdistyksen toiminnan organisointia uudistettiin jakamalla työntekijöille vastuualueita toi-
minnan järjestämiseksi yhdessä tiimien ja vastuuryhmien kanssa.  

 
 

2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen     
   

2.1. Valtakunnalliset:  
 

 Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 26, jäseniä nukkui pois 12, jäseniä erosi 7, vuoden päät-
tyessä jäsenmäärä oli 712 jäsentä.  

 Lähetyskohteiden asetetut kannatustavoitteet saavutettiin lähes jokaisessa kohteessa. Uu-
sista kohteista neuvoteltiin 4 seurakunnan kanssa.    

 Kustannettiin Onnelliset vaeltajat DVD ja Cd-levyt sekä Viittatiellä hartauskirja. 

 Hiihtomatka Hetan kodalle 19.–26.4. 24 henkeä.  

 Viron retki, Tartto 15.–18.5. 7 henkeä 

 Evankeliset kesäjuhlat Alavus 14.–15.06.  

 Matka Venäjän Karjalaan 6.-12.08. 27 henkeä 

 Matka Sambiaan marraskuussa, 5 henkeä 
 

2.2. Maakunnalliset: 
 

 Uusia maakuntatiimejä ei perustettu. 

 Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakuntatiimit vahvistivat toimintaa ja toiminta laajeni uusiin 
seurakuntiin.  
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2.3. Paikalliset: 

 

 Uusia seurakunnallisia vastuuryhmiä ei perustettu mutta yhdistyksen hyväksi tehtiin uskol-
lisesti työtä monissa paikallisseurakunnissa.  

 Perustoiminta jatkui vilkkaana: kirkkopyhiä, lähetysjuhlia, lauluseuroja ja Laulamme yh-
dessä-tapahtumia, Aarrearkkuleirejä sekä Raamattupäiviä seurakuntien ja evankelisten 
opistojen kanssa. 

 
3. Lähetystyö ja keräyskohteet 

 
Venäjä: 
Raili Mäkitalo ja Larisa Kolehmainen (1.10.2014 alkaen määräaikaisena työntekijänä) toimi-
vat lähetystyössä Vienan Kemissä. 
Pääsihteeri Antero Rasilainen toimi Kemin seurakunnan vs. kirkkoherrana. 
Työtä tukivat Valtimon, Salon, Tuusulan, Elimäen, Haminan ja Raahen seurakunnat. 
 
Sambia: 
TEDITE-koulu: ELYn tukea maksettiin LECA-kirkon keskushallinnon kehittämiseen 2.000€ 
Sambian hiippakunnalle sekä 2.000€ Kongon hiippakunnalle. TEDITE-koulua tuettiin 8.000€ 
summalla. LECA-kirkossa järjestetty piispan vaali ja sitä seurannut hajaannus vaikeuttivat 
huomattavasti yhteistyötä LECA-kirkon kanssa. Yhteistyöstä keskusteltiin myös Kirkon Lä-
hetystyön keskuksen (KLK) kanssa. Yhteistyösopimus vahvistettiin Nurmeksen seurakunnan 
kanssa.  
 
Viro: Tuettiin Tarton Maarian seurakunnan työntekijän Lea Saaren työtä. Hanke päättyy 
31.12.2016. Samoin tuettiin Viron kirkon lähetyskeskuksen työtä erillisen anomuksen mu-
kaisesti 3.000€ summalla. Rahastoa purettiin Viron työhön yhteensä 11.300€. Käynnistet-
tiin neuvottelut perhekeskuksen toiminnan aloittamiseksi Tartossa.  

     
Kohteet Suomen Lähetysseuran (SLS) kautta: 

 Angola: Angolan kirkon työn tuki, kannatustavoite 11.200€ saavutettiin.  

 Malawi: Työntekijöiden koulutukseen Tansaniassa, kannatustavoitetta muutettiin kes-
ken vuotta ja tavoite laskettiin 20.000€:sta 10.000€:oon. Uusi tavoite ylitettiin. 

 Tansania: Riitta ja Oskari Holmström Tansania, maasai-työ, esirukous kohde.  

 Israel: Seppo ja Mari Paulasaaren perheen tukeminen, kannatustavoite 8.000€, ylitet-
tiin.  

 
      Medialähetys Sanansaattajat ry:n kautta: 

 Sat7 ohjelman tuottaminen, kannatustavoite 3.000€ ylitettiin. 

 Japanissa tehtävä radiotyö, rahaston purku 5.000€ suunnitelman mukaan. 

 Eeva ja Jari Vähäsarjan työ Itävallassa, kannatustavoitetta 1.000€ ei saavutettu. Yhteisiä 
kirkkopyhiä Sanansaattajien kanssa ei järjestynyt.  
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5. Hallinto ja organisaatio 

 
o Vuosikokous pidettiin Tampereella 29.3., läsnä 72 henkilöä. 
o Hallitus kokoontui 5 kertaa.  Hallitukseen ovat kuuluneet: Pekka Knuutti, Karstula, pu-

heenjohtaja, Pekka Kiviranta, Espoo, Kosti Kallio, Hyvinkää, Ulla Latomäki, Lapua, Matti 
Lähdekorpi, Salo, Pirjo Nurmesviita, Jämsä, Heikki Toivio, Forssa, Asta Uutela, Hamina, 
Maiju Vuorenoja, Sastamala, Erkki Yli-Krekola, Kurikka, Maria Pitkäranta, Tampere, va-
rajäsen, Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen sekä Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeu-
della. 

 
Hallituksen perustamat toimikunnat uudistettiin.  
 Lähetystoimikunta jatkoi lähetysasioiden valmistelua yhdessä pääsihteerin kanssa.  
 Lehtitoimikunta vastasi kahden myyntilehden toimittamisesta: Pääsiäisen Valo ja Jou-

lun Valo. Muiden lehtien taitosta ja toimituksesta vastasi Virpi Tuominiemi yhdessä 
maakunnallisten tiimien ja työntekijöiden kanssa.   

 Kasvatustoimikunta muutettiin maakunnalliseksi Pohjanmaan tiimin alaisuuteen.  
 Perhetyön suunnittelu ja kehittäminen annettiin Pohjanmaan uudelle aluesihteerille.   
 Talous- ja strategiatoimikunnat lakkautettiin nykyisessä muodossaan.  

 
6. Yhdistyksen työntekijät 

 
 Pääsihteeri Antero Rasilainen, 10 % Venäjän työtä.  
 Pohjanmaan aluesihteeri Sirpa Keski-Antila 
 Venäjän lähetti (65 %), lapsityönohjaaja Raili Mäkitalo, kotimaan työtä 35 %. 
 Larisa Kolehmainen (80 %) Venäjän työtä, määräaikainen, TE-keskuksen palkkatuki.  
 Toimistosihteeri Virpi Tuominiemi, Elysanomat, toimisto, talous- ja jäsenasiat. 

 
 
7. Talousarvio  

 
Talousarvio laadittiin ylijäämäiseksi, mutta vuoden aikana saatu tieto yhdistyksen hyväksi 
tulleesta testamentista antoi rohkeuden tehdä toimintasuunnitelmasta poikkeavia päätök-
siä. Inkerin kirkon avustusanomus Murmanskin kirkkohankkeelle oli yhdistykselle suuri pää-
tös, kolmen vuoden aikana tuemme hanketta yhteensä 75.000€ summalla. Kuluvan vuoden 
aikana tukea myönnettiin 20.000€. Seurakuntien myöntämät talousarviomäärärahat vähe-
nivät, mutta samaan aikaan vapaaehtoinen kannatus kasvoi kolehdeissa ja lahjoituksissa. 
Kannatusrenkaiden tuotto laski 35 % mutta kattoi edelleen 20 % työntekijöiden palkkakus-
tannuksista. Palkkakustannukset koko yhdistyksen tuotoista olivat noin 50 %.  
Testamenttina tullutta lähetysrahastoa purettiin lähetystyön kohteisiin Japanissa ja Virossa 
yhteensä 16.300€. Tilinpäätös osoittaa rahastosiirtojen jälkeen - 15 559,85€.  
 

 


