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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY Ry:n TOIMINTAKERTOMUS v. 2021 
 
Uusista haasteista selvittiin 
 
Johdanto: 
Vuoden 2021 toimintasuunnitelman laatimisen äärellä tunne oli epävarmuus. Mitä vuosi tuo tul-
lessaan? Valitettavasti tilaisuuksia peruutettiin ja suuri osa toteutettiin vain pienen joukon läsnä 
ollessa ja tilaisuudet striimattiin.  
Kokoontumisrajoitukset vaikuttivat myös yleiseen ilmapiiriin, kohtaamisia ei ollut, yhteyttä oli pi-
dettävä puhelimen, sähköpostin ja teams-yhteyksien välityksellä.  
Moni suunnitelma jäi odottamaan toteutumistaan – mutta myös uusia asioita toteutui. Harri Kuha-
lammen laatima luentosarja Vanhassa vara parempi – Vanhan testamentin ja uuden testamentin 
yhteyden rakentamiseen liittyvä luentosarja valmistui ja sitä päästiin jo toteuttamaan muutamissa 
seurakunnissa. Lähetystyössä – yhdessä luentosarja ei valmistunut. 
 
Yhdistyksen Facebook sivustoille tuotettiin ohjelmia ja päivityksiä lähes päivittäin, myös yhdistyk-
sen jäsenet osallistuivat sivujen päivittämiseen. Kotisivut uudistettiin ja huomiota kiinnitettiin sivu-
jen selkeyteen ja linkki striimattujen ohjelmien kuuntelua varten nostettiin etusivulle.  
 
Lähetyskohteiden tukimaksut säilyivät lähes ennallaan ja ne maksettiin sopimusten mukaisesti. 

 
1. Valtakunnalliset tavoitteet 

 Ely tutuksi: Elysanomat, kotisivut, Facebook, Pispalan radio (tammi-toukokuu) ja ra-
dio Scoop Kauhajoella  

 Vuosijuhla jouduttiin siirtämään, se pidettiin 19.6. Seinäjoella, kesäjuhla Riihimäellä 
pidettiin yhden päivän tapahtumana, tilaisuudet striimattiin, paikalla 80h,  Aar-
rearkkuleiri pidettiin Karstulassa 29.6.-1.7.2021,  

 Lähetystyön valtakunnallinen toimija, yhteistyösopimus Wycliffe Raamatunkääntäjät 
ry:n kanssa solmittiin 16.6. koskien Petteri ja Anu Mannermaan lähettämistä lähe-
tystyöhön Venäjälle.  

 Keskusteluja jatkettiin lähetystyön perussopimuksen solmimiseksi. 

2. Maakunnalliset tavoitteet 
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 Tiimien ja vastuuryhmien vahvistaminen, perustoimintaa ylläpidettiin mutta uusia tii-
mejä ei ole perustettu. 

 Aarrearkkuleiri Karstulassa toteutui sekä isovanhempi lapsenlapsipäivät Alahärmässä. 
Lisäksi järjestettiin maakunnallisia Aarrearkku messuja. 

 Maakunnalliset Elyn kirkkopyhät ja tapahtumat 
o Laulaen pääsiäiseen Alahärmä peruuntui, Alavuden kirkossa toteutui  
o Ristinjuhlat: Seinäjoki, Hamina peruuntui 
o Maakunnallinen kirkkopyhä Seinäjoella syyskuussa   
o Naistenpäivä Alahärmässä ja miestenpäivä Alahärmässä elokuussa 
o Mariat runoryhmän esityksiä Lapua, Alahärmä, Törnävä. 
o Lähetyssoppi Kokkolassa ja Forssassa 

 
 Seuratoiminnan vahvistaminen ei toteutunut kokoontumisrajoitusten vuoksi.  Raamat-

tuluentosarja Vanhassa vara parempi toteutettiin Seinäjoella.  
 
4. Lähetystyö ja keräyskohteet 

 
Merja Kramsu jatkoi työtä Pietarissa helmikuusta alkaen ja Kari Tynkkynen Virossa.  Yhteistyöso-
pimusten mukainen taloudellinen tuki annettiin Sambiassa toimivalle LTCS koululle, Kongon hiip-
pakunnan LECA kirkolle, Inkerin kirkon Kemin seurakunnalle sekä Israelissa Caspari-keskukselle.  
Yhteistyösopimuksista Suomen Lähetysseuran ja Medialähetys Sanansaattajien kanssa käytiin 
neuvottelut vuoden aikana ja sopimukset päivitettiin. Elyn ja Sansan yhteiset kirkkopyhät järjestet-
tiin Kouvolassa lokakuussa sekä Seinäjoella marraskuussa. 
Inkerin kirkon Kemin seurakunnan kirkkohankkeen rakennustyöt eivät alkaneet vuoden aikana 
eikä tilityksiä kirkkohanketta varten ei ole tehty. 
 

     
5. Työntekijämuutokset 
Pääkaupunkiseudun Kings Kids toiminta oli kokoontumisrajoitusten vuoksi pysähdyksissä ja syksyl-
lä Helsinki-työryhmän esityksestä yhdistys luopui tästä toiminnasta työntekijäresurssien puuttues-
sa. Uusia työntekijöitä ei palkattu kotimaantyöhön, mutta lähettien määrä kasvoi yhdellä, kun Pet-
teri Mannermaa aloitti yhdistyksen Venäjän lähettinä 1.8. alkaen. Työsopimus on määräaikainen, 
1.8.2021-31.7.2022, mutta sopimusta on tarkoitus jatkaa, kun riittävä taloudellinen kannatus on 
turvattu.  
 

 
6. Talousarvion toteutuminen 

 
Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti kirkkokolehti vuonna 2021 kerättiin ELY ry:n työn tuke-
miseen ”kotimaassa sekä Virossa ja Venäjällä tehtävään lähetystyöhön”. Kolehteja kerättiin 128 
jumalanpalveluksessa, 95 eri seurakunnassa, yhteensä 19 648€. Muita kirkkokolehteja (=Elyn kirk-
kopyhä) kotimaan ja lähetystyön hyväksi kertyi yhteensä 43 956€. Pienin kirkkokolehti oli 2,50€ ja 
suurin 835,52€.  
 
Talousarviota laadittaessa elettiin siinä uskossa, että kokoontumisrajoituksen poistuvat ja syksyllä 
tilaisuuksia voitaisiin järjestää lähetystyön hyväksi. Valitettavasti kokoontumisrajoitukset estivät 
normaalin toiminnan ja moni tilaisuus järjestettiin ilman paikalle tulleita osallistujia. Siitä huolimat-
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ta lähetystyön tuotot ylittyivät talousarvioon verrattuna (kolehdit ja talousarvioavustukset yhteen-
sä) ja tuotot kattoivat kaikki lähetystyöstä aiheutuneet kulut ja osa voitiin käyttää myös lähetys-
työn kotimaan tukikulujen kattamiseen.  
Kotimaan työntekijöiden kannatuksessa kiitosaihe oli kannatusrenkaiden tuoton kasvaminen ja 
kolehtitalkoisiin osallistuminen, talousarvion summat ylitettiin kotimaan kolehtien ja kannatusren-
kaiden tuottojen osalta.  
Henkilöstökuluissa emme saavuttaneet tavoitettamme vaan myös kulut ylittyivät. Pandemian ai-
kana työntekijöiden työterveyden kulut olivat lähes kaksinkertaiset talousarvioon verrattuna, mut-
ta kyseessä oli työterveyden palveluiden käyttäminen, ei sairaanhoito. Muut toiminnan kulut ylit-
tyivät myös, kasvua oli erityisesti matkakulujen, tilintarkastuksen ja vahinkovakuutusten osalta. 
Varainhankinnan tuotoissa näkyy syksyllä toteutettu Elsa Beskow-kynttiläkampanja.  
 
Tulos ilman rahastosiirtoa on ylijäämäinen 9 667,85€. Kemin kirkkohankkeeseen on kerätty 21 
831,71€ joka siirretään kirkkorahastoon. Rahastosiirron jälkeen tulos on alijäämäinen -12 163,86€.  
Tase on säilynyt lähes ennallaan, yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa mutta jatkossakin 
olemme yhdistyksemme ystävien ja seurakuntien tuen varassa, jotta voimme vastata velvoitteis-
tamme.  
 
Kokonaisuuden huomioon ottaen, vuoden 2021 toiminnallinen ja taloudellinen tulos on kuitenkin 
erittäin hyvä. Jumalan armosta olemme saaneet olla kertomassa ja siitä olemme myös eläneet. 
Niin myös jatkossa.  
 
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.3.2022 
 


