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EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY RY:N TOIMINTASUUNNITELMA v. 2023 
 
Johdanto: 
 
Vuosi 2022 oli yhdistyksen työn kannalta merkityksellinen. Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 

2022 Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:n kirkon lähetysjärjestöksi. Päätös oli suuri 

luottamuksen osoitus sille työlle, mitä Elyn työntekijät ja yhdistyksen ystävät yhdessä ovat 

tehneet. Asema kirkkomme lähetysjärjestönä avaa uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön ja työn 

vahvistamiseen. Tämä tarkoittaa myös vastuiden kasvamista, olemme nyt uuden edessä. Tämä 

tarkoittaa myös toimintasuunnitelman sisällön uudistamista. Toimintasuunnitelmassa pyritään 

nostamaan esiin konkreettisia tavoitteita ja mitattavia asioita. Yhdistyksen työ perustuu 

jatkossakin työntekijöiden ja yhdistyksen ystävien yhteiseen työhön ja näyn toteuttamiseen, jotta 

mahdollisimman moni saisi kuulla hyvän sanoman ja saisi vahvistua uskossa Vapahtajaan, 

Jeesukseen Kristukseen. 

Vuoden 2022 viimeisessä hallituksen kokouksessa hallitus päätti aloittaa strategiatyöskentelyn. 

Uudessa tilanteessa on tärkeää terävöittää yhdistyksemme toimintaa: mitkä ovat arvomme, mitkä 

ovat tavoitteemme ja millä aikataululla ja miten pyrimme tavoitteemme saavuttamaan. 

Työskentely on tarkoitus saada valmiiksi kevään 2023 aikana.  

 

Konkreettiset tavoitteet vuodelle 2023: 

 

1. Armoa ja iloa ihmisille – Elyn työ tutuksi 

Vuosi 2023 on yhdistyksen viidestoista toimintavuosi. Kuitenkaan ELY ja sen tekemä työ 

kotimaassa ja lähetyskentillä ei ole tuttu läheskään kaikissa seurakunnissa. Siksi vuoden 2023 

aikana kootaan materiaalipaketti, jossa ELYn työ esitellään tiiviissä muodossa. 

Materiaalipaketin valmistuttua vieraillaan seurakunnissa esittelemässä ELYn työtä. 

Työntekijöiden rinnalla näihin vierailuihin osallistuvat mahdollisuuksien mukaan ELYn 

alueelliset vastuunkantajat. 

 

2. Tukirenkaan perustaminen 

Seurakuntien lähetystyölle osoittamalla taloudellisella tuella katetaan valtaosin ELYn 

lähetyksen kulut. Nimikkosopimuksen solmineet seurakunnat ovat sitoutuneet myös 

rukoilemaan lähettien ja lähetyskentällä tehtävän työn puolesta. 

ELYn kotimainen työ perustuu sen sijaan valtaosin yhdistyksen jäsenten ja työn ystävien 

tukeen. Tähän asti taloudellisen tuen keskeinen muoto on ollut kolehdit ja kahvirahat, ja 
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erilaisten myyjäisten ja arpajaisten kautta saatava tulo. Yksittäisillä lahjoituksilla ja myös 

testamenteilla on ollut merkittävä osuus. 

Viime vuosien aikana myös käteisen rahan käyttö on nopeassa tahdissa vähentynyt. Samoin 

käteisen rahan vastaanotto pankeissa on vaikeutumassa. Siksi on luotava rinnalle toinen tapa 

ELYn työn tukemiselle. Vuoden 2023 aikana perustetaan ELYn työn tukirengas ja luodaan malli, 

jossa tukirenkaaseen osallistuminen on helppo ja luonteva tapa olla mukana ELYn työssä. 

Tukirengas ei ole vain taloudellisen osallistumisen muoto vaan renkaaseen liittyvät sitoutuvat 

myös rukoukseen ja muuhun työn ja työntekijöiden hengelliseen tukemiseen. 

 

3. Työntekijäresurssien lisääminen kotimaassa 

ELYllä on palkattuja kokoaikaisia työntekijöitä vähän. Kotimaisessa työssä neljä työntekijää, 

joista yksi toimistonhoitaja. On oletettavaa, että kirkon lähetysjärjestönä meiltä edellytetään 

entistä enemmän vierailuja seurakunnissa. Vuoden aikana etsitään keino, jolla 

seurakuntavierailuja voitaisiin lisätä ilman, että tehtävään palkataan kokoaikaisia työntekijöitä. 

Löytyisikö malli, jolla esim. eläkkeelle jäänyt pappi tai seurakunnan lähetyssihteeri, tai muu 

ELYn ystävä voisi sitoutua tiettyyn määrään seurakuntavierailuja vuoden aikana ja hänelle 

maksettaisiin vierailuista asianmukainen korvaus. Näin ELYn työntekijöille saataisiin alueellisia 

työtovereita tukemaan ELYn työtä. Edelleen kuitenkin vapaaehtoisella vastuunkantamisella eri 

muodoissaan säilyy keskeinen osa toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä.  

Todennäköistä kuitenkin on, että lähetystyön koordinointiin, materiaalin kehittämiseen, 

seurakuntayhteyksien hoitamiseen tarvitaan uusi kokoaikainen työntekijä. 

 

4. Lähetystyön työntekijäresurssit 

Vuoden 2022 aikana ELYn palveluksessa on ollut kolme suomalaista lähettiä, yksi Virossa ja 

kaksi Venäjällä. Vuoden 2023 alussa Venäjällä uutena aloittaa Anu Mannermaa ELYn ja 

Wycliffe Raamatunkääntäjien yhteislähettinä. Lisäksi ELYn työssä on 7 kansallista työntekijää, 

Virossa 3, Venäjällä 3 ja Sambiassa 1. 

Seurakuntien kanssa pyritään solmimaan uusia nimikkosopimuksia. Niiden myötä voidaan 

toimintaa kehittää Sambian LTCS -koulun, Viron kirkon Lähetyskeskuksen sekä Inkerin kirkon 

kanssa.  

 

5. Valtakunnalliset juhlat ja tapahtumat 

Kevätkokous ja vuosijuhla Tampereella 25.-26.3. 

Evankeliset kesäjuhlat Ilmajoella 5.-6.8. 

Syyskokous Ilmajoella 22.10. 

Siionin kannel risteily Turku-Maarianhamina-Turku 

Ryhmämatka Viroon toukokuussa 

 

6. Talous 

Talousarvio on laadittu tilanteessa, jossa kirkolliskokouksen päätöksen seurauksia on vaikea 

arvioida. Kirkon lähetysjärjestöille kuuluva valtakunnallinen kirkkokolehti tulee yhdistyksen 

työn hyväksi vasta vuodelle 2024. Seurakuntayhtymien talousarvioavustuksia arvioimme 

kuitenkin saavamme jo kuluvan vuoden aikana ja siksi talousarviossa on kasvatettu maltillisesti 

seurakunnista tulevaa tukea yhdistyksemme lähetystyön hyväksi.  


