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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY RY:n TOIMINTAKERTOMUS v. 2019 
 
 

Johdanto 

Yhdistyksen perustoimintaa ylläpidettiin ja toiminta laajeni uusiin seurakuntiin. Erityinen ilonaihe oli Merja 
Kramsu siirtyminen Elyn Venäjän lähetiksi 1.1.2020 alkaen. Sopimuksia solmittiin kahdeksan seurakunnan 
kanssa ja työ laajeni myös lähetystyön saralla. Vuositeema oli Elämän aarteita.  

 

1. Painopistealueet vuosille 2018-2020:  

1.1. Kristus-keskeisyys, julistus ja opetus Raamattuun ja kirkkomme tunnustukseen sidottua. 
1.2. Yhdessä, yhdistys on maallikkoliike, jokaisella on oma tehtävä, armolahjat käyttöön. 
1.3. Jäsenkampanja, 800 jäsentä vuoden 2020 loppuun mennessä.  

 
2. Valtakunnalliset tavoitteet toteutuneet: 

➢ Ely tutuksi: Elysanomat, kotisivut, FB, Siionin kannel vartti radioon, vuosijuhla Seinäjoki, kesäjuhla 

Tampere.  

➢ Kumppani arjessa: Retket, leirit ja tapahtumat 

➢ Lähetystyön valtakunnallinen toimija, verkostoituminen ja yhteistyö  

3. Maakunnalliset tavoitteet toteutuneet: 

➢ Tiimien ja vastuuryhmien vahvistaminen. 

➢ Aarrearkkuleiri Karstulassa sekä maakunnalliset Aarrearkku tapahtumat. 

➢ Maakunnalliset Elyn kirkkopyhät ja Raamattuluentosarjat 

➢ Koulutustapahtuma vastuunkantajille Karstulassa 22.-23.11. 

➢ Työ vahvistunut Oulun hiippakunnassa  

 
4. Lähetystyö ja keräyskohteet toteutuneet: 

 
Ylläpidimme avoimia ja luottamuksellisia suhteita yhteistyökirkkoihin, taloudellinen tuki säilyi ennallaan 
Venäjällä ja Virossa sekä Sambiassa (LTCS koulun tuki), Kongossa (LECA kirkon tuki) ja Israelissa (Caspari-
keskus). Yhteistyö Suomen Lähetysseuran ja Medialähetys Sanansaattajien kanssa jatkui ennallaan. Uusia 
sopimuksia solmittiin (Venäjä) ja (Viro), seurakuntien kanssa on yhteensä xx sopimusta Elyn kanssa. 
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5. Työntekijämuutokset 
 

• Aluepastori Harri Kuhalammen työsuhdetta jatkettiin ja työsuhde muutettiin 1.12.2019 alkaen 
100% ajalle 1.12.2019-30.11.2020 sekä mahdollinen jatko 1.12.2020-30.11.2021.  

• Toimistosihteeri Virpi Tuominiemi aloitti 80% työn 1.8. alkaen toistaiseksi.  
 

6. Tilinpäätös 
 
Kirkkohallituksen kolehtipäätös vuodelle 2019 oli suosittaa seurakunnille kirkkokolehdin keräämistä 
yhdistyksen tekemän lapsi- ja perhetyön hyväksi Suomessa ja Virossa. Kirkkokolehtien tuotto oli 
58 437€.  
Talousarvio laadittiin luottaen siihen, että perustoimintamme jatkuu edelleen säännöllisenä ja näin 
myös tapahtui. Erityinen kiitoksen aihe oli yhdistyksemme sama testamentti, joka näkyy ylijäämäisenä 
tilinpäätöksenä, 215 839,62€. Tase vahvistui ja kaikista velvoitteista suoriuduttiin sopimusten mukai-
sesti. Jumalaa ja yhdistyksen työtä tukeneita kiittäen ja siunaten. Työ jatkuu.  
 
 
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 2.3.2020  
 
 


