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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY RY:n TOIMINTAKERTOMUS v. 2020
Epävarmuuden keskellä varmuutta
Johdanto
Perusasiat eivät ole muuttuneet. Edelleen on haluttu kokoontua yhteen, laulaa, rukoilla, kuulla
todistuksia ja opetusta raamatusta, on haluttu tukea lähetystyötä. Jumalan sanan lupaukset eivät
ole muuttuneet, Siionin kanteleen laulut hoitavat yhä, ja silti mennyt vuosi oli monille raskas. Toimintaympäristömme muuttui radikaalisti keväällä. Koronarajoitukset ovat ajoittain estäneet seurakuntien perustoiminnan, halvaannuttaneet sen. Uusia toimintatapoja on yritetty löytää ja tilaisuudet ovat siirtyneet verkkoon mutta uusien toimintatapojen löytäminen ja toteuttaminen on
ollut vaivalloista.
Kaksi sanaa toistuivat vuoden aikana usein: peruutettu – siirretty. Tämä ei koskenut vain yhdistystämme vaan koko yhteiskuntaamme. Vuotta 2020 leimasi epävarmuus ja uuden opettelu. Uusien
tapojen etsiminen, miten hoidamme perustehtävämme, julistamme evankeliumia ja tavoitamme
ihmiset. Yhdistyksenä vastuumme on huolehtia myös jäsenistöstämme. Siksi pandemian alkuvaiheessa järjestimme puhelinkampanjan. Tavoitteemme oli ottaa yhteyttä kaikkiin yhdistyksemme
jäseniin. Soittokampanjassa olivat mukana niin työntekijät kuin useita vastuunkantajia. Toinen
erityisesti koko jäsenistöömme kohdistettu kampanja oli syksyllä julkaistu Valopilkku lehti. Näistä
saimme hyvää palautetta.
Koronarajoitusten vaikutukset yhdistyksemme talouteen olivat merkittävät. Taloudelliseen huoleemme saimme useita rukousvastauksia, kokemuksemme on, että meitä rohkaistiin ja meistä
pidettiin huolta. Erityinen kiitoksen ja ilon aihe oli kotimaantyön kannatuksen kasvu verrattuna
edellisvuoteen. Kolehtitalkoot kantoivat näin hyvää satoa yhdistyksemme kautta Herran työssä.
Tilaisuuksien peruuntuminen ja lähetyskolehtien puuttuminen näkyi erityisesti lähetystyön tuotoissa, joissa jäimme tavoitteestamme yli 60 000€. Silti pystyimme huolehtimaan lähes kaikista
lähetyskohteittemme tukimaksuista suunnitelman mukaan.
Työntekijät luopuivat lomarahoista ja näin kaikki olivat mukana talouden tasapainottamisessa.
Saimme taloudellista apua kirkkohallitukselta ja muutamilta seurakunnilta, jotka auttoivat merkittävästi. Samoin vuoden 2019 testamentin tulouttamatta ollut säästöosuus kirjattiin kuluvan vuoden tuloihin, mikä myös auttoi, jotta saavutimme kohtuullisen alijäämäisen tuloksen ilman ytneuvotteluita ja lomautuksia. Tästä olemme kiitollisia.
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1. Painopistealueet vuosille 2018-2020:
1.1. Kristus-keskeisyys, julistus ja opetus Raamattuun ja kirkkomme tunnustukseen sidottua mutta ajassa olevaa. Julistimme rohkeasti sanomaa elävästä Vapahtajasta
1.2. Yhdessä. Jokaisella on oma tehtävä, armolahjat käyttöön. Vapaaehtoiset kantoivat vastuuta tilaisuuksien järjestämisestä ja toteutuksesta.
1.3. Erityistä jäsenkampanjaa ei toteutettu
2. Valtakunnalliset tavoitteet toteutuneet:
 Tilaisuuksia siirrettiin nettiin, Facebook sivuja päivitettiin aktiivisesti, perustettiin jäsenille
omat sivut: Elyläiset - armoa ja iloa. Messuja striimattiin ja seuroja, lauluhetkiä ja raamattuopetuksia julkaistiin Facebookissa ja Youtube kanavalla.
 Vuosijuhla Seinäjoki 28.-29.3. siirrettiin, vuosikokous ja vuosijuhla pidettiin Ylistarossa
23.8., Kesäjuhla Riihimäellä siirrettiin vuodelle 2021, Aarrearkkuleiri 23.-25.6. siirrettiin
vuodelle 2021.
 Lähetystyön painopiste lähialuetyössä Venäjällä ja Virossa. Nimikkosopimuksia uusittiin,
valmisteltiin yhteistyösopimus Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:n kanssa.
3. Maakunnalliset tavoitteet toteutuneet:
 Tiimien ja vastuuryhmien vahvistaminen – toimintaa ylläpidettiin
 Monet maakunnalliset Elyn kirkkopyhät ja Raamattuluentosarjat siirrettiin tai toteutettiin
striimattuina rajoitetun osallistujamäärän kesken.
4. Lähetystyö ja keräyskohteet toteutuneet:
Lähetysjuhlia ja tilaisuuksia ei voitu järjestää kuin osan aikaa vuodesta ja se näkyy lähetystyön taloudellisessa kannatuksessa. Tukimaksuja maksettiin hieman vähemmän kuin edellisvuonna mutta
lähetyksen kolehdit ja talousarvioavustukset kattoivat lähetystyön kulut.
Merja Kramsun ensimmäinen työkausi oli vain vuoden mittainen (1.1.-31.12.2020) mutta kaikki
nimikkoseurakunnat jatkoivat sopimusta (päättyy 31.12.2022), mikä oli suuri ilon ja kiitoksen aihe.
Yhteistyökirkkoja ja kumppaneita muistettiin rukouksin ja pystyimme maksamaan taloudellisen
tuen suunnitelmien mukaan. Lähetystyötä tehdään Venäjällä, Virossa, Sambiassa (LTCS koulun
tuki), Kongossa (LECA kirkon tuki) ja Israelissa (Caspari-keskus). Omien lähetyskohteiden rinnalla
yhteistyö Suomen Lähetysseuran kanssa oli pienimuotoista, mutta Medialähetys Sanansaattajien
kanssa tehtiin uusi sopimus Inkerin kirkon Karjalan rovastikunnan tiedottajan Oksana Dyban työn
tukemiseksi. Nimikkosopimuksia on 30 seurakunnan kanssa.

5. Työntekijämuutokset




Aluepastori Harri Kuhalammen työsuhdetta jatkettiin 31.12.2020 asti, jonka jälkeen hän
siirtyi Lappajärven vs. kirkkoherraksi.
Merja Kramsu aloitti yhdistyksen lähetystyöntekijänä Venäjällä 1.1. alkaen. Koronarajoitusten vuoksi Kramsu toimi kotimaasta käsin 1.4.-31.12.2020 välisen ajan.
Kari Tynkkynen aloitti yhdistyksen lähetystyöntekijänä Virossa 1.4. alkaen.
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Kramsun ja Tynkkysen tehtävään siunaaminen tapahtui Ylistaron vuosijuhlassa.
6. Tilinpäätös
Kirkkohallituksen kolehtipäätös vuodelle 2020 oli suosittaa seurakunnille kirkkokolehdin keräämistä yhdistyksen tekemän lapsi- ja perhetyön hyväksi Suomessa ja Virossa. Kirkkokolehtien
tuotto oli 49 672€ (58 437€).
Talousarvio laadittiin luottaen siihen, että perustoimintamme jatkuu edelleen säännöllisenä,
korona pandemian vaikutuksia ei osattu ennakoida. Moni kristillinen järjestö joutui ytneuvotteluihin, oli irtisanomisia ja lomautuksia, niistä yhdistyksessämme vältyttiin ystävien esirukousten ja uhraamisten avulla.
Erityinen kiitoksen aihe oli kolehtitalkoisiin sitoutuminen, joka näkyy kolehtien kasvuna kotimaan työn hyväksi. Tuotot kotimaan hyväksi olivat 10 000€ enemmän kuin vuonna 2019. Lähetystyön tuotoissa koronan vaikutukset näkyivät voimakkaimmin, kun seurakunnissa ei voitu
järjestää lähetystilaisuuksia ja kannatustavoitteista jäätiin näin ollen yli 80 000€. Tukimaksut
lähetyskohteisiin maksettiin kuitenkin suunnitelmien mukaisesti, neuvottelut Viron kirkon Perhekeskuksen tukemisesta jatkuvat vuonna 2021.Tilinpäätös on alijäämäinen -28 097,11€. Rahastosiirto Kemin kirkkorahastoon oli -6 332,52€ ja lopullinen tilinpäätös -34 429,63€.
Menneiden vuosien aikana saatujen testamenttien turvin yhdistyksen tase on edelleen riittävä,
jotta turvallisin mielin voimme kiittää menneestä vuodesta ja kääntää katseemme tulevaan.
Jumala yhdistyksemme työtä edelleen siunatkoon.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13.3.2021
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