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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY RY:n TOIMINTASUUNNITELMA v. 2022 
 
 
Johdanto: 
Vuosi 2022 on alkanut kuten edellinen vuosi päättyi: kokoontumisrajoitukset estivät monien tilai-
suuksien pitämisen tammikuussa, mutta kevättä kohti mentäessä tilanne näyttää helpottuvan ja 
kokoontumiset tulevat mahdollisiksi. 
Toiveikkaina suunnittelemme kirkkopyhiä, lähetystapahtumia, raamattuluentoja ja kotiseuroja. 
Monta uutta asiaa, haastetta ja mahdollisuutta on edessä, rukoillen käymme työhön.  
Vuoden 2022 toimintasuunnitelma rakentuu kolmen teeman äärelle: Työmme ja paikkamme kir-
kossa, seurakunnissa ja lähetystyössä. 
 
1. Ely kirkossa: jatkamme työntekoa, jotta saamme solmittua perussopimuksen Kirkon Lähetys-
työn keskuksen kanssa. Olemme yhteistyökykyinen ja verkostoituva mutta itsenäinen järjestö, 
kunnioitamme toisten järjestöjen tekemää työtä. Olemme Suomen Lähetysseuran jäsenjärjestö, 
meillä on yhteistyösopimus sekä Medialähetys Sanansaattajien että Wycliffe Raamatunkääntäjien 
kanssa.  
 
Valtakunnalliset juhlat:  
Seminaari ja vuosikokous Tampereella 26.-27.3. 
Evankeliset kesäjuhlat Jämsässä 11.-12.6. 
 
 
2. Ely seurakunnassa:  
Emme kilpaile seurakunnan tai toisten järjestöjen kanssa vaan rakennamme ja toimimme yhdessä. 
Järjestämme kirkkopyhiä, raamattuluentoja, Hyvässä seurassa iltoja ja Aarrearkkutapahtumia. Uusi 
Siionin kanteleen lisävihko valmistuu kesällä 2022,  kanttorit ja kuorot mukaan laulamaan. 
Tapahtumia seurakunnissa, maakunnallinen toiminta: 

 Tiimien ja vastuuryhmien varustaminen, koulutus ja tukeminen 
 Aarrearkkutapahtuma Jämsässä kesäjuhlan yhteydessä sekä maakunnalliset Aarrearkku 

tapahtumat syksyllä 
 Maakunnalliset Elyn kirkkopyhät ja tapahtumat 

o Laulaen pääsiäiseen Alahärmä ja Lapua  
o Ristinjuhlat: Seinäjoki ja Hamina  
o Kansanlaulukirkko Kannus  
o Miestenpäivät ja naistenpäivät 
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o Seuratoiminnan tukeminen, kotihartaudet ja seurat, mökkiseurat, opistoseurat 
 Toiminta seurakunnissa: 
o Raamattuluentosarjat: Vanhassa vara parempi sekä lähetystyö – yhdessä sarjojen to-

teutus yhdessä seurakuntien kanssa. 
o Jumala on – seurakuntatilaisuudet piispa Jorma Laulajan kanssa 
o Lähetyspiirit, raamattupiirit, miestenpiirit, lähetyssopit, kotiseurat 

 
 
3. Ely lähetystyössä:  
Yhdistyksellä on kolme lähettiä, kaikkien työkausia pyritään jatkamaan, kun taloudellinen tuki on 
turvattu. Lisäksi tuemme kansallisia työntekijöitä Virossa (3), Venäjällä (2) sekä Afrikassa (2). Lisäk-
si tuemme Caspari-keskuksen työtä Israelissa. Haluamme olla luotettava ja joustava yhteistyö-
kumppani, pidämme yhteyttä, kannamme vastuumme, informoimme seurakuntia lähettiemme 
tilanteesta ja vierailemme seurakunnissa. Jatkamme aktiivista työtä kirkkomme lähetystyön perus-
sopimuksen solmimiseksi. Ryhmämatkat Venäjälle ja Viroon toteutetaan syksyn aikana.  
 
Vienan Kemin kirkkorahastossa on 77 237€ josta katetaan hankkeen kuluja kun rakentaminen al-
kaa. Vuosille 2022-2023 tavoitteena on kerätä vielä 40 000€. Medialähetys Sanansaattajien kanssa 
järjestetään kaksi rovastikunnallista tapahtumaa Oksana Dyban tukemiseksi. 
 

4. Jäsenet 
Pidämme huolta jäsenistöstä, kutsumme uusia ihmisiä mukaan, tarjoamme vastuutehtäviä. Erityi-
sesti toivomme saavamme apua yhdistyksen Facebook-päivitysten tekoon sekä kotisivujen päivit-
tämiseen, jotta tiedottaminen on ajantasaista ja tiedot oikeita.  
PääsiäisenValo lehdessä kerrotaan Elyn jäsenyydestä ja kutsutaan uusia ihmisiä jäseniksi. 

 
     

5. Työntekijämuutokset 
Työntekijöillä on sekä maakunnallinen että valtakunnallinen toiminta-alue ja vastuut. Kotimaahan 
palkataan yksi 100% työntekijä tai kaksi osa-aikaista, erityisesti musiikkityöhön Etelä-Suomeen ja 
Hämeeseen ja Pirkanmaalle. Toiminnanjohtaja vastaa Itä-Suomessa pidettävien tilaisuuksien jär-
jestämisestä.  
Lähetystyöhön lähetettävien lähettien osalta jokaisen lähtijän kohdalla varmistetaan se, että kan-
natus kattaa työstä aiheutuvat kulut.  

 
 

6. Talousarvio 
 

Kirkkohallitus on päättänyt, että seurakunnilla mahdollisuus kerätä kirkkokolehti vuonna 2022 
”Evankelisen lähetysyhdistyksen työn tukemiseen lähetystyössä ja kotimaassa.” 
lisäämään Hyvä Jumalamme johdattakoon työtämme niin, että ystäviemme tuki ja työ yhdistyk-
semme työntekijöiden, kotimaantyön ja lähetystyön kohteiden hyväksi jatkuu edelleen säännölli-
senä.  
Talousarviossa on pyritty realistiseen tulojen ja menojen arviointiin, jossa tulot kattavat menot.  

 
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.3.2022 
 


