
YHTEISTYÖSOPIMUS
Tällä sopimuksella IRR-TV ry (myöhemmin pelkkä IRR-TV) ja alla nimetty seurakunta sopivat yhteistyöstä 
valtakunnallisen mission rakentamiseksi Suomeen syksyllä 2022.

Mission teknisenä järjestäjänä ja palveluntuottajana toimii IRR-TV. Se organisoi mahdollisimman 
laaja-alaisen kristittyjen yhteisen kampanjan evankeliumin esillä pitämiseksi yhteistyössä eri järjestöjen, 
toimijoiden ja seurakuntien kanssa.

Mission tavoitteet ja rakenne on tarkemmin esitelty nettisivuilla www.missio2022.� .

Valtakunnallisen mediamission kokonaisbudjetti on noin kolme miljoonaa euroa. IRR-TV kerää mission 
toteuttamiseksi varoja seurakuntien osallistumismaksuilla, yksityisten lahjotuksilla, myymällä mainos-
tilaa yrityksille sekä tuotemyynnillä. Hankkeen rahoittamiseksi otetaan vastaan myös suurlahjoituksia. 
Missioon saadut varat käytetään valtakunnallisen mediamission kulujen kattamiseksi. Hallintokuluihin 
pidätetään 10 %. 

IRR-TV huolehtii, että sillä on voimassa oleva ja hankkeeseen soveltuva poliisihallituksen rahankerä-
yslupa.

Mediamissioon osallistuvan seurakunnan saamat edut:
1. Laaja medianäkyvyys (televisio, radio, ulkomainonta, sanomalehdet, some)
2. Kirjajakelu oman alueen kotitalouksiin
3. Mahdollisuus hyödyntää mission brändiä toiminnassa
4. Missiotuotteita kuten banderollit, mainospohjat, roll-upit ja julisteet
5. Koulutus mission vapaaehtoisille kontaktihenkilöille (elo-syyskuussa 2022)
6. Maakunnallinen suurtapahtuma

Seurakunnan sitoumus
Seurakuntamme/järjestömme osallistuu valtakunnalliseen mediamissioon, joka järjestetään syksyllä 
2022 (alustavasti 19.9.2022–16.10.2022).

Sitoudumme työskentelemään seuraavien tavoitteiden eteen:
1. Seurakuntana ja järjestönä lupaamme varustaa jäsenistömme kertomaan evankeliumin sanoman 

luontevasti omassa elinympäristössämme. (Ennen elokuuta 2022, jolloin missiokoulutus täydentää 
seurakunnan jo järjestämää varustautumista.)

2. Suunnittelemme, kuinka seurakuntamme hyödyntää missiota toiminnassaan ennen missiota (seura-
kuntalaisten koulutus), mission aikana (tapahtumat ja tilaisuudet) sekä mission jälkeen (jälkihoitotyö).

3. Sitoudumme yhteistyöhön alueen muiden seurakuntien kanssa.
4. Maksamme mission osallistumismaksun seuraavan taulukon mukaisesti:
   1) 0–3000 jäsentä: 12 kk x 130 euroa kuukaudessa tai 1 500 euroa kertamaksuna
   2) 3001–10 000 jäsentä: 12 x 180 euroa kuukaudessa tai 2 000 euroa kertamaksuna
   3) yli 10 000 jäsentä: 12 x 230 euroa kuukaudessa tai 2 500 euroa kertamaksuna
    Kuukausittain (12 kertaa vuodessa) maksettavat osallistumismaksut on maksettava 
    alkaen 1.8.2021, kertamaksuna maksettavat viimeistään 31.1.2022.
5. Pidämme asiaa esillä, innoittaen seurakuntalaisia mukaan missioon vapaaehtoistyöhön ja taloudel-

liseen tukemiseen.

Seurakunnan tai järjestön nimi:

Nimi, allekirjoitus ja asema:

Sähköpostiosoite:

Puhelinnumero:

Yhteyshenkilö missioasioissa:

Sähköpostiosoite: 

Puhelinnumero: 

Seurakunnan osoite:
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irrtv.�     •    onni@irrtv.�


