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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY RY:n TOIMINTASUUNNITELMA v. 2017 
 
 

Johdanto 

Kuluva vuosi on valtakunnallisesti merkittävä juhlavuosi, kun vietämme reformaation 500v juhlaa ja 
Suomi 100 v. juhlaa. Opillisesti vahvat juuret omaavalle evankeliselle herätysliikkeelle reformaation 
juhlavuosi on rohkaisu palata juurille. Raamattu ja katekismus, siinä ovat uskon perusteet tämänkin 
ajan ihmisille ja näistä haluamme olla elämässä ja todistamassa.  
Yhdistys juhlii sen perustamisen 10 vuotisjuhlia vuonna 2018. Jo kuluvan vuoden aikana valmistel-
laan niin maakunnallisia kuin valtakunnallisia 10 vuotisjuhlia. Ely on maallikkoliike, joka etsii uusia 
vastuunkantajia palvelemaan Kristuksen kirkon työssä, evankeliumin asialla. Rohkaisemme jäse-
niämme ottamaan osaa ja järjestämään tilaisuuksia yhdistyksen tavoitteen toteutumiseksi yhdessä 
työntekijöiden kanssa. ”Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry luottaa Jumalan Kristuksessa lahjoit-
tamaan 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.”  

Kirkkopyhät, Siionin kannel-seurat, lähetys-ja raamattuillat, Israel-tilaisuudet ja kodeissa järjestet-

tävät seuratilaisuudet muodostavat edelleen toiminnan perusrungon.  

 

1. Erityisiä toiminnallisia painopistealueita vuodelle 2018 on kolme:  

1.1. Kristus-keskeisyys 

 Tilaisuuksissa Jumalan läsnäolo konkreettiseksi. Me emme puhu vaan Jumala puhuu meille. 
Kuulemmeko hänen äänensä?  

 Yhden asian liike: miten päästään taivaaseen. 

 Rukouselämä. Yksin ja yhdessä. Jakamista ja siunaamista. 

 Rukouskynttilä 
 
1.2. Yhdessä  

 Jokainen on tärkeä. Jokaisella on oma paikka ja omat lahjansa. Rohkaisemme ottamaan lah-
jat käyttöön. 

 Isovanhempi – lapsenlapsi tapahtumat.  

 Verkostot: seurakunta-opistot-järjestöt, tehdään yhdessä.  

 Elycafe toiminnan käynnistäminen  

 Hyvässä seurassa tilaisuudet 

 Työntekijöiden asemapaikka: vastuu oman alueen tapahtumista mutta mielellään vierailuja 
myös toisten työntekijöiden alueelle. 

 
1.3. Jäsenkampanja 

 Jäsenmateriaali helpottamaan uusien ihmisten kutsumista mukaan.  

 Kutsu lepoon – kutsu työhön. Rauhaa – sotaa!  

 Jäsentavoite 2017 lopussa: 750 jäsentä. 
 
2. Valtakunnalliset tavoitteet 

 Evankeliset kesäjuhlat Elimäellä, uusien ihmisten tavoittaminen.  

 Retket ja leirit: Hetankota ja Venäjä (Murmanskin kirkon vihkiäiset) 

 Lähetystyön valtakunnallinen toimija, tunnettuuden lisääminen. 
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3. Maakunnalliset tavoitteet 

 Tiimien ja vastuuryhmien perustaminen jo olemassa olevien toimintaryhmien tukemiseksi. 

 Aarrearkkuleiri yhdessä Karstulan evankelisen opiston kanssa 
 Erityistapahtumat, Isovanhempi – lapsenlapsi tapahtumat, miesten ja naisten päivät 
 Maakunnalliset Elyn kirkkopyhät Pohjanmaa ja Pirkanmaa sekä Pk-seutu, Kymenlaakso ja Itä-

Suomi.  
 Elysanomat lehden neljä (4) numeroa toimitetaan maakunnittain.  
 

3. Toiminta seurakunnissa 

 Toiminnan vahvistaminen paikallisesti: Huolehditaan yhteyksistä niihin seurakuntiin, joissa on 

jo toimintaa yhdistyksemme hyväksi.  

 Laajennetaan toimintaa sinne, missä ovet ovat auki ja meitä kutsutaan ja odotetaan.  

 Jatketaan perustoimintaa: kirkkopyhät, lähetysjuhlat, Israel-tilaisuuksia, lauluseuroja ja Lau-
lamme yhdessä-tapahtumia, Aarrearkkuleirejä sekä Raamattupäiviä seurakuntien ja evankelis-
ten opistojen kanssa.  

 
4. Lähetystyö ja keräyskohteet 
 

Hallituksen päätöksellä on lähdetty selvittämään mahdollisuutta anoa kirkon virallisen lähetysjär-
jestön asemaa. Yhdistys jatkaa lähialueilla tehtävää lähetystyötä Venäjällä ja Virossa sekä Sambias-
sa (LTCS koulun tuki), Kongossa (LECA kirkon tuki) ja Israelissa (Caspari-keskus).  
Yhteistyö Suomen Lähetysseuran ja Medialähetys Sanansaattajien kanssa jatkuu ennallaan.  

     
5. Työntekijämuutokset 

 

 Aluepastori Pekka Kiviranta siirtyy eläkkeelle 1.7. alkaen. 

 Perhetyöntekijä Elina Vaittinen (osa-aikainen) Etelä-Suomessa 21.1.-1.9.2017 
 
6. Talousarvio 
 
Painopiste varainhankinnassa on kotimaantyön kannatuksen kasvattaminen. Hallitus rohkaisee jäsenis-
töä uhraamaan erityisesti muistaen kotimaassa tehtävää työtä lähetystyötä unohtamatta.  
 
 
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.02.2017 
 


