Ovi Raamattuun ry

Vuosikertomus

2018

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 www-sivut julkaistiin

19.1.2018

Seija ja Reijo kävivät omakustanteisesti Siinailla. Siinain vuorella
kuvattiin video, joka julkaistiin 9.2.2018

1.2.2018

Hallituksen kokous nr. 3, jossa päätettiin siirtää pankkitili
Osuuspankki Kantrisaloon

6.4.2018

Hallituksen kokous nr. 4, jossa käsiteltiin vuoden 2017 tilinpäätös.

6.4.2018

Ylimääräinen yhdistyskokous, jossa valittiin
toiminnantarkastajaksi Matti Hyöppönen Lohjalta

6.4.2018

Seija ja Reijo kävivät omakustanteisesti Kreikassa kuvaamassa
Paavalin lähetysmatkasta videot Neapolis, Lydia, Filippi ja
Tessalonika 16.4. – 26.4.2018. Videot julkaistiin huhti- ja
toukokuussa.

16.4.2018

Seija ja Reijo kävivät omakustanteisesti Kreikassa kuvaamassa
Paavalin 2. lähetysmatkasta videot Beroia, Dion, Ateena, Korintti
ja Kenkrea 25.9. – 25.10.2018. Videot julkaistiin loka- ja
marraskuun aikana.

25.9.2018

Viikoittain käsikirjoitettiin, kuvattiin ja julkaistiin Seijan mietteitä –
videoita. Lisäksi julkaistiin joitakin Reijo miettii –videoita.

1.1.2018 –
31.12.2018
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Videotuotannon lisäksi yhdistys on suorittanut esirukouspalvelua.
Esirukouspyynnöt tulevat yhdistyksen www-sivujen kautta. Mikäli pyynnön esittäjä
ilmoittaa sähköpostiosoitteensa, henkilölle on pyritty antamaan myös
henkilökohtaista palautetta.
Yhdistys on antanut 200,00 euron lahjoituksen Filippiinien tulvassa kärsineiden
avustamiseen.

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

Toiminnan tunnuslukuja
Yhdistys on kertomusvuotena saanut lahjoituksia yhteensä 2 150,00 €.
Videoiden levittämiseksi on käytetty varoja 1 428,92 € (Facebook-mainonta).
Hengellistä kirjallisuutta on hankittu 230,00 eurolla. Kirjat on ostettu käytettyinä,
silloin kun se on ollut mahdollista.
Tilikauden ylijäämä on 250,88 euroa. Vuoden lopussa yhdistyksen tilillä oli varoja
257,39 euroa.
Yhdistys ei ole maksanut palkkoja, palkkioita, matkakorvauksia eikä
henkilökohtaisia avustuksia.
Vuoden lopussa yhdistyksen Facebook-sivuilla oli noin 1400 ”tykkääjää” ja vuoden
aikana Youtube-videoita oli katsottu 29 148 kertaa siten, että katseluaika yhteensä
oli yli 3 000 tuntia.
Uusia videoita julkaistiin yhdistyksen Youtube-kanavalla 104 kappaletta.

