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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY RY:n TOIMINTAKERTOMUS v. 2015 
 
Johdanto  
 
Vuosi 2015 oli yhdistyksen 8. toimintavuosi. Tavoitteeksi asetettu toiminnan vahvistaminen ja laajentaminen toteutui vain osittain. Erityisesti 
Etelä-Suomessa tavoittavan työn haasteet ovat suuret. Monet taulukot osoittavat kuitenkin toiminnan laajentumisen ja työn vahvistumisen.  
Työntekijämäärän lisääminen näkyi siis sekä tulo- että kulupuolella. Toimintakertomuksen luvuissa näkyy yhdistyksemme saama testamentti, 
kiitollisina muistamme yhdistystämme näin muistaneita jäseniämme.  
Yhdistyksen toiminta on vakiintunutta monilla paikkakunnilla mutta uusien ihmisten (-erityisesti lapsiperheiden) tavoittaminen on vaikeaa. 
Kiitoksenaiheina voidaan mainita erityisesti Pohjanmaalla virinnyt perhetyö, jossa luontevana osana mukana ovat myös isovanhemmat. Tästä 
innostuneina pyrimme laajentamaan työtämme maakunnissa kohderyhminä erityisesti isovanhemmat ja lapsenlapset. Kotimaantyöhön panos-
taminen tarkoittaa talouden tasapainottamista kotimaantyön ja lähetystyön tulojen kulujen osalta. Juhlatuottoja on kerättävä kotimaantyön 
hyväksi entistä enemmän.  
 

1. Toiminta-ajatus 
 

Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry luottaa Jumalan Kristuksessa lahjoittamaan armoon, apuun ja iloon. Toimimme niin, että mahdollisimman 
moni voisi tulla tuntemaan kolmiyhteisen Jumalan ja vahvistua uskossa häneen. Autamme jäseniä löytämään oman paikkansa evankeliumin 
levittämisessä kotimaassa ja ulkomailla.  
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2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen     
   

2.1. Valtakunnalliset:  

 Elysanomien pääsiäisen ja joulunajan myyntilehdet 719 

 Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 30, jäseniä nukkui pois 13 ja erosi 8, vuoden päättyessä jäsenmäärä oli 726 jäsentä (tavoite750).  
 

 
 Hiihtomatka Hetan kodalle Pohjanmaalta 28.3.- 4.4. 36 henkeä 

 Aarrearkkuleiri Karstulassa 22.- 24.6., 47 osallistujaa.  

 Evankeliset kesäjuhlat Salossa 1.- 2.8.  

 Matkat Venäjälle: Pohjanmaalta 8.-14.7. 35 henkeä ja Espoosta 14.- 19.8. 34 henkeä. 

 Matka Israeliin 23.- 30.10. 26 henkeä. 
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2.2. Lähetystyö: 

 Yhteistyökumppaneiden SLS ja Sansa lähetyskohteiden kannatustavoite toteutui 92% tavoitteesta.  

 Valmisteltiin sopimus uuden lähetyskohteen tukemisesta Virossa. Elyn tuella avattiin Tarton Perhekeskus.  

 Aloitettiin valmistelu uuden lähetyskohteen löytämiseksi Israelista.  

 Vahvistettiin yhteistyösopimus LECA kirkon Kongon hiippakunnan kanssa, tuettiin LTCS (Tedite) koulun toimintaa Sambiassa. 

 Inkerin kirkon tuki yhteensä 47.050€.   

 Lähetysrahastosta tuettiin Sansan radiotyötä Japanissa 5.000€.  
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Tilaisuuksien määrä Pohjanmaa – muu Suomi vuosina 2013 ja 2015  
 

 
 
 2.2. Maakunnalliset: 

 

 Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakuntatiimit vahvistivat toimintaa ja toiminta laajeni uusiin seurakuntiin.  

 Itä-Suomessa työ on käynnistynyt tunnustellen. Tavoitteena oli tehdä Elyä tutuksi. Toiminta on toteutunut yhteistyössä seurakuntien 
kanssa. Raamattuluentoja on pidetty Sulkavalla, Savonlinnassa, Puumalassa ja Juvalla. Ylistysmessuja on pidetty Savonlinnassa ja Sulka-
valla sekä Israel-tilaisuuksia useassa seurakunnassa.   
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 Osallistujat tilaisuuksissa Pohjanmaa – muu Suomi vuosina 2013 ja 2015  
 

  
 
2.3. Paikalliset: 

 

 Perustoiminta jatkui yhteistyössä seurakuntien kanssa: kirkkopyhiä, lähetysjuhlia, lauluseuroja ja Laulamme yhdessä-tapahtumia, Aar-
rearkkuleirejä sekä Raamattupäiviä seurakuntien ja evankelisten opistojen kanssa.  

 
3. Hallinto ja organisaatio 

 
o Vuosikokous ja seminaari pidettiin Tampereella 11.4., vuosikokouksessa läsnä 65 henkilöä.  
o Hallitus kokoontui 6 kertaa.  Hallitukseen ovat kuuluneet: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja, Kosti Kallio, Hyvinkää, Ulla Lato-

mäki, Lapua, varapuheenjohtaja, Matti Lähdekorpi, Salo, Pirjo Nurmesviita, Jämsä, Maria Pitkäranta, Tampere, Heikki Toivio, Forssa, 
Asta Uutela, Hamina, Maiju Vuorenoja, Sastamala, Erkki Yli-Krekola, Kurikka, Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö, varajäsen, Ulla Kakko-
nen, Kitee, varajäsen sekä Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella.  
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Hallituksen perustamat toimikunnat: 
 Lähetystoimikunta kokoontui 4 kertaa.   
 Lehtitoimikunta kokoontui 4 kertaa. Toimikunta vastasi Pääsiäisen Valo ja Joulun Valo lehtien toimittamisesta. Muiden lehtien tai-

tosta ja toimituksesta vastasi Virpi Tuominiemi yhdessä maakunnallisten tiimien ja työntekijöiden kanssa.   
 

4. Yhdistyksen työntekijät 
 
 Pääsihteeri Antero Rasilainen, 10 % Venäjän työtä.  
 Pohjanmaan aluesihteeri Sirpa Keski-Antila 30.6. asti, jolloin eläkkeelle. 
 Pohjanmaan aluesihteeri Satu Kivisaari 1.3. alkaen. 
 Venäjän lähetti, lapsityönohjaaja Raili Mäkitalo 30.6. asti, jolloin eläkkeelle. 
 Larisa Kolehmainen 1.1.-31.5. (80 %) Venäjän työtä, TE-keskuksen palkkatuella. 
 Aluepastori Erja Kalpio, 1.1. alkaen, uusi Itä-Suomen työntekijä. 
 Aluepastori Pekka Kiviranta 1.2. alkaen, uusi Etelä-Suomen työntekijä. 
 Toimistosihteeri Virpi Tuominiemi, Elysanomat, toimisto, talous- ja jäsenasiat. 

 
 
5. Talous 

 
Talousarvio laadittiin ylijäämäiseksi yhdistyksen hyväksi tulleen testamentin turvin. Uusien työntekijöiden palkkaaminen ja työhön opas-
taminen toteutettiin suunnitelman mukaan, mikä näkyy erityisesti palkkakulujen suuressa kasvussa. Samanaikaisesti luvuissa näkyvät 
myös kasvaneet tuotot yhdistyksen työlle, sekä kotimaan että lähetystyön hyväksi. Lähetystyölle kerättiin 175.254€ ja lähetystyöhön 
käytettiin 166.253€. Elyn lähetystyön hyväksi kerätyistä kolehdeista kotimaan tukikuluihin käytettiin 25%. Seurakuntien myöntämät 
talousarviomäärärahat 81.861€ säilyivät ennallaan (v. 2014 80.236€) mutta samaan aikaan vapaaehtoinen kannatus kasvoi kolehdeissa 
ja lahjoituksissa 23% 244.836€ (200.206€). Kannatusrenkaiden tuotto 43.961€ joka kattoi 15 % henkilöstökuluista. Henkilöstökulut koko 
yhdistyksen tuotoista olivat 47 %. (testamentti pois lukien 63 %). 
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Edellistä testamenttina tullutta lähetysrahastoa purettiin lähetys-
työn kohteisiin Japanissa (5.000€) ja Virossa (5.559€), yhteensä 
10.559€.  
 
Tilinpäätös osoittaa rahastosiirtojen jälkeen + 52.554,21€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kaunis kiitos niin työntekijöille kuin kaikille vastuunkan-
tajille, työmme tukijoille ja tekijöille sekä yhteistyöseu-
rakunnille. Herra on ollut hyvä.   
 
 


