Ovi Raamattuun ry

Vuosikertomus

2017

Ovi Raamattuun ry ei pienenä kirjanpitovelvollisena (KPL 3:9.2 §) laadi
toimintakertomusta. Tämän vuosikertomuksen tarkoituksena on antaa
yhdistyksen jäsenille kuva yhdistyksen toiminnasta.

Hallitus:
Seija Bäckman,
Reijo Bäckman,
Seppo Lehtonen
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Ovi Raamattuun ry
Yhdistys perustettiin 28.5.2017. Perustajajäseninä olivat Seija Bäckman, Reijo
Bäckman ja Seppo Lehtonen. Yhdistysrekisteriin yhdistys merkittiin 21.6.2017.
Yhdistyksen tarkoituksena on Raamatun opettaminen ja kristillisen evankeliumin
levittäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää itse sekä yhdessä eri kristillisten
seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa julkisia ja nauhoitettuja eri medioissa
julkaistavia keskustelutilaisuuksia, raamattutunteja, koulutustilaisuuksia ja
evankeliointitilaisuuksia.
Yhdistys harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee aloitteita eri
viranomaisille sekä on yhteistoiminnassa alan muiden yhteisöjen kanssa.
Yhdistys tukee avustuksin Raamatun tutkimusta sekä kristillistä evankeliointityötä ja
sen tekijöitä ja antaa rahallista ja muuta apua sitä tarvitseville.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys hakee avustuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, järjestää rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan, kerää
jäsenmaksuja sekä harjoittaa pienimuotoista kannatustuotteiden myyntitoimintaa.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Vuoden kulku
Yhdistyksen perustaminen

28.5.2017

Hallituksen kokous,jossa päätettiin pankkitilin avaamisesta ja
allekirjoitettiin ilmoitus yhdistysrekisteriin

14.6.2017

Yhdistysrekisteriin merkitseminen

21.6.2017

Pankkitilin avaaminen

30.6.2017

Willem Kuipersin raamattutuntien kuvaaminen ja julkaisu
”Raamattu avautuu” Youtube-kanavalla

17.8.2017
24.8.2017
31.8.2017
7.9.2017

Facebook-sivujen julkaiseminen

25.10.2017

Yhteistyön aloittaminen Turun Baptistiseurakunnan kanssa ja
ensimmäinen Pauli Rahkosen saarnan kuvaus

3.12.2017

Youtube-kanavan avaaminen

4.12.2017

Pauli Rahkosen saarnan julkaiseminen Ovi Raamattuun-kanavalla

6.12.2017

Omien lyhyiden videoiden tekeminen ja julkaiseminen alkaa.
Joulukuun aikana julkaistiin 4 Seijan mietteitä videota ja 1 Reijo
miettii video.

8.12.2017
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Hallitus
Yhdistyksen hallituksessa ovat perustamisesta lähtien toimineet
Seija Bäckman, puheenjohtajana
Seppo Lehtonen, varapuheenjohtajana
Reijo Bäckman, rahastonhoitajana

Toiminnan tunnuslukuja
Yhdistys on kertomusvuotena kerännyt varoja yhteensä 2 294,00 €,
joista suurin osa on Seija ja Reijo Bäckmanin häälahjaksi yhdistyksen
tilille maksettuja lahjoituksia. Osa edellä mainituista varoista on tullut
muista lahjoituksista. Nimettyyn tarkoitukseen annettuja lahjoituksia
edellä mainitusta summasta on 250,00 euroa.
Yhdistys on maksanut ulkopuoliselle henkilölle avustuksena 461,00
euroa.
Yhdistys on kertomusvuonna hankkinut kuvauskalustoa siten, että
pankkitilillä vuoden lopussa oli 6,51 euroa.
Yhdistys ei ole maksanut palkkoja eikä palkkioita eikä avustuksia
yhdistyksen jäsenille.
Vuoden lopussa yhdistyksen Facebook-sivuilla oli noin 100
”tykkääjää” ja sen joulukuun aikana julkaisemia Youtube-videoita oli
katsottu vuoden loppuun mennessä 714 kertaa.

Yhteistoiminta
Yhdistys teki yhteistyötä 7.9.2017 asti Lohjan Helluntaiseurakunnan
kanssa kuvaamalla ja julkaisemalla Willem Kuipersin raamattutunteja.
Yhteistyö loppui, kun raamattutunnit Lohjan Helluntaiseurakunnassa
loppuivat.
Yhdistys sopi marraskuussa Turun Baptistiseurakunnan kanssa pastori
Pauli Rahkosen saarnojen videoinnista ja julkaisemisesta.

