
 

 
YHTEISTYÖSOPIMUS 
 
Tällä sopimuksella Hyvä Sanoma ry ja alla nimetty seurakunta sopivat valtakunnalliseen 
mediamissioon osallistumisesta, joka toteutetaan syksyllä 2022 (alustavasti 19.9.2022–16.10.2022).  
 
Mediamission teknisenä järjestäjänä ja tuottajana toimii IRR-TV. Hyvä Sanoma ry on IRR-TV:n 
sopimuskumppani ja toimii missio-organisaatiossa helluntaiseurakuntien edustajana sekä yhteistyölinkkinä. 
Mission tavoitteet ja rakenne on esitelty tarkemmin nettisivuilla www.missio2022.fi ja sopimuksen 
liitteessä. 
 

Hyvä Sanoma ry sitoutuu palvelemaan seurakuntia seuraavasti: 
1. Edustaa helluntaiseurakuntia valtakunnallisessa missiotoimikunnassa 
2. Vastaa helluntaiseurakuntia koskevasta missiotiedottamisesta 
3. Kokoaa herätysliikkeen toimijoiden (Hyry) missioon liittyviä palveluja sekä 

osaamista seurakuntien tueksi (oma missiotyöryhmä) 
 

Yhteistyöseurakunnat saavat IRR-TV:ltä seuraavat edut:  
1. Laaja medianäkyvyys (televisio, radio, ulkomainonta, sanomalehdet, sosiaalinen media)  
2. Kirjajakelu oman alueen kotitalouksiin  
3. Mahdollisuus hyödyntää mission brändiä toiminnassa  
4. Missiotuotteita kuten banderollit, mainospohjat, roll-upit ja julisteet (osa maksullisia)  
5. Koulutus mission vapaaehtoisille (elo-syyskuussa 2022)  
6. Maakunnallinen suurtapahtuma  

 

Seurakunta sitoutuu seuraaviin toimiin:  
1. Varustaa seurakuntansa jäsenet kertomaan evankeliumin sanoman luontevasti omassa 

elinympäristössään ennen elokuuta 2022. 
2. Suunnittelee, kuinka seurakunta hyödyntää missiota toiminnassaan ennen missiota 

(seurakuntalaisten koulutus), mission aikana (tapahtumat ja tilaisuudet) sekä mission jälkeen 
(jälkihoitotyö).  

3. Sitoutuu yhteistyöhön alueen muiden missioon osallistuvien seurakuntien kanssa.  
4. Maksaa IRR-TV:lle menevän osallistumismaksun seuraavan taulukon mukaisesti 

(valitse vaihtoehto): 
 

Srk:n koko Kertamaksu Osamaksu (sis. laskukulut) 

1-100 jäsentä  1500 €  12 x 130 € 

101 – 300 jäsentä  2000 €  12 x 180 € 

Yli 300 jäsentä  2500 €  12 x 230 € 

 
Maksaa Hyvä Sanoma ry:lle missioon tehtävästä koordinoinnista 12 x 25 € (300 €) 
(valitse vaihtoehto): 
 

 Kertamaksuna 300 €  Osamaksuna 12 x 25 € 

 
Osallistumismaksut laskutetaan seurakunnalta ja ne on maksettava osamaksujen osalta 1.8.2021 
alkaen tai kertamaksujen osalta viimeistään 31.1.2022. Muista järjestelyistä on sovittava erikseen. 
 

5. Pitää missiota esillä innoittaen seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön ja taloudelliseen tukemiseen. 

http://www.missio2022.fi/


Yhteystiedot 
 

Seurakunnan nimi 
 

 

Seurakunnan y-tunnus  
 

Laskutusosoite (sähköposti, posti, verkkolasku) 
 

 
 

 
 

Mission yhteyshenkilö 
 

 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 
 

 

Yhteyshenkilön puhelinnumero 
 

 

 
 
 

Allekirjoitukset 
 

_______________________________________________ 
Paikka ja päivämäärä 

 
 
Seurakunnan edustaja / edustajat 

 
 

___________________________________ ___________________________________ 
Nimi ja asema   Allekirjoitus  

 
 

___________________________________ ___________________________________ 
Nimi ja asema   Allekirjoitus 

 
 
 

Hyvä Sanoma ry:n edustaja 
 
 

___________________________________ ___________________________________ 
Nimi ja asema   Allekirjoitus  

 
 
 

Huom. Lähettäkää allekirjoitettu sopimus skannattuna 
osoitteeseen info@hsry.fi tai postitse: Hyvä Sanoma ry, 
Heikkiläntie 177, 42700 Keuruu. 

 
Lisäämme sopimukseen oman allekirjoituksemme 
ja palautamme sopimuskopion yhdyshenkilöllenne. 

mailto:info@hsry.fi

