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Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
Lyhyt raportti
Ohjauskeskustelu, 24.9.2021

Toiminta ja talous
Sleyn strategia vuoteen 2025 valmistui viime vuodenvaihteessa. Talvella siirryimme
strategian toteuttamisen vaiheeseen. Mikään strategia ei toteuta itse itseään, joten
strategian toteutusta seurataan, arvioidaan, suunnitellaan edelleen ja toimenpannaan.
Näin toiminnastamme noussut strategia ohjaa toimintaa ja palaa takaisin toimintaamme.
Alla Sleyn strategian missio, visio ja arvot.

Seurakuntien talousarviomäärärahojen yhteenlaskettu summa on vakiintunut viime
vuosina noin miljoonan euron tasolle. Vuonna 2020 seurakunnat tekivät
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talousarviomäärärahojen puitteissa lähetystyötä Evankeliumiyhdistyksen kanssa
1.058.342 eurolla ja vuotta aiemmin 1.081.899 eurolla. Vuodelle 2021 budjetoimme
seurakunnilta tulevaa talousarviomäärärahaa 1.094.000 euroa. Alkuvuoden kertymästä
päätellen ovat seurakunnat suositusten mukaisesti maksaneet kuluvan vuoden
talousarviomäärärahoja etupainotteisesti. Olemme vaikuttuneita siitä, miten seurakunnat
ovat näinkin osoittaneet sitoutuneisuuttaan lähetystehtävään.
Talousarviomäärärahojen lisäksi seurakunnat osallistuvat Sleyn lähetystyöhön
kirkkokolehtien ja muun tuen välityksellä. Oheinen taulukko kuvaa vuosien 2019-2021
seurakuntien taloudellista panosta heinäkuun loppuun mennessä (virallinen kolehti on pois
taulukosta, koska se kerätään Sleylle elokuussa):
2019

Seurakuntien kolehdit (poislukien virallinen kolehti)
Seurakuntien muu tuki
Talousarvioavustukset

2020

Seurakuntien kolehdit (poislukien virallinen kolehti)
Seurakuntien muu tuki
Talousarvioavustukset

2021

Seurakuntien kolehdit (poislukien virallinen kolehti)
Seurakuntien muu tuki
Talousarvioavustukset

52 300 €
193 000 €
726 000 €
38 500 €
153 000 €
667 000 €
17 700 €
58 300 €
697 000 €

Taulukosta käy ilmi, miten korona-pandemian vaikutukset näkyvät radikaalisti seurakuntien
kolehtien ja erityisesti muun tuen kohdalla.
Sleyn lopullisen tuloksen tilikauden 2020 ylijäämä oli 138.601 euroa. Vuotta aiemmin
Sleyn alijäämä oli 845.619 euroa. Kuluvalle vuodelle budjetoimme 262.293 euron
alijäämän.
Koska Sleyn lopullista tulosta heiluttavat usein kertaluontoiset tapahtumat, fokusoimme
talousseurannassamme enemmän toiminnalliseen tuloksen ja varainhankinnan
yhteissummaan. Viime vuonna tuo summa oli alijäämäinen 824.400 euroa kun se vuotta
aiemmin oli 1.725.707 euroa alijäämäinen. Vuodelle 2021 budjetoimme 800.849 euron
alijäämän. Sijoitustoiminnan tuotot (n. 500.000€ vuodessa) sekä satunnaiset omaisuuden
myyntivoitot paikkaavat toiminnan alijäämää.
Olemme viime vuosina ottaneet pitkiä askeleita kohti taloudellista tasapainoa.
Työsuhteiset Sleyssä 2019-21 (ilman Karkun evankelista opistoa)
Paikka
Yleishallinto
Kotimaantyö
Lähetit
Lähetysosasto
Yhteensä

2019
6,7+1
29,85
24,65
5
67,2

2020
5,2+1,5
26,8
23,4
3,5
60,4

2021
7,7
22,7
24,4
4,2
59

Karkun evankelisen opiston rehtori Marja Koskenniemi siirtyy eläkkeelle talvella 2022.
Hänen seuraajakseen on valittu opiston vararehtori Matti Rusama.
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Koronapandemian vaikutukset toimintaan ja talouteen
Lähetystyössä korona tuntui ensimmäisenä evakuoinneissa. Kenian lähetystyöntekijät
kutsuttiin kotimaahan. Venäjän suljettua rajat työ Venäjällä kävi mahdottomaksi myös
Suomesta käsin. Suurin osa muista lähetystyöntekijöistämme jäi työalueilleen, mutta
kohdemaiden rajoitustoimienpiteet vaikeuttivat ja muuttivat työn tekemistä. Keväällä 2021
matkat Venäjälle alkoivat uudelleen. Syyskuussa 2021 kaikki Kenian lähetystyöntekijät
olivat palanneet kentälleen.
Keväällä 2020 hyväksytyn Sleyn lähetysstrategian tavoitteet eivät korona-aikana ole
kaikilta osin voineet toteutua. Digiloikan myötä kehittyi uusia lähetystyön työmuotoja, mm.
etäkirkkokahvit ovat saaneet hyvän vastaanoton.
Samalla kun Suomessa teemme jo koronan exit-suunnitelmia on hyvä huomioida, että
kohdemaissamme tilanne saattaa edelleen paheta.
Kotimaan työssä pandemian aikana kehittynyt digitaalinen työ tulee säilymään
merkittävältä osin jatkossakin. Odotamme fyysisten ovien aukeavan vähitellen myös
seurakuntayhteistyössä. Pidämme tärkeänä, että olemme iskussa koronarajoituksia
purettaessa. Suunnitelmissamme on toteuttaa ”Tervetuloa takaisin kotiin” -tapahtumia.
Etämahdollisuus on tullut jäädäkseen myös hallinnollisten kokousten
osallistumismuodoksi.
Talouspuolella korona on odotetusti pudottanut seurakunnista kerättyjen kolehtien määrää,
koska lähetystilaisuuksia on järjestetty tavanomaista vähemmän. Samalla toimintakulut
ovat pienentyneet. Pandemiasta huolimatta ovat seurakuntien talousarvioavustukset ja
yksityisten ihmisten lahjoitukset pysytelleet ennen poikkeusoloja saavutetun tason
tuntumassa.
Yhteisen todistuksen toimintaperiaatteet
Yhteinen todistus muodostaa hyvän raamin Sleyn toiminnalle suhteessa
kirkkohallitukseen, seurakuntiin, toisiin järjestöihin ja yhteistyökirkkoihin. Yhteisen
todistuksen kirjaukset Kristuksen ainutlaatuisuudesta, lähetystyön ja evankelioinnin
suhteesta ja kokonaisvaltaisesta lähetystyöstä toteutuvat monin tavoin Sleyn
lähetystyössä. Uusimmassa strategiassamme todetaan: ”Ymärrämme holistisen
lähetysnäyn siten, että otamme ihmisen kaikki tarpeet huomioon, mutta teemme työtä
pelastuksen sanoma keskiössä”. Edelleen yhteisen todistuksen linjauksen mukaisesti
painotamme strategiamme mukaan työtä sinne, missä kristittyjä on vain vähän. Myös
asiakirjassa mainitut lähetyskasvatus ja vapaaehtoistyö ovat tärkeä osa järjestömme työtä.
Näin yhteisessä todistuksessa mainitut asiat huomioidaan arkisessa tekemisessämme.
Mielestämme Yhteinen todistus tukee hyvin työtämme kirkossa yhtenä sen
lähetysjärjestöistä.
Haasteena koemme sen, että huolimatta perussopimuksen kirjauksesta, jonka mukaan
”Kirkko sitoutuu kohtelemaan kaikkia lähetysjärjestöjään yhdenvertaisin perustein”, emme
koe tämän kaikin osin toteutuvan. Suurista seurakuntatalouksista Helsingin ja Turun
seurakuntayhtymät eivät myönnä Sleylle lainkaan talousarviomäärärahoja ja samoin toimii
muutama pienempi seurakunta tai seurakuntayhtymä. Aivan tasapuoliselta ei myöskään
tunnu kirkkohallituksen määräämien kolehtien jakautuminen eri lähetysjärjestöjen välillä.

