“Tietämättömyys ruokkii
ennakkoluuloja.”
- Rainer Lindeman
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“Elämä ja Valo -järjestö tarvitsee
meidän rukouksiamme ja tukeamme...”
- Henry Hedman
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T o I m I N N a N Ta r K o I T U S
j a T U l E Va N K a U D E N Pa I N o P I S T E E T

V

uoden 2016 tunnuslause:
”Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo.” (Ps. 127:1)
Vuosi 2016 on yhdistyksemme 52. toimintavuosi.

“Nyt lähdetään
Jumalan töihin!”
- Feija Grönfors

Elämä ja Valo ry. on valtakunnallinen romanijärjestö,
joka on toiminut vuodesta 1964. Järjestön tavoitteena
on romaniväestön fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja
hengellinen hyvinvointi. Elämä ja Valo ry. tarjoaa tietoa
romanikulttuurista, järjestää romaniväestölle osallistavaa toimintaa ja hengellisiä tapahtumia sekä edistää
romaniväestön yhteisöllisyyttä. Järjestön toiminnan
kautta tiedotetaan myös ulkomailla asuvien romanien
tilanteista ja mahdollisuuksien mukaan järjestetään
kriisitilanteissa oleville humanitaarista apua. Järjestön
pitkäjänteinen työ tähtää myös eriarvoisuuden vähenemiseen. RAY:n rahoittaman kohdennetun toiminta-avustuksen ansiosta perustyömme on vahvistunut
entisestään osallistaen romaneja elämän eri alueilla.
”Yhdistyksen toiminnan perustarkoituksena on kristillisellä arvopohjalla edistää romanien henkisen
hyvinvoinnin kasvua, selviytymistä arkielämän haasteissa sekä kehittää romaniväestön yhteisöllisyyttä.
Romanien henkistä ja sosiaalista kasvua kehitetään
mm. hengellisen opetuksen kautta sekä osallistamalla
romaniväestöä seurakuntien toimintaan.
Tarkoituksena on myös romaniväestön muu yhteiskunnallinen osallistaminen, sekä kriisitilanteessa olevien
romanien henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen ja heidän elämänlaatunsa parantaminen humanitaarisen avun kautta. Yhdistyksen toiminta käsittää
avustuskohteita koti- ja ulkomailla.”
(Elämä ja Valo ry:n säännöt 2§)

Tulevan toimikauden haasteet
ja painopisteet
1. PERHETYÖ
Perhetyön eri osa-alueet ovat järjestömme perustoimintoja, joita haluamme kehittää. Onnellinen ja
tasapainoinen perhe on vahva yhteiskunnan perusta.
Haluamme tukea perheitä mm. avioliittotyön kautta.
Toiminnassa tulemme ottamaan paremmin huomioon
myös nuoret perheet. Toimintakauden aikana mietimme miten voisimme tukea perhetyöntekijöitä (esim.

koulutus) sekä miten rekrytoisimme perhetyöhön uusia
työntekijöitä.

2 . V A PA A E H T O I S T Y Ö
Järjestömme laaja toiminta on täysin riippuvainen
vapaaehtoistyöntekijöistä. Toimintakauden aikana
mietimme, miten voisimme paremmin tukea nykyisiä
vapaaehtoistyöntekijöitä (koulutus, virkistys, esittelypaketti, selkeät toimenkuvat, työnohjaus).
Vapaaehtoisjoukkoa tarvitsee myös lisätä. Mietimme
keinoja uusien vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointiin
sekä miten saamme hyödytettyä hiljaista tietoa kokeneemmilta työntekijöiltä.

3. VIESTINTÄ
Tulevana toimintavuonna panostamme viestinnän
kehittämiseen. Järjestön tiedottamisella on kaksi päätavoitetta:
1. Tiedottamalla haasteista järjestön jäseniä, toimintojen omistajuus siirtyy vastuuhenkilötasolta enemmän
ruohonjuuritasolle (sisäinen tiedotus).
2. Tiedottamalla haasteista ja eri toiminnoista järjestön
ulkopuolelle, kasvatamme ulkopuolisten tietoisuutta
järjestön hankkeista ja toiminnoista (ulkoinen tiedotus).
Toimenpiteet:
1) Tiedotusvastaavan valitseminen ja -työryhmän
perustaminen
2) Yhdyshenkilöverkoston luominen esim. lääneittäin
3) Aluepäivien järjestäminen (5 kpl)
4) Ideariihipäivät (2 kpl)
5) EV-lehti (Ilmestyy aikakausilehtenä 3 krt/vuosi ja
tabloid-mallisena 1 krt/vuosi). Ilmestyy myös luettuna
näkövammaisversiona.
6) Internetsivut
7) Jäsen- ja uutiskirjeet 3-4 krt/vuosi
8) Sosiaalisen median käyttöönotto (Facebook,
YouTube)

Toiminta vuonna 2016
1. KOTIMAAN TYÖ
1 . 1 . V A R S I N A I N E N T O I M I N TA

1.1.1. Järjestön jäsenkehitys
Toimintavuoden aikana kehitetään keinoja, miten saisimme lisättyä varsinaisten jäsenten
sekä kannattajajäsenten määrää. Tavoitteena on, että jäsenmäärän lisäys olisi 20 henkilöä
molemmissa ryhmissä. Jäsenyys sisältää EV-lehden vuosikerran. Mahdollisuudesta jäseneksi liittymiseen tiedotetaan EV-lehdessä, järjestön www-sivuilla, tapahtumissa, sosiaalisessa mediassa sekä seminaareissa.
1.1.2. Kannattajarengas
Kannattajarengas on ollut jokusen vuoden ajan toiminnassa. Vajaa kymmenen henkilöä
ovat tukeneet toimintaamme taloudellisesti kuukausittain 10 € kuukausikannatuksella.
Kannatusrenkaan jäsenmäärää pyritään lisäämään vuoden 2016 aikana viiteentoista aktiiviseen henkilöön. Mahdollisuudesta tiedotetaan EV-lehdessä, kotisivuilla, sosiaalisessa
medissa sekä uutiskirjeissä.
1.1.3. Varainkeruu
Vuoden 2015 nettikaupan myynti on ollut todella alhainen. Toimintavuoden aikana mietimme, miten saisimme kehitettyä nettikauppaa sekä lisättyä sen myyntiä. Tavoitemyynti
vuodelle 2016 on 5 000,00 €. Tapahtumissa arvioidaan saatavan 2 000,00 € myyntituotot.
Vuoden aikana järjestettävissä tapahtumissa kerätään Elämä ja Valo ry:n toiminnan tukemiseksi kolehtituottoja sekä saadaan lahjoituksia.
Vuoden 2016 aikana kehitetään kirpputoritoiminnan kautta kerättävää varainkeruuta. Keijo
Baltzar toimii vastuuhenkilönä. Tavoitteena on 1 000,00 € tuotot.
Koska telttatoiminta on viime vuosina hiljentynyt, omistamallamme kuorma-autolla ei ole
tarvetta. Kuorma-auto myydään ja siitä arvioidaan saatavan 2 000,00 € tuotto.
1.1.4. Työ pääkaupunkiseudulla
Pääkaupunkiseudun alueella asuu noin puolet koko Suomen romaniväestöstä.
Toimintavuoden aikana kehitämme mahdollisuuksiamme panostaa toimintaresursseja
pääkaupunkiseudulle ja tukea alueen romanityötä. Panostamme nuorten parissa ennalta
ehkäisevään toimintaan ja järjestämme heille liikuntakerhoja (1-2 krt/vko) sekä aloitamme
avioliittopiirin, jossa perheet voivat saada tukea perhe-elämän haasteisiin.
Toimintavuoden aikana etsimme 4-5 sitoutunutta henkilöä tukihenkilöiksi nuorille ja perheille. Yhteistyötä heidän koulutuksessaan teemme mm. KAN ry:n kanssa.
1.1.5. Tutkimus romanityöntekijöiden asemasta seurakunnissa
Toimintavuoden aikana suunnittelemme ja toteutamme tutkimuksen Helluntai- ja
Vapaaseurakuntien vastuuhenkilöille romanien asemasta seurakuntatehtävissä.
Tutkimuksen tekijäksi pyrimme saamaan henkilön, jolla on kokemusta tutkimuksien tekemisestä tai vaihtoehtoisesti esim. Iso Kirja -opiston opiskelijan tutkimustyönä.
Tulevana toimintavuonna mietitään myös mahdollisuutta tehdä tutkimusta romaniperheiden
asemasta yhteiskunnassa. Pohdimme mistä saisimme rahoituksen tutkimukselle, mikä toimisi pohjana tulevaisuudessa perhetyön painopisteisiin.
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1.1.6. EV-tapahtumat ja perhetyöviikot
Toimintavuonna yhdistys järjestää kahdeksan (8) tapahtumapäivää eri puolilla Suomea.
Näiden lisäksi järjestämme neljä (4) perhetyöviikkoa (ke-su) eri puolilla Suomea, joissa

4. VERKOSTOITUMINEN
Toiminnan haasteet ovat suuret, joista emme tule selviämään yksin. Meidän tulee etsiä uusia sidosryhmiä
ja kehittää nykyisiä suhteita olemassa oleviin sidosryhmiin. Yksi haaste on miten säilytämme ja kehitämme
hyviä suhteita seurakuntiin, kun pastorien tehtäviin
tulee uusi sukupolvi. Toimintavuoden aikana suunnitellaan ja toteutetaan ”Miten kohtaan romanin?” -opas.
Toimintamme painottuu kotimaahan, mutta meidän
tulee ylläpitää ja kehittää verkostoa myös ulkomaisiin
toimijoihin ja järjestöihin.

2016

“Rakkaat kaaleet!
Ollaan Jumalan
edessä nöyriä ja avoimia.”
- Akseli Hirvaskoski

tavoitetaan romaneja pääasiallisesti kotikäynneillä.
Tapahtumien aikana kartoitetaan paikkakunnan romanien tarpeita yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja näiden pohjalta
toteutetaan perhetyötä pidemmällä aikavälillä.
Tapahtumat ovat yhdistyksemme yksi näkyvimmistä toimintamuodoista. Tapahtumia
kehitetään mm. palautelomakkeiden avulla.
Käytämme arvioinnissa Kymppi -itsearviointimallia.

“Tulee nähdä opiskelun tärkeys omassa
elämässä ja sitoutua siihen vakavasti,
koska ilman sitä emme pärjää yhteiskunnassa. Työ on tuonut elämääni tasapainon ja siunauksen, jonka huomaan
vaikuttaneen koko meidän perheen
elämään.”
- Leif Lindeman, Alavus

1.1.7. Lapsi- ja nuorisotyö
Toimintavuoden aikana järjestetään yhdessä
muiden toimijoiden kanssa lapsille yksi teemaleiri. Tämän toiminnon lisäksi aktivoimme
seurakuntien romanijäseniä osallistumaan
seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön tehtäviin
ja toimimaan kyseisissä seurakuntien toimikunnissa tai suunnitteluryhmissä. Tuemme
mahdollisuuksiemme mukaan romaninuorten integroitumista seurakuntien olemassa
olevaan toimintaan. Kehitämme järjestömme
lapsi- ja nuorisotyökoordinaattorin tehtävää.
Luomme hänelle toimenkuvan sekä koulutamme häntä.
1.1.8. Seminaarit ja leirit
Toimintavuonna järjestetään kaksi (2) koulutus- ja virkistyspäivää vapaaehtoistyöntekijöille sekä kaksi (2) kuulemistilaisuutta (ideariihipäivää) yhdistyksen aktiiviväelle sekä muille
työstä kiinnostuneille.
Näiden lisäksi järjestetään yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa viisi (5) teemaleiriä (yksi
perheleiri, yksi leiri vanhuksille, yksi lapsille,
sekä erilliset leirit miehille ja naisille). Leirien
aiheiden tarkoitus on antaa tukea ja neuvoja
työn ja perheen arjen haasteisiin.
1.1.9. Evankeliointitiimi
Näemme haasteena joidenkin seurakuntien passiivisuuden evankeliointityössä.
Tahdomme auttaa seurakuntia innostumaan
evankeliointityöstä. Perustamme evankeliointitiimin, jonka tehtävänä on innostaa ja kouluttaa seurakuntaväkeä opetuksen ja käytännön
työn kautta. Yhteistyötä teemme HS ry:n
kanssa.
1.2. TIEDOTUS
Tavoite 1 - Vastuuhenkilöiden sitouttaminen sekä osaamisen hyödyntäminen ja
kehittäminen
o tiedotusvastaavan ja -työryhmän (2-4 henkilöä) valinta
o osaamiskartoitus ja koulutustarpeiden tunnistaminen
o kurssitus käyntiin
o yhdistyksen tiedotussuunnitelman tekeminen
o kurssitus ja uudet lisätoimijat tarvittaessa
o yhdistystiedotus-paketin tekeminen tuleville
toimijoille/työntekijöille
Tavoite 2 - Yhdistyksen kotisivut
o hallitus kartoittaa kaksi kotisivuista vastaavaa henkilöä
o hallituksen osallistuminen kotisivukoulutuk-

seen (päivitystoiminnasta)
o yhdistyksen kotisivut valmiiksi - edustavat
kotisivut käytössä
o päivitykset ja uutiset (vastuualueet hallituksen jäsenille selville)
Tavoite 3 - Jäsenten tietoisuus yhdistyksen toiminnasta kasvanut
o Tiedotusmateriaalin suunnittelu käyntiin opas uusille jäsenille?
o Yhdistyksen jäsenten sähköpostiosoitteiden
kerääminen ja tietokannan luominen
o Esitteiden tuottaminen ja painatus
o EV-lehden kehittäminen - Ilmestyminen 4
krt/vuosi, joista yksi tabloid-muodossa
o Uutiskirjeen tuottaminen (3-4 krt/vuosi)
o Sosiaalisen median käyttöönotto - uutisointi
Facebookin kautta
o Levityskanavat selville (printti, sähköposti,
Facebook)
o Aluepäivien (5 kpl) kautta tehtävä tiedotus sekä uusien vapaaehtoistyöntekijöiden
rekrytointi. Aluepäiviltä saatujen palautteiden
perusteella kehitetään järjestön toimintaa.
Tavoite 4 - Ulkopuolisten tietoisuus yhdistyksen toiminnasta lisääntynyt
o Tiedotusmateriaalin suunnittelu käyntiin opas sidosryhmille?
o Järjestön toiminnan esitteen tuottaminen ja
painatus
o Sosiaalisen median käyttöönotto - Facebook
ja YouTube
o Aluepäivien (5 kpl) kautta tehtävä tiedotus
o Järjestön messuosasto pystytetään
Helluntaiherätyksen
juhannusjuhlille.
Mahdollisuuksien mukaan infopiste/messuosasto pystytetään myös muissa tapahtumissa. Tuemme mahdollisuuksien mukaan
Vapaakirkon romanityöryhmää Vapaakirkon
kesäjuhlien romanityöosaston pystyttämisessä ja tilaisuuksien järjestämisessä.
o Levityskanavat selville
Tavoite 5 - EV-lehden kehittäminen
o EV-lehden sisällön selkeyttäminen ja kehittäminen
o Tiedotus jäsenistölle
o Tiedotus sidosryhmille
o EV-lehti julkaistaan myös kotisivuilla lukuun ottamatta uusinta numeroa
o Lehden taloudellisen sivumäärän selvittäminen
o
Toimintavuoden
aikana
haetaan
Opetusministeriöstä kulttuurilehtien avustusta.
o EV-lehti myös jatkossa luettuna näkövammaisversiona yhteistyössä HS ry:n kanssa.

2 . AV U S T U S T Y Ö

2.1. Itä-Euroopan romanit/Kansainvälinen
työ
o Toimintavuonna keskitymme enemmän
Baltian alueen romanityöhön. Tuemme
Latvian Elämä ja Valo -järjestön tekemää
romanityötä.
o Yhteyksiä kansainvälisiin romanijärjestöihin tiivistetään. Osallistumme vuonna
2016 Roma Consultation -tapahtumaan.

Tapahtumapaikka ei ole vielä selvillä. Osallistumme myös Latviassa järjestettävään Baltian
alueen Roma Consultation -tapahtumaan.
o Toimintavuoden aikana kehitetään avustustoimintaa Itä-Euroopan alueella. Tarkoituksena
on tukea Itä-Euroopan romanilapsia ja -nuoria koulunkäynnissä. Uskomme, että tämä on
kestävää kehitystä.
o Give a Life -työn kautta tavoitamme romaneja Puolassa.
o Kevät 2016
o Maalis-huhtikuun aikana selvitetään Szaflaryn kylän vesi- ja kaivotilannetta.
Kaksi henkilöä Suomesta ovat kahden viikon ajan työalueella ja tekevät selvitystyötä yhdessä paikallisten kanssa. Tuon ajan sisällä työalueella vierailee yhtenä viikonloppuna myös
muita suomalaisia. Työllä on rukoilijoita, taloudellisia tukijoita, työn ystäviä, joilla on vaikea
töiltä ja muilta velvoitteilta irrottautua pitkälle matkalle. Tämän vuoksi suomalaiset lentävät
perjantaina Krakowaan, josta heidät haetaan. Paluulento on jo sunnuntaina. Tuossa ajassa
he kuitenkin ehtivät olla mukana ja palvella seurakunnassa kahdessa kokouksessa sekä
vierailla myös kahdessa romanikylässä. Tämä on loistava keino päästä työn ystävien tutustumaan työhön.
o Kesä 2016
o Tom Bollströmin perhe on kesäkuun työalueella.
o Kyösti Blomerus on kesäkuussa viemässä aktioryhmää Etelä-Eurooppaan. Haluamme
tehdä heidän kanssa yhteistyötä ja suunnitelmamme on, että tuo aktioryhmä vierailisi myös
meidän työalueella.
o Saamme vieraaksemme myös Budapestissa toimivia, Tukholmassa asuvia suomalaisia,
Olli Bergin johdolla. Mahdollisesti myös itse tutustumme heidän työalueeseen.
o Syksy 2016
o Teemme myös syksyllä käynnin työalueelle.
o Toiveemme on, että saisimme syksyllä Puolasta vieraita Suomeen.
o Tavoite olisi kartoittaa Puolan työalueella myös muita toimijoita ja romaniyhteisöjä tai
seurakuntia lähialueella.
o Tarkoituksena on linkittyä ja löytää lisää yhteistyökumppaneita.
o Toivomme myös, että ohut yhteytemme Slovakian puolelle voisi vahvistua ja voisimme
sieltä saada tukea ja mallintamista työlle.
o Tavoitteemme olisi myös ensi vuonna lisätä seurakuntavierailuja Suomessa ja kehittää
GAL- työlle materiaalia, eli lisätä työn tunnettavuutta.
o Tärkeä tavoite on myös vahvistaa tiimityötä Suomessa.
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o Itä-Euroopan romanityön koordinaattorina jatkaa Janne Harjukoski. Koordinaattorin kulut
jaetaan yhdessä Fida International ry:n kanssa.
o Jatkamme hyvää yhteistyötä Lähetysjärjestö Fida International ry:n kanssa. Osallistumme
Fidan Romanilähetystyön koordinaatioryhmän toimintaan.
o Suomen Romanifoorumi ry:n kautta meillä on mahdollisuus saada infoa Euroopan romanien sosiaalisesta tilanteesta.

EV-lehti

2.2. Stipendirahasto
Tuemme toimintavuoden aikana romaniopiskelijoita raamattukouluopiskeluissa. Tiedotamme
stipendirahastosta EV-lehdessä sekä www-sivuillamme.
Varoja rahastoon keräämme adressimyynnillä, järjestämällä ruokailuja sekä keräämällä
tilaisuuksissa kolehteja rahaston kartuttamiseksi. Stipendirahaston varoja myönnetään raamattukoulun kurssin suorittaneille opiskelijoille järjestävien oppilaitoksen kautta.
2.3. Diakoniatyö
Toimintavuoden aikana etsitään uusia mahdollisuuksia tukea eri hankkeita Suomessa sekä
muissa maissa.
Toimintavuoden aikana kehitämme mahdollisuuksia tukea Suomessa tehtävää vankilatyötä.
Kehitystyössä teemme yhteistyötä HS ry:n sekä seurakuntien kanssa.
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3. KEHITYSYHTEISTYÖ

3.1. Kehitysyhteistyö UM/Ukraina
Vuoden 2016 alkuvuoden aikana päätämme Ukrainan romanikylien kyläkehityshankkeen
kolmen kylän parissa (Pasika, Holmok ja Radvanka).
Vuoden 2016 aikana kehitämme ja mietimme yhdessä Ukrainan toimihenkilöiden kanssa
toimintojen jatkuvuutta. Näemme tärkeänä, että varsinkin esikoulutyö voisi jatkua vaikka
varsinainen hanke päättyy. Tulemme jatkamaan työtämme Pasikan kylän esikoulun parissa.
Tiedotamme työstä ulkomailla tapahtumissa, sosiaalisessa mediassa, EV-lehdessä, Elämä
ja Valo ry:n kotisivuilla sekä järjestön esitteessä.

4. HANKETYÖ

4.1. Romaniväestön osallisuutta vahvistava kansalaisjärjestötoiminta Suomessa
(RAY, Kohdennettu toiminta-avustus)
Toimintavuoden aikana järjestämme vapaaehtoistyöntekijöille yhden (1) koulutus- ja vir-
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kistystapahtuman. Järjestämme kaksi (2) kuulemistilaisuutta, joissa osallistujat voivat olla
vaikuttamassa järjestömme tuleviin haasteisiin.
Palautteiden ja ideoiden perusteella kehitämme
järjestön toimintaa.

“Yksi suuri huoli on se, että romanivastaisuus on noussut ympäri
Eurooppaa ja monet populistiset
liikkeet ja puolueet voittavat vaaleja
nimenomaan romanivastaisuudella.”
- Sarita Friman-Korpela

Järjestämme yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa viisi (5) teemaleiriä, yhden lapsille, yhden
perheille, yhden miehille, yhden naisille sekä
yhden vanhuksille.
Elämä ja Valo -tapahtumissa eri puolilla Suomea
kootaan yhteen romaneita ja valtaväestön edustajia ja järjestetään mm. seminaareja eri teemoilla. Seminaarien tavoitteena on osallistaa ja
aktivoida romaniväestöä vaikuttamaan ja huomaamaan omat vahvuutensa. Päivän kestäviä
tapahtumia järjestetään kahdeksan (8) kpl eri
puolilla Suomea, perhetyöviikkoja (ke-su) neljä
(4 ) kpl. Perhetyöviikkojen aikana tavoitamme
romaneja varsinkin kotikäyntien avulla.
Tapahtumissa kartoitetaan alueen romaniperheiden tilanteita ja tarpeita. Tapahtumiin osallistuvat
laajasti myös ei-aktiivisesti uskonnolliset romanit
runsaan musiikkitarjonnan ja tapahtumien luoman tapaamis- ja keskustelufoorumin takia.
Toimintavuoden aikana järjestämme viisi (5)
aluepäivää eri puolilla Suomea. Aluepäivien
kautta laajennamme kontaktipintaamme alueen
romaneihin ja muihin sidosryhmiin. Aluepäivillä
saadun palautteen pohjalta voimme kehittää työtämme alueen romanien parissa.
Toimintavuoden aikana koulutamme kaksi avioparia perhetyön ryhmänvetäjiksi. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Parempi Avioliitto ry:n kanssa
ja se käsittää 3-4 koulutusviikkoa vuodessa.
Toteutamme toimintavuoden aikana kaksi aviopareille kohdistettua viikonlopputapahtumaa,
joissa koulutettuja ryhmänvetäjiä käytetään.

5 . K U LT T U U R I T O I M I N TA

EV-lehdessä ja kotisivulla julkaistaan romanikielisiä artikkeleita.
Toimintavuonna järjestetään mahdollisuuksien
mukaan romanikulttuurin luentoja eri seurakunnissa, oppilaitoksissa ja virastoissa.

6. EDUSTUKSET JA YHTEISTYÖ

Yhdistyksellä on edustukset mm.
- RONK (Romaniasian neuvottelukunta)
- KOTUS (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus)
- Romaniväestön koulutustiimi (Opetushallitus)
- HYRY (Helluntaisrk:ien rekisteröidyt yhdistykset)
- SuHel (Helluntaiseurakuntien lähetysjärjestöt)
- Helluntaiherätyksen konferenssitoimikunta (Iso
Kirja ry.)			
- Romanilähetystyön koordinaatioryhmä (Fida
International ry.)

7 . AV U S T U K S E T

Yhdistyksen toiminnan tukemiseksi haemme
avustuksia seuraavilta tahoilta.
- Raha-automaattiyhdistys (Kohdennettu toiminta-avustus)
- Raha-automaattiyhdistys		
(Projektiavustus pääkaupunkiseudun alueelle)
- Opetusministeriö 		
(Kulttuurilehtiavustus)

8. HALLINTO

Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 5-6
kertaa ja päättää yhdistyksen keskeisimmistä
asioista. Käytännön toimintaa varten hallitus
nimeää toimikuntia ja työryhmiä, joiden toimintaa
se seuraa.
Hallituksen kokousten välillä käytännön toimintaa
johtaa työvaliokunta. Se kokoontuu toimintavuoden aikana 5-6 kertaa, tarpeen vaatiessa lyhyelläkin varoitusajalla ja tekee päätökset hallituksen
ohjeiden mukaan.
Sääntömääräisten kokousten lisäksi yhdistys
järjestää koko jäsenistöä koskevia tilaisuuksia
tarpeen vaatiessa.
Järjestöllä ovat palkattuina työntekijöinä toiminnanjohtaja ja kenttätyöntekijä. Resursseina voidaan mainita myös järjestötoiminnalle erittäin
tärkeät vapaaehtoistyöntekijät.

9 . A R V I O T U L E VA S TA K E H I T Y K S E S T Ä

Hyvinvoiva perhe on yhteiskuntamme tärkein
peruspilari. Tähän kokonaisuuteen kuuluu fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen
hyvinvointi. Järjestömme perustehtäviä onkin
tukea ja auttaa perheitä selviämään arkipäivän haasteista. Tällä alueella Elämä ja Valo
ry:n toiminnan kasvulle on selvä tilaus. Erilaisia
haasteita toiminnan kehittämiselle on paljon.
Omarahoitusosuuden lisäyksellä on merkittävä
osuus, jotta kykenisimme paremmin vastaamaan
esille tuleviin haasteisiin.
Järjestön tulevaisuutta ajatellen toiminnan
omistajuutta tulee lisätä osallistuttamalla ja
kouluttamalla järjestön vapaaehtoistyöntekijöitä. Vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointi tulee
ottaa huomioon järjestämällä heille koulutus- ja
virkistystapahtumia sekä kuulemistilaisuuksia.
Elintärkeää on myös saada mukaan uusia nuorempia vapaaehtoistyöntekijöitä.

Tuotot
3001
Lehtimyynti, irtonumerot
3004
Äänite- ja kirjamyynti
3006
Tukipuhelintuotot
3010
Osallistumismaksut
3011
Kummilapsituotot
3014
RAY-avustus
3016
Muut hankeavustukset
3019
Avustukset yhteisöiltä
3020
Lahjoitukset
3021
Muut tuotot (mm. siirtymät)
3023
Työllistämistuki
Tuotot yhteensä		
Henkilöstökulut		
3030
Palkat
3040
Palkkiot
3041
Vuosilomapalkat
3042
Vuosilomakorvaukset
3050
Sotu-maksut
3051
Tyel-maksut
3052
Tapaturmavak.
3053
Työttömyysvak.
3054
Ryhmähenkivak.
3055
Työntekijöiltä perityt TyEl
3058
Työterveyshuolto
3059
Koulutus
Yhteensä		
		
Muut kulut		
3070
Äänite- ja kirjaostot
30701 Muut toiminnan kulut
3073
Mainos- ja ilmoituskulut
3076
Ajoneuvovero ja vakuutus
3077
Tarjoilukulut
3079
Tilavuokrat
3080
Avustukset, opinnot

1 000,00 €
2 000,00 €
200,00 €
1 000,00 €
480,00 €
80 000,00 €
2 600,00 €
4 000,00 €
30 725,00 €
16 000,00 €
5 900,00 €
143 905,00 €

58 380,00
500,00
5 100,00
3 395,00
1 397,30
16 484,64
200,49
969,18
77,83
- 4 246,44
800,00
2 500,00
85 558,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2 500,00 €
8 400,00 €
1 000,00 €
300,00 €
1 500,00 €
1 200,00 €
2 500,00 €

3082
Avustukset, toiminta
3085
Lehden toimituskulut
3086
Kopiointi- ja painatuskulut
3087
KYT-Ukraina kulut
30899 Muut muuttuvat kulut
Yhteensä		
Kulut yhteensä		
Toiminnanalan kate		
Muut toiminnan kulut		
3170
Matkaliput
3172
Hotelli- ja majoituskulut
3173
Ruokailut matkoilla
3176
Km-korvaukset
31761 Km-korvaukset, hallinto
3177
Päivärahat
3178
Muut matkakulut
3179
Ulkomaan päivärahat
31811
Vakuutusmaksut
31812 Kirjanpitokulut
31813 Postikulut
31814 Puhelin- ja internetkulut
31816 Toimistotarvikkeet
31817 Kokous- ja neuvottelukulut
31818 Muut hallintokulut
31821 Tilintarkastus
Yhtensä		
Tuottojäämä		
		
Varainhankita		
Tuotot		
4100
Jäsenmaksut
4110
Kannatusrengas
4120
Äänite- ja kirjamyynti
Tuotot yhteensä
Tuottojäämä
				
Tilikauden yli-/alijäämä		

13
1
10
8
2
52
137
6

100,00
200,00
500,00
000,00
000,00
200,00
758,00
147,00

€
€
€
€
€
€
€
€

1
1
1
4
3
2
5

000,00
100,00
600,00
450,00
000,00
570,00
680,00
600,00
350,00
000,00
800,00
000,00
127,00
400,00
100,00
000,00
777,00
630,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

830,00
800,00
000,00
630,00
0,00

€
€
€
€
€

1
3
2
1

1
29
- 23

16
1
5
23

0,00 €

2016

Romanityön
asiantuntijana
jo 50 vuotta

Diakoniatyö
Nuorisotyö
Perhetyö
Tapahtumat
EV-lehti
Työ ulkomailla
Opiskelijoiden
tukeminen

Elä m ä j a Va lo ry.
Dživiba ja Jang sk.

PL 72
37101 Nokia
Käyntiosoite: Välimäenkatu 8, 37100 Nokia
Puh: 040-7000 134 | sposti: info@elamajavalo.fi
www.elamajavalo.fi

