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KANSANLÄHETYS TÄYTTI 50 VUOTTA. Viiteen 
vuosikymmeneen mahtuvat alkuaikojen herätyk-
sen tuulispäät ja sittemmin varttuminen kypsäksi 
aikuiseksi, joka kuitenkin on kantanut syntymästään 
saakka samoja perintötekijöitä. Kansanlähetyksen 
synnyttivät luottamus Raamattuun, herätyksen kai-
puu ja into maailman evankelioimiseen.   

MONENLAISIA POLKUJA on kuljettu kotimaas-
ta maailman ääriin. Lähetystyöntekijät ovat julis-
taneet sanaa, perustaneet seurakuntia ja kirkkoja, 
vieneet Raamattuja ja kirjallisuutta vainotuille kris-
tityille, tutkineet kielten rakenteita ja kääntäneet 
Raamattuja uusille kielille sekä opettaneet Raamat-
tua. On kaivettu kaivoja, perustettu klinikka, koulu-
tettu kummilapsia ja vähennetty lapsikuolleisuut-
ta. Vain taivaan kirjat voivat kuvata kaiken vaivan. 
Työssä on itketty ja iloittu, petytty ja sytytty. Joskus 
lähettien liikkuessa vuoret ja kukkulatkin tuntuvat 
riemuitsevan. Joskus seuralaisena on ollut petty-
mys, kun Jumala ei toiminut odotusten mukaisesti. 
Jotkut on haudattu marttyyreina kohdemaahansa, 
jotkut tuotu Suomen multaan.  
  
HYVÄN SANOMAN julistajien kengät ovat tal-
lanneet kotimaan polkuja, kun he ovat kulkeneet 
todistajina, evankelistoina ja opettajina kotiseu-
duillaan ja pitkillä saarnamatkoilla. Seitsemäntois-
ta kansanlähetyspiiriä toimintamme selkärankana 
rohkaisevat uskovia toimimaan evankeliumin puo-

lesta kotikylissään ja kaupungeissaan: Heitetään 
verkot, ehkä saamme vielä saalista.   
  
LAAJA TYÖ on perustunut uskovien aktiivisuu-
teen tekijöinä ja tukijoina. Myös enemmistö kirkon 
seurakunnista on avannut ovensa ja toivottanut 
meidät tervetulleiksi. Työtä kotimaassa ja lähetys-
työssä on tehty yhdessä.  
  
TULIN NUORENA MUKAAN kansanlähetysjouk-
koon. Jäin tänne, koska kohtasin kaksi itselleni tär-
keää asiaa. Ensiksi, koska Kansanlähetyksessä ar-
vostettiin, luettiin ja opetettiin Raamattua. Toiseksi, 
koska evankeliumin vuoksi nähtiin vaivaa: sanoma 
kuuluu kaikille.  Molemmat asiat ovat tärkeitä tä-
näänkin. Ajattelin myös vanhuuttani. Haluan elää 
sellaisen elämän, jota voin sitten joskus muistella 
tyytyväisenä. Raamattuun sitoutuminen ja sen mu-
kainen toiminta sekä Jeesuksen seuraan kutsumi-
nen kestää kaikenlaisen tarkastelun ihmisten ja Ju-
malan edessä.   
  
TÄSSÄ VUOSIRAPORTISSA on 
katsaus vuoden 2017 työhöm-
me. Kiitos Jumalalle huolen-
pidosta ja kiitos sinulle yh-
teistyöstä!   
 
Mika Tuovinen
lähetysjohtaja

LÄHETYSJOHTAJAN TERVEHDYS

LÄHE T YSJOHTA JAN SYDÄMELTÄ
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KANSANLÄHETYS teki Japanissa julistustyötä Län-
si-Japanin evankelisluterilaisen kirkon työyhteydessä. 
Vuoden aikana koko kirkossa kastettiin 43 henkilöä, 
konfirmoitiin 11 nuorta, 30 jäsentä liittyi kirkon seura-
kuntiin, 27 jäsentä vaihtoi seurakuntaa sekä 39 henki-
löä saatettiin matkalle iankaikkisuuteen. Koko kirkon 
jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli 3 862 henkilöä.    

ETELÄ-NISHINOMIYA  
Etelä-Nishinomiyan seurakunnan vastaavina työn-
tekijöinä toimivat Asako ja Lauri Palmu. Ulla Pen-
dolin palveli seurakunnassa kesäkuuhun asti. Yh-
teistyökirkkomme nimitti pastori Yoshiaki Hironon 
seurakunnan avustavaksi pastoriksi huhtikuun 
alusta lähtien. Seurakunnan jäsenmäärä kasvoi ker-
tomusvuonna viiteenkymmeneen. Varsinaisten jä-
senten lisäksi seurakuntaelämään osallistui aktiivi-
sesti myös muiden seurakuntien jäseniä.  

Jumalanpalveluksissa kävi keskimäärin 32 henki-
löä. Niihin osallistui myös ensikertalaisia, joista mo-
net tulivat uudelleen. Jumalanpalveluksia vilkas-
tutti sen yhteydessä järjestetty pyhäkoulu, johon 
osallistui innokkaasti välillä jopa yli 10 lasta. Raa-
mattupiireissä kävi myös enemmän väkeä edellis-
vuoteen verrattuna.  

Seurakunnan aktiiveihin kuuluvan kotisairaan-
hoitajan ehdotuksesta aloitettiin huhtikuussa Me-
dical Café -toiminta eli syöpäpotilaiden ja heidän 
perheenjäsentensä vertaistukiryhmä.  

 

AWAJI  
Awajin seurakunnan työntekijöinä toimivat Eeva 
ja Arni Hukari. Ulla Pendolin palveli seurakunnas-
sa kesäkuuhun asti. Vuonna 2017 seurakunnassa 
oli 35 jäsentä. Jumalanpalveluksiin osallistui keski-
määrin 25 henkilöä.   

Kertomusvuonna seurakunta vietti 20-vuotisjuh-
laansa. Pääsiäisenä iloittiin kahden henkilön liitty-

misestä Kristuksen kirkon ja seurakunnan jäseneksi. 
Yhden henkilön kanssa aloitettiin kastekoulu mar-
raskuussa.   

Jokaiselle seurakunnan jäsenelle, joka ei syystä 
tai toisesta enää käynyt kirkossa, lähetettiin kuukau-
sittain kutsu seurakunnan tapahtumiin sekä myös 
muuta materiaalia. Lisäksi heidän luonaan pyrittiin 
käymään muutaman kerran vuodessa. Seurakunta-
laisia rohkaistiin kutsumaan ystäviään raamattukes-
kustelupiiriin.   

Erityisesti lapsitoiminta oli vilkasta läpi vuoden. 
Joyjoy-kids-ryhmän ajankohta vaihdettiin aamusta 
iltapäivään ja kävijämäärä kolminkertaistui.  

Seurakunta valmistautui isoon muutokseen, jo-
ka siirtäisi työntekijävastuun japanilaiselle pastoril-
le huhtikuussa 2018.   

JAPANI
t yöalueen es imies lauri  palmu

JAPANI

n Kansanlähetys aloitti työn Japanissa vuon-
na 1968. 

n Vuoden 2017 lopulla työntekijöitä oli yh-
teensä 8.

n Yhteistyökirkkomme on Länsi-Japanin ev.
lut. kirkko (LJELK). Kansanlähetys on ollut 
Japan Evangelical Missionary Associationin 
(JEMA) jäsen vuodesta 1975.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori 

Anne Tuovinen, SEKL 
puh. 044 4477 820
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HAT-KOBE  

HAT-Koben seurakunnan vastaavina työntekijöinä 
toimivat Mari ja Daniel Nummela. Eläkeläispastori 
Yoshiaki Hirono toimi avustavana pastorina maalis-
kuun loppuun asti. Huhtikuusta alkaen Hironon ti-
lalle tuli Keunbae Kang, joka toimi seurakunnassa 
yhteistyölähettinä. Eriko Kitasako palveli teologisen 
seminaarin diakonialinjan opiskelijana seurakun-
nassa kesäkuun loppuun saakka kantaen monen-
laista vastuuta. Heinäkuussa hän liittyi seurakun-
nan jäseneksi ja seurakuntaneuvosto nimitti hänet 
seurakuntaevankelistaksi.  

Vuoden lopussa seurakunnalla oli 15 jäsentä. Ju-
malanpalvelusten keskiarvokävijämäärä kasvoi pe-
räti viidellä ja oli 19 henkeä.  

Lapsitoiminnan suhteen suuri muutos oli juma-
lanpalveluksen ajaksi siirtynyt pyhäkoulu. Muutos oli 
hyvä ja toimiva. Lapsitoiminta jatkui tasaisesti, mut-
ta määrältään pienempänä kuin parhaina vuosina.   

Jumalanpalvelukset tavoittivat uusia kävijöi-
tä. Erityisesti perhejumalanpalvelukset onnistuivat 
matalan kynnyksen tapahtumina houkuttelemaan 
uusia ihmisiä kirkkoon. Säännöllisiä jumalanpalve-
luskävijöitä ei silti tavoitettu kovin montaa.   

Seurakunta on edelleen pieni. Mukana olevat 
henkilöt ovat kuitenkin ilahduttavan palvelualttii-
ta ja ottivat muutosten keskellä uudet työntekijät 
kiitoksella vastaan. Seurakuntaneuvosto ohjasi toi-
mintaa onnistuneesti.   

   

ANAN  
Ananissa iloittiin aktiivisista ja rohkeasti omasta seu-
rakunnastaan vastuuta kantavista seurakuntalaisis-
ta. Lapset ja nuoret kävivät uskollisesti pyhäkoulussa 
ja jumalanpalveluksissa. Uusia ihmisiä tuli mukaan ja 
seurakunnassa oli rohkaiseva ja iloinen ilmapiiri. Ju-
malanpalveluksissa kävi keskimäärin 19 osallistujaa. 
Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopulla 70.   

Ananin seurakunnassa kertomusvuosi oli muutos-
ten aikaa työntekijävaihdosten vuoksi. Tuula ja Henry 
Liivola palasivat tammikuun lopulla Suomeen. Lea ja 
Jorma Pihkala hoitivat seurakuntaa helmikuun, jonka 
jälkeen vastuu siirtyi Mirja ja Arto Hukarille.  

Vuoden aikana seurakunnassa järjestettiin viik-
kotoiminnan lisäksi MGtH-bändin gospelkonsert-
ti, kaksi lastentapahtumaa sekä kynttiläkirkko, jot-
ka kokosivat kirkon täyteen väkeä. Säännöllisen 
viikko-ohjelman lisäksi henkilökohtaiset sielunhoi-
dolliset keskustelut, koti- ja laitoskäynnit sekä saar-
navaihtovierailut muissa seurakunnissa ovat olleet 
oleellinen osa Ananin työtä.  

Yhteistyössä kirkon kanssa neuvoteltiin Ananin 
seurakunnan työntekijävastuun siirtymisestä japa-
nilaiselle pastorille tai evankelistalle ja seurakunta 
alkoi valmistautua seuraavaan muutokseen, jonka 
on suunniteltu tapahtuvan heinäkuussa 2018.   

   

KOBEN LUTERILAINEN  
RAAMAT TUKOULU  
Ulla Pendolin toimi musiikinopettajana kesäkuun 
loppuun saakka. Daniel Nummela opetti syksyllä 
Raamatun pelastushistoriaa ja joulukuusta alkaen 
armolahjoista.  

  

TALOUDELLINEN TUKI  
Kansanlähetys tuki Länsi-Japanin ev.lut. kirkkoa 
myös taloudellisesti. Tukea annettiin Luterilaisen 
tunnin radiotyölle sekä teologiselle seminaarille ja 
sen uuden rehtorin koulutukseen.   

Arni Hukari ja Daniel Nummela olivat mukana 
järjestämässä marraskuussa varainkeruujuoksua 
teologisen seminaarin hyväksi. Tapahtuma tuotti 
Suomesta noin 1 585 euroa. Puolet summasta käy-
tettiin budjetin mukaisesti seminaarin tuen katta-
miseen ja toinen puoli lahjoitettiin ylimääräisenä 
tukena seminaarille. ¢ 
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ETIOPIASSA on asukkaita yli 100 miljoonaa. Lu-
kuun sisältyy useita eri kansallisuuksia. Suurimmat 
kansalliset ryhmät ovat oromot, amharat, soma-
lit sekä tigret. Viime vuosina näiden kansallisuuk-
sien välillä on alkanut ilmetä erimielisyyksiä, joihin 
on liittynyt myös kannanottoa maan sisäiseen po-
liittiseen tilanteeseen. Tämä tilanne vaikutti paljon 
myös vuoden 2017 yleiseen ilmapiiriin maassa, ja 
erityisesti loppuvuodesta useassa osassa maata oli 
levottomuuksia, joissa kuoli paljon ihmisiä. Loka-
kuussa 2016 julistettu poikkeustila loppui elokuus-
sa 2017. 

Etiopiaan on tullut paljon pakolaisia Etelä-Suda-
nista, Somaliasta ja Eritreasta. Heitä arvioidaan ole-
van noin 700 000, ja lukuisat kansainväliset organi-
saatiot auttavat heitä.  

Suurimmat uskontokunnat ovat kristityt ja mus-
limit. Suurin kristittyjen ryhmittymä, ortodoksit 
(noin 40 %), tulivat maahan jo 400-luvulla, ja kirk-
ko on yksi maailman vanhimmista kirkkokunnista. 
Evankelisiin kirkkokuntiin kuuluu noin 20 % väes-
töstä. Muslimeita maassa on yli 30 %.  

   

YHTEIST YÖTAHOT  
Etiopian Evankelinen Mekane Yesus -kirkko 
(EECMY)  
Vuoden 2017 lopussa Mekane Yesus -kirkossa oli 
noin yhdeksän miljoonaa jäsentä. Se on maailman 
suurin luterilainen kirkko. Seurakuntia on lähes  
9 000 ja vihittyjä pappeja vajaat 4 000. Synodeja 
vuoden 2017 lopussa oli 29.  

Alkuvuodesta 2017 valittiin kirkolle uusi presi-
dentti, pastori Yonas Yiggesu, ja myöhemmin ke-
sällä uudeksi lähetystyön ja teologian osaston 
johtajaksi valittiin pastori, tohtori Lelisa Daniel Ga-
machis.    

EECMY tekee lähetystyötä lähetysjärjestönsä In-
ternational Mission Societyn kautta. Sillä oli vuonna 
2017 noin 15 lähetystyöntekijää ulkomailla. Lisäksi 
EECMY tekee aktiivista lähetystyötä maan sisällä.  

E T IOPIA
t yöalueen es imies mik a leht inen

ETIOPIA

n Kansanlähetys aloitti työn Etiopiassa vuon-
na 1968. Kummilapsitoiminta alkoi vuon-
na 2007.

n Vuoden 2017 lopulla työntekijöitä oli yh-
teensä 7.

n Kansanlähetys toimii Etiopiassa Meka-
ne Yesus -kirkon (Ethiopian Evangelical 
Church Mekane Yesus, EECMY,  
www.eecmy.org) työyhteydessä. 

¯
YHTEYSHENKILÖ

Aluekoordinaattori 
Anne Tuovinen, SEKL

puh. 044 4477 820

Kansanlähetyksen pääyhteistyösynodi (vastaa 
hiippakuntaa) vuonna 2017 oli sen pitkäaikainen 
kumppani Jimma Bethel -synodi, jota tuettiin ta-
loudellisesti. Lisäksi synodin kehitys- ja sosiaalisen 
palvelun osaston alaisuudessa toimi järjestön nel-
jä kummilapsiprojektia. Synodin presidentti Hailu 
Abebe vieraili Suomessa heinäkuussa 2017 ja osal-
listui muun muassa Kansanlähetyspäiville.   

Taloudellisesti tuettiin pienimuotoisesti Lounais-
ta synodia.  

Kirkon kehitys- ja sosiaalisen palvelun osasto 
DASSC  
Yhteistyö DASSC:n kanssa tapahtui vuonna 2017 
Jimma Bethel -synodin DASSC:n alaisuudessa nel-
jän eri kummilapsiprojektin kautta. Heidän työyh-
teydessään toimi lähetti Tania Lehtinen.   
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SIL–AIM Ethiopia  

Raamatunkäännös- ja lukutaitotyön järjestö SIL–
AIM Ethiopian työyhteydessä toimi vuonna 2017 
kaksi Kansanlähetyksen lähettiä, Mirjami Uusitalo 
sekä Anna Vähäkangas.  

MCM-sairaala 

Vuonna 2017 Kansanlähetys aloitti yhteis-
työn Myungsung International Developmentin 
MCM-sairaalan kanssa Addis Abebassa. Sairaala on 
korealaisen presbyteerikirkon työtä Etiopiassa. Sen 
työyhteyteen liittyi syyskuussa 2017 lastenlääkäri 
Maria Karjalainen.   

 

LÄHETIT JA HEIDÄN T YÖNSÄ   

Maria Karjalainen  
Maria Karjalainen saapui maahan syyskuussa 2017. 
Hän aloitti vuoden kestävät amharan kieliopinnot 
lokakuun alussa. Syksyllä 2018 hän siirtyy varsinai-
seen tehtäväänsä lastenlääkäriksi MCM-sairaalaan 
Addis Abebassa.   

Mika Lehtinen  

Mika Lehtinen toimi vuonna 2017 kirkon diakonia-
työn neuvonantajana. Hän tutki kirkon diakonia-
työtä ja sen vaikutusta noin 13 synodin alueella eri 
puolilla maata. Raportti valmistuu vuonna 2018.   

Heinäkuusta 2017 alkaen Mika Lehtinen toi-
mi kentän esimiehenä ja kalustonhoitajana. Lisäk-
si hän oli kansainvälisen luterilaisen seurakunnan 
ILC:n pastoritiimissä koko vuoden.   

Tania Lehtinen  

Tania Lehtinen toimi vuonna 2017 kummilapsipro-
jektien neuvonantajana Jimma Bethelin synodin 
DASSC:n alaisuudessa. Agarossa, Bongassa, Limus-
sa sekä Sokorussa oli yhteensä 440 kummilasta.   

Tania Lehtinen toimi toukokuusta 2017 alkaen 
työalueen taloudenhoitajana ja heinäkuun alusta 
vierastalon emäntänä. Lisäksi hän oli koko vuoden 

kansainvälisen luterilaisen seurakunnan ILC:n seu-
rakunnan pyhäkoulutyön koordinaattori.    

Pirkko Tuppurainen  

Kentän pitkäaikainen lähetti ja esimies Pirkko Tup-
purainen toimi työalueen esimiehenä ja vierasta-
lon emäntänä heinäkuuhun 2017 asti. Tämän jäl-
keen hän palasi työhön kotimaahan.  

Raimo Tuppurainen  

Pitkäaikainen lähetti Raimo Tuppurainen pala-
si Suomeen yhdessä vaimonsa Pirkon kanssa hei-
näkuussa 2017. Alkuvuodesta 2017 hän toimi työ-
alueen taloudenhoitajana ja huolehti kalustosta. 

Mirjami Uusitalo  

Mirjami Uusitalo toimi diraitan eli gidolen kielen 
raamatunkäännös- ja lukutaitotyön neuvonan-
tajana. Yhteistyökumppaneina olivat SIL sekä Gi-
dolen rovastikunta. Lisäksi hän toimi diraitankieli-
sen Apostolien teot -filmin sanoituksen parissa.  

Anna Vähäkangas  

Anna Vähäkangas siirtyi kotimaanjaksolle touko-
kuussa. Marraskuussa hän kävi Etiopiassa, jolloin 
hän teki kirjastoinventaariota SIL:n päätoimistossa 
Addis Abebassa.   

Vapaaehtoislähetti Tapio Räisänen  

Eläkkeellä oleva pitkäaikaislähetti Tapio Räisänen 
oli Etiopiassa vapaaehtoisena 3.3.–31.3.2017. Hän 
toimi Mekane Yesus -kirkon perhetyön työyhtey-
dessä opetus- sekä materiaalin myyntityössä seit-
semässä eri synodissa.   

   

YHTEISTÄ T YÖALUEELTA   
1. Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen ja Etiopian 

Mekane Yesus -kirkon yhteisten kehitysyhteis-
työprojektien loppuraportointi hyväksyttiin 
Suomen ulkoministeriössä: 17.10.2017 Darimun 
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maaseudun elinolosuhteiden kehitysprojek-
ti 2012–2015 ja 18.10.2017 HIV/AIDSin leviämi-
sen estämis- ja tartunnansaaneiden tukiprojek-
ti 2010–2015. Näiden päätösten myötä projektit 
ovat virallisesti päättyneet.  

2.  Kansanlähetys tuki erityisesti Lounaisen syno-
din, Birbir Dilla -synodin sekä Jimma Bethel 
-synodin opiskelijoita kirkon raamattukouluissa 
ja seminaareissa eri puolilla maata. Tukea annet-
tiin 17 opiskelijalle. 

  
3.   Lokakuussa 2017 Mika ja Tania Lehtinen pitivät 

Jimmassa kolmipäiväisen nuorisotyökoulutuk-
sen yhdessä Jimma Bethel -synodin kanssa.   

4. Vammaisten naisten yhdistys, entinen EDWA, 
Addis Abebassa lopetti toimintansa siinä muo-
dossa kuin se oli ollut.   

5. Kansanlähetyksen työyhteydessä toimi yhteen-
sä seitsemän kansallista työntekijää.  

6. Kansanlähetys on tehnyt vuosien varrella monia 
kehitysyhteistyöprojekteja. Ulkoministeriö hy-
väksyi viimeisenkin projektin vuoden lopulla. ¢

Vuoden 2017 lopussa  
Mekane Yesus -kirkossa 
oli noin yhdeksän miljoo-
naa jäsentä. Se on maail-
man suurin luterilainen 
kirkko.

”
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KANSANLÄHETYS tekee työtä Etu-Aasiassa tur-
kinkielisten parissa luterilaisen kirkon, sen seu-
rakuntien ja evankelisluterilaisen uskontotutki-
musinstituutti ELRIMin työyhteydessä. Lisäksi 
Kansanlähetys tukee kristillisen SAT-7 Türk -televi-
siokanavan työtä. Työmme alueilla islamin vaikutus 
on vahva ja myös maiden poliittinen ja turvallisuus-
tilanne on otettava toiminnassa huomioon.  

   

TOIMINTAA SEURAKUNNISSA  
Kirkon missio on Raamattuun pitäytyvä luterilainen 
seurakuntaelämä ja uusien seurakuntien perusta-
minen. Seurakuntia oli vuonna 2017 neljä. Vuonna 
2017 pyrittiin vahvistamaan olemassa olevia seura-

E TU-AASIA
t yöalueen es imies

ETU-AASIA

n Kansanlähetys aloitti työn Etu-Aasiassa  
vuonna 1968. 

n Vuoden 2017 lopulla työntekijöitä oli yh-
teensä 9. 

n Kansanlähetys toimii Etu-Aasiassa yhteis-
työssä Istanbulin luterilaisen kirkon (ILK, 
www.luteryenkilisesi.org) kanssa.

n Kansanlähetys on TNK:n jäsen.

n Muita yhteistyötahoja ovat SAT-7 TÜRK 
(www.sat7turk.com) ja ELRIM-tutkimus-
instituutti (www.elrim.org).

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori 

Juhani Koivisto, SEKL
puh. 044 4477 812

kuntia sekä rohkaisemaan ja kouluttamaan paikal-
lisia kantamaan vastuuta. Tämä kantoi hedelmää, 
kun loppuvuodesta kirkolliskokous valitsi hallin-
toon talousvastaavaksi ja apusaarnaajaksi kansalli-
set kristityt. 

Seurakunnissa järjestettiin viikoittaiset jumalan-
palvelukset sekä säännöllisesti myös muun muassa 
raamattupiirejä, pyhäkouluja, nuorteniltoja ja nais-
ten raamattupiirejä. Vuoden aikana seurakunnissa 
järjestettiin myös leirejä ja retkiä. Uusia ihmisiä tu-
li jumalanpalveluksiin paikallisten seurakuntalais-
ten kutsumina, kirkon internetsivujen ja sosiaalisen 
median välityksellä sekä ohikulkijoiden poikettua 
sisään avoimista ovista.  

  

SEURAKUNTIA TUKEVA TOIMINTA  
Uusien kristittyjen kasvun tukemiseksi ja kristillisen 
uskon ymmärryksen lisäämiseksi kirkko julkaisee 
kirjoja, joita jaetaan sekä käytetään myös opetus-
materiaalina kastekursseilla ja seminaareissa. Vuon-
na 2017 valmistui Yksimielisyyden ohjeen käännös. 
Alkuvuodesta 2017 julkaistiin toinen painos kirjasta 
Kristinopin perusteet luterilaisten tunnustusten valos-
sa. Syksyllä 2017 valmistui myös jo vuosia työn alla 
ollut pyhäkoulumateriaali.  

Kirkon mediatyössä saatiin valmiiksi uudet inter-
netsivut. Sivuilla on tietoa seurakunnista ja kirjoista, 
ja sitä kautta voi kuunnella seurakunnissa pidettyjä 
saarnoja. Sosiaalista mediaa hyödynnettiin seurakun-
tien toiminnasta tiedottamiseen ja yhteydenpitoon.  

Paikalliset seurakuntalaiset ovat saaneet teo-
logista koulutusta, jota on koordinoinut evanke-
lisluterilainen uskontotutkimusinstituutti ELRIM.
Vuoden aikana ELRIM järjesti 12 seminaaria ja muu-
tamia erikoisluentoja. Niiden lisäksi teologinen 
opintopiiri kokoontui kerran viikossa. Seminaarit, 
luennot ja opintopiirit olivat avoimia kaikille seu-
rakuntalaisille ja kiinnostuneille. Osa seminaarien 
opetuksista myös tallennettiin niitä varten, jotka ei-
vät päässeet paikalle.
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HAASTEITA JA UUSIA AVAUKSIA 
BULGARIASSA  
Peshteran seurakunnan kirkkorakennuksen kauan 
odotettu remontti ja laajentaminen ei päässyt al-
kuun vuonna 2017 Bulgarian byrokratia- ja kor-
ruptio-ongelmien vuoksi. Krushevon seurakunnan 
kirkkorakennushanke odottaa lisärahoitusta, koska 
rahoituksen riittäminen Peshteran kirkon remont-
tiinkin on haaste.  

Peshteran seurakunnan toimintaan kuului sun-
nuntain jumalanpalveluksen lisäksi seurakuntail-
lat, nuortenillat, pyhäkoulu ja naistenillat. Seura-
kunnassa aloitti toimintansa lapsikuoro, joka piti 
konsertin seurakunnalle joulun aikaan. Seurakun-
ta järjesti vuoden aikana myös erilaisia leirejä. Krus-
hevon seurakunta kokoontui jumalanpalvelukseen 
yhden seurakunnan jäsenen pienessä talossa. Li-
säksi Krushevossa pidettiin pyhäkoulua.  

Peshteran seurakunta ja Kansanlähetyksen ju-
niorityö aloittivat yhteisen Mun kielinen Raamattu 
-projektin. Tavoitteena on hankkia 2 000 kaksikielis-
tä (turkki–bulgaria) Uutta testamenttia jaettavaksi 
Peshteran seudulla.  

   

SAT-7 TÜRK  
Kansanlähetys on kristillisen satelliittitelevisioyh-
tiö SAT-7:n ja turkinkielisen SAT-7 Türk -televisio-
kanavan partneri. SAT-7 Türk lähettää kristillistä 
ohjelmaa sekä valtiollisen satelliitin että internet-
sivustonsa kautta ympärivuorokautisesti. Lähetyk-
siä voi seurata Etu-Aasian, Euroopan ja Pohjois-Af-
rikan alueilla. ¢
 

Peshteran seurakunnan 
toimintaan kuului sun-
nuntain jumalanpal-
veluksen lisäksi seura-
kuntaillat, nuortenillat, 
pyhäkoulu ja naistenillat.

”
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ISRAEL
t yöntek i jöiden rapor t t ien pohjalta koonnut anne lep ikko

POLIITTINEN TILANNE oli vuoden 2017 aikana 
suhteellisen rauhallinen. Loppuvuonna oli mielen-
osoituksia, jotka lisäsivät jännitteitä. Onneksi pa-
himmilta levottomuuksilta vältyttiin, mistä osaltaan 
voi kiittää hyvää turvallisuuspalvelua. Se pystyi es-
tämään vuoden aikana yli 400 isompaa terrori-is-
kua. Rauhallinen tilanne toi maahan myös ennätys-
määrän turisteja, joita kävi vuoden aikana yli kolme 
miljoonaa. Toisaalta antisemitismi maailmalla kas-
vaa voimakkaasti, ja yhä useampi juutalainen jou-
tuu miettimään Israeliin muuttoa.  

Vuonna 2017 bruttokansantuote kasvoi, työlli-
syys lisääntyi ja työttömyys väheni. Valuutta vah-
vistui muihin valuuttoihin verrattuna, mikä johtuu 
osaltaan maan vakaasta taloudesta. Elintason nou-

su näkyy myös voimakkaana rakentamisena; tiever-
koston ja liikenneyhteyksien kehittämiseen on in-
vestoitu paljon. Uusia teitä ja siltoja on rakennettu 
ja rakennetaan jatkuvasti. Silti ero köyhien ja rikkai-
den välillä on edelleen yksi kehittyneiden maiden 
suurimpia. Yksi köyhimpiä ihmisryhmiä maassa on 
ortodoksijuutalaiset. 

  

HENGELLISET NÄKÖALAT  
Maan hengellinen ilmapiiri on yhä avoimempi 
messiaaniselle uskolle Jeesukseen. Ajoittain paikal-
lisiin messiaanisiin juutalaisiin kohdistuu vastustus-
ta: seurakuntia häiritään ja uskovista levitetään va-
roittavia lehtisiä ja ilmoituksia naapuristoon. Tästä 
huolimatta messiaaniset juutalaiset, varsinkin nuo-
ret, ovat rohkeampia todistamaan uskostaan. Vi-
rallinen suhtautuminen Jeesukseen uskoviin juu-
talaisiin ei ole muuttunut, vaan heitä pidetään 
kristittyinä, mikä vaikuttaa puolestaan esimerkik-
si maahanmuutto-oikeuksiin.  Messiaanisia juu-
talaisia arvioidaan Jerusalem Post -lehden tietojen 
mukaan olevan nyt noin 20 000. Maan 8,3 miljoo-
nan väkiluvusta on Etiopiasta tulleita tällä hetkellä  
135 000, ja heistä messiaanisia juutalaisia on vajaa 
tuhat. 

   

T YÖ ETIOPIANJUUTALAISTEN  
SEURAKUNTIEN YHTEYDESSÄ  
Kansanlähetys teki kartoituksen messiaanisten 
etiopianjuutalaisten seurakuntien tilanteesta. Kar-
toituksen tuloksena Talpiotin kaupunginosassa Je-
rusalemissa sijaitseva Jumalan huone -seurakun-
ta pyysi apua seurakuntatyössä. Seurakunnassa on 
noin 60 jäsentä, joista noin puolet lapsia ja nuoria. 
Seurakunta on evankelinen, amharankielinen ja ka-
rismaattinen.   

Kansanlähetys oli mukana opetustyössä, diako-
nien koulutuksessa ja avioparityössä. 

   

JUUTALAISTYÖ

n Kansanlähetys on aloittanut juutalaistyön 
vuonna 1968.

n Vuoden 2017 lopulla työntekijöitä oli juuta-
laistyössä yhteensä 6.

n Yhteistyötahona on Caspari-keskus.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori 

Juhani Koivisto, SEKL
puh. 044 4477 812
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TALOUDELLINEN TUKI MAKOR  
HATIKVA -KOULULLE   
Kansanlähetys kanavoi suomalaisten taloudellis-
ta tukea Jerusalemissa sijaitsevan Makor Hatikva 
-koulun toiminnalle. Makor Hatikva antaa perus-
kouluopetusta Jeesukseen uskovien juutalaisten 
perheiden lapsille. Koulu toimii yksityisen tuen va-
rassa. 

   

T YÖ MESSIAANISEN SEURAKUNNAN 
YHTEYDESSÄ   
Kansanlähetys jatkoi työtä messiaanisessa seura-
kunnassa aikaisempien vuosien tapaan. Työnteki-
jämme suunnittelivat ja toteuttivat seurakunnan 
toimintaa. He järjestivät erilaisia juhlia ja seminaa-
reja.  Yksinhuoltajaperheitä tuettiin ja sielunhoito-
terapiatyötä tehtiin seurakunnan ja paikallisen te-
rapiakeskuksen puitteissa. Avioliittoon aikoville 
seurakunnan jäsenille järjestettiin etukäteiskurs-
seja. Työntekijämme tekivät myös humanitääristä 
työtä välittäen materiaalista apua vähempiosaisille. 

  

T YÖ CASPARI-KESKUKSESSA  
Kansanlähetys auttoi Caspari-keskuksessa erilaisis-
sa projekteissa ja koulutustoiminnan järjestämises-
sä. Työntekijämme olivat mukana opiskelija-, nuori-
so- ja lapsityössä sekä julkaisutoiminnassa.   

 

T YÖ SUOMESSA  
Kansanlähetyksen Israel-toimikunta kokoontui nel-
jä kertaa puheenjohtajansa Jouko Jääskeläisen joh-
dolla. Vuoden teemana oli ”Jeesus, Israelin Messias”. 
Keväällä järjestettiin Israel-juhla Helsingissä ja syk-
syllä Israel-päivät Ryttylässä. Kansanlähetyspäivil-
lä oli Israel-aiheinen kanava. Kotimaassa olleet lä-
hettimme esittelivät Israel-lähetystä kokouksissa eri 
puolilla Suomea. ¢
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MUU LÄHI- ITÄ

MUU LÄHI-ITÄ

n Kansanlähetys aloitti terveydenhoitotyön 
Lähi-idässä vuonna 1975. 

n Yhteistyösopimus SAT-7:n kanssa solmit-
tiin vuonna 2000 ja SAT-7 TÜRK:n kanssa 
vuonna 2004.

n Vuoden 2017 lopulla alueella työskente-
li kaksi palkattua työntekijää ja yksi vapaa-
ehtoistyöntekijä. SAT 7:n toimintaa avus-
tettiin taloudellisesti.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori  

Anne Tuovinen, SEKL 
puh. 044 4477 820

KUMMILAPSI- JA TERVEYDENHOITO-
T YÖ LÄHI-IDÄSSÄ   
sairaanhoita ja-k ät ilö leena mäk äräinen

  
KANSANLÄHETYS tuki kristillisen klinikan ja sai-
raalan toimintaa sekä kristillisen tyttökodin toi-
mintaa kummien avustuksella. Tyttökodin avusta-
minen on erittäin tärkeää näille lapsille, koska he 
saavat näin turvallisen ja hyvän perustan elämäl-
leen. Hyvä koulutus, kristillinen opetus ja rakkau-
dellinen huolenpito ja ohjaus antavat hyvät eväät 
tulevaisuuteen. Ilahduttavaa on, että monet tyttö-
kodin asukkaista ovat suorittaneet ylioppilastut-

kinnon ja päässeet opiskelemaan yliopistoihin. He 
saavat näin tasa-arvoiset lähtökohdat menestyä 
elämässään yhtäläisesti kuin hyvin toimeentulevis-
ta perheistä tulevat nuoret.   

Maan parhaimmat hoitopaikat sijaitsevat suur-
kaupungeissa, mutta tavoitteena on tarjota tervey-
denhoitoa myös kaukana palveluista asuville. Täs-
sä apuna on liikkuva klinikka, joka tekee vuosittain 
kymmenkunta matkaa syrjäseuduille. Klinikkatoi-
minnan yhteydessä annetaan terveyskasvatusta.   

Terveysluentoja on pidetty kylissä ja kouluissa. 
Tavoitteena on ohjata paikallisia hakeutumaan ter-
veyspalveluiden ääreen.  

Jo eläkkeellä oleva pitkäaikainen työntekijäm-
me avusti talvisaikaan noin puoli vuotta kristillises-
sä sairaalassa. Hän keskittyi erityisesti kehittämään 
hoitotyön tasoa ja tukemaan työntekijöitä sekä 
myös vieraili entisten potilaiden ja valtauskontoon 
kuuluvien ystäviensä luona.   

Sairaalassa on edelleen kesken monta raken-
nusprojektia.  Valmiiksi on saatu uusia klinikkatiloja, 
erittäin tehokas leikkaussali sekä teho-osastot lap-
sille ja aikuisille. Erityisen ilahduttavaa on, että ham-
maslääkärin klinikka pääsi aloittamaan toimintansa.   

Väliaikaisin järjestelyin on saatu kirurgian, urolo-
gian ja lastenlääkäreiden paikat täytettyä. Niissä on 
toiminut eläkkeellä olevia lääkäreitä. Näihin tehtä-
viin etsitään nuoria erikoislääkäreitä. Monien vuo-
sien jälkeen sairaalaan saatiin gynekologi ja pääs-
tiin näin aloittamaan synnytysten hoitoa.  

Puolitoista vuotta toiminut uusi ylilääkäri on so-
peutunut hyvin uuteen tehtäväänsä. Hän on saa-
nut vietyä läpi monia uudistuksia. Esimerkiksi jo 
työssä olevien, perushoitajien koulutusta vastaa-
via tehtäviä hoitavien naisten koulutusta on lisätty. 
Ylilääkäri on myös organisoinut työtä uudella ja te-
hokkaammalla tavalla.   

Maan taloudellinen tilanne on edelleenkin erit-
täin tiukka. Hintataso on noussut ja sen vuoksi poti-
lasmaksuja on jouduttu nostamaan. Varattomia on 
kuitenkin hoidettu ilmaiseksi.   
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SAT-7  
t yöalueen es imies sak ari  he inonen

KANSANLÄHETYS on lähettänyt Kyprokselle kak-
si työntekijää palvelemaan kristillisen satelliittite-
levisiokanavan toimintaa SAT-7-nimisen järjestön 
työyhteydessä. SAT-7 on tunnustuksiin sitoutu-
maton järjestö, joka haluaa palvella kaikkia näky-
vyysalueellaan asuvia ihmisiä kirkkokunnasta riip-
pumatta. Erityisesti se haluaa tukea ohjelmiensa 
välityksellä näkyvyysalueensa kristittyjä, jotka elä-
vät usein paineiden alla vaikeissa olosuhteissa.   

Sanna Suutari aloitti työt syyskuussa 2017 Ni-
kosiassa SAT-7:n keskustoimistossa. Hän hoiti pro-
jektinhallinnan tehtäviä ja vastasi erilaisten yh-
teistyökumppanien tarpeisiin valmistelemalla 
projektiehdotuksia ja raportteja. Lisäksi hän seurasi 
tiiminsä ohjelmaprojektien etenemistä ja arvioi nii-
den vaikuttavuutta.   

Sakari Heinonen työskentelee Limassolissa SAT-7 
PARSin studiossa lähetysteknikkona. Hänen tehtä-
viinsä kuului suorien lähetysten lähettäminen. Hän 
ylläpitää ja huoltaa lähetyksissä käytettävät tekni-
set laitteet ja on avustanut uuden studion teknises-
sä viimeistelyssä. Heinonen dokumentoi tehtävän-
sä ja luo studion toimintaan liittyvät rutiinit.   

Kertomusvuosi oli antoisa ja myös rankka. Mo-
lemmilla työntekijöillä on ollut paljon uutta opitta-
vaa, Sanna Suutarilla uudesta kulttuurista ja työstä 
ja Sakari Heinosella uuden studion ja uusien ohjel-
mien parissa. ¢

Kansanlähetys on lähet-
tänyt Kyprokselle kaksi 
työntekijää palvelemaan 
kristillisen satelliittitele-
visiokanavan toimintaa 
SAT-7-nimisen järjestön 
työyhteydessä.

”
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VENÄ JÄ
t yöalueen es imies l il iann kesk inen

VENÄJÄN yhteiskunnallisessa tilanteessa ei tapah-
tunut suuria muutoksia toimintakertomusvuoden 
aikana.   

Inkerin kirkossa reformaation juhlavuotta juhlit-
tiin näkyvästi ja sitä kautta tavoitettiin uusia ihmisiä. 
Venäjän presidentti onnitteli marraskuussa kaikkia 
maan protestantteja, ja myös aluehallintojen pää-
miehet huomioivat monessa tilaisuudessa Inkerin 
kirkon pappeja ja seurakuntia.  

Kirkon vuoden kohokohta oli toukokuussa Kel-
tossa pidetty paimenkokous, jossa keskityttiin yh-
teyteen, sielunhoitoon, näkyyn ja tulevaisuuteen. 
Teologisen Instituutin opiskelijamäärät ovat lisään-

VENÄJÄ

n Kansanlähetys aloitti kirjallisuus- ja radio-
työn Neuvostoliitossa vuonna 1967 vaino-
tun seurakunnan tukemiseksi. 

n Ensimmäinen lähetti lähti Neuvostoliit-
toon vuonna 1991 Viron kirkon kutsusta. 
Yhteistyö Inkerin evankelisluterilaisen kir-
kon kanssa alkoi maan itsenäistyttyä vuon-
na 1991.   

n Vuoden 2017 lopussa työntekijöitä oli 8, 
joista kolme toimii Suomesta käsin. Näi-
den lisäksi Kansanlähetyksen ystävät ja ko-
timaantyöntekijät tekevät opetus- ja avus-
tusmatkoja Venäjälle Suomesta käsin.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori

Jukka Repo, SEKL
puh. 044 4477 906

tyneet ja siellä opiskelee nyt myös väkeä Venäjän 
ulkopuolelta. 

  

INKERIN KIRKON KESKUSTOIMISTO  
JA KOULUTUSKESKUS   
Juha Saari toimi Inkerin kirkon johdon konsulttina 
ja keskittyi yhdessä piispanneuvoston kanssa kir-
kon strategiatyöskentelyyn. Hän opetti Kelton kou-
lutuskeskuksessa ja piti yksilöohjauksia muutamille 
kirkon avainviroissa oleville työntekijöille.  

Leif Nummela osallistui toukokuussa Inkerin kir-
kon pappeinkokoukseen Keltossa ja piti siellä luen-
toja.   

Kai Lappalainen kehitteli Virosta käsin Inkerin kir-
kon verkkosivuja ja teki kaksi matkaa Pietariin.  

Keskiset siirtyivät kesän jälkeen kirkon keskustoi-
miston palvelukseen. Hannu Keskinen työskenteli 
lähetystoimiston alaisuudessa ja piti suomenkieli-
siä jumalanpalveluksia Pietarin Pyhän Marian seu-
rakunnassa ja Pushkinissa. Hän kävi myös kirkon 
mahdollista siirtolaistyötä silmällä pitäen Al Massira 
-evankeliointikoulutuksen Suomessa. Liliann Kes-
kinen aloitti työt kirkon tiedotusosastolla ja jatkoi 
suomenkielisen Inkerin kirkko -lehden toimittajana. 

  

SIPERIAN ROVASTIKUNTA   
Kansanlähetys tuki Novosibirskin vankilatyön lisäksi 
Omskin, Minusinskin ja Karatusan seurakuntien toi-
mintaa. Kaikki rovastikunnan paimenet osallistuivat 
Keltossa järjestettyyn kirkon paimenkokoukseen. 

  

OMSK
Seurakunnan työstä suurin osa oli paikallisten vas-
tuulla. Markus Aitamäki kävi kuukausittain Omskin 
lähikylissä pitämässä lasten- ja nuortenkerhoa. Ke-
sällä järjestettiin perinteiset lastenleirit. Aitamäki 
järjesti Orlovkan nuorille kaksi leiriä Omskissa, jot-
ta tie seurakuntaan olisi heille tuttu, kun he tulevat 
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sinne opiskelemaan. Mari Aitamäki jatkoi lasten-
kerhojen suunnittelupalavereita Valentina Mertse-
van kanssa. Elokuussa toteutettiin kahden päivän 
lastenleiri seurakunnan vapaaehtoisten kanssa. 

Novosibirsk   

Markus Aitamäki vastasi seurakunnan hengellises-
tä työstä. Piispa vihki hänet lokakuussa papiksi. Mari 
Aitamäki jatkoi lapsityötä. Heidän kotonaan ja seu-
rakunnassa järjestettyjen erilaisten kokoontumis-
ten ja tapahtumien lisäksi heidän työnsä tuloksena 
vakiintuivat lauantaitapaamiset seurakunnassa. Ai-
tamäet jatkoivat kotikäyntejä ja tukiperhetoimintaa 
sekä vierailivat lasten tuberkuloosisairaaloissa. Hy-
vän mielen lahja  keräyksen turvin saatiin hankittua 
400 lapselle lahjat.   

Saara Karttunen muutti helmikuun alussa No-
vosibirskiin, jossa hän jatkoi venäjän kielen opiske-
lua yliopistossa. Hän osallistui myös seurakunnan 
toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kart-
tunen tutustui seurakunnan diakoniatyöhön. Hän 
perehtyi vankilatyöhön ja oli mukana vierailuilla 
lasten tuberkuloosisairaalassa ja -parantolassa sekä 
kodeissa. Hän hahmotteli samalla tulevia diakonia-
työn mahdollisuuksia.  

Minusinsk ja Karatusa   

Alueen seurakuntia on johtanut viime vuosina Vi-
tali Luchagov. Kesällä Teologisesta Instituutista val-
mistunut Sergei Shilovski vihittiin pastoriksi ja hän 
siirtyi syksystä Minusinskiin. Työparin saapuminen 
toi piristysruiskeen alueen seurakuntiin.  

Aatto Lamminpää teki vuoden aikana kak-
si matkaa seurakuntien työn tukemiseksi. Kevään 
matka toteutettiin autolla, jolla Siperiaan vietiin 
lapsityömateriaalia ja tavaraa. Samalla käytiin Kara-
tusan kirkkotyömaalla insinööri Christian Grankul-
lan (Laestadianernas fridsförening -järjestöstä) ja 
Juha Saaren kanssa.  

Marras–joulukuussa Juha Saari teki toisen vierai-
lun Karatusaan rakennusasiantuntija Matti Hyökyn 

kanssa. Rakentaminen on ollut pitkään pysähdyk-
sissä, ja havaittujen virheiden takia pidettiin mo-
nia kokouksia niin Suomessa kuin Venäjällä. Projekti 
edistyi verkkaisesti. Vastuullisen suunnittelijan löy-
tyminen on osoittautunut erittäin hankalaksi.  
Aatto Lamminpää ja Markus Aitamäki tekivät jou-
lun alla Siperiassa vielä kiertomatkan Novosibirsk–
Minusinsk–Karatusa–Krasnojarsk–Novosibirsk.  

 

KESKI-VENÄJÄ  
Kansanlähetyksen työntekijät ovat siirtyneet pois 
Keski-Venäjältä. Lähetys jatkoi vuonna 2017 Mord-
van Saranskin seurakuntien taloudellista tukemista.  

  

KARJALA   
Pekka Palosaari teki Suomesta käsin yhteensä 16 
matkaa Karjalaan. Hänen taustallaan toimii Itä-Kar-
jalan Abuniekat ry -niminen rekisteröity yhdistys, 
joka tuki toimintaa. Sodderin seurakunnan toimin-
nan painopiste on siirtynyt Jessoilaan, jonka uusiin 
kerrostaloihin kyläläisiä siirretään asumaan. Seura-
kunnan toiminta on diakoniapainotteinen; erityi-
sesti huomioidaan lapset ja nuoret. Seurakunta on 
päättänyt rakentaa Jessoilaan kirkon.  

 

PIETARI   
Keskiset työskentelivät kesään 2017 saakka Pietarin 
virolaisessa Jaanin seurakunnassa. Hannu Keskinen 
toimi seurakunnan diakonina. Liliann Keskinen piti 
pyhäkoulua ja viron kielen kursseja. Hän opetti ke-
väällä Pyhän Marian seurakunnassa suomea. Huhti-
kuun alussa Pietarin metroiskussa kuolleiden muis-
toksi järjestetyn konsertin alussa Hannu Keskinen 
piti muistohetken.  

Edellisvuoden adventtina aloitetut Jaanin seu-
rakunnan venäjänkieliset jumalanpalvelukset ei-
vät neuvottelujen tuloksena saaneet jatkoa. Tämän 
työn näköalattomuuden takia Keskiset päätettiin 
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siirtää uusiin tehtäviin. Piispan pyynnöstä he jat-
koivat henkilökohtaisella tasolla Jaanin seurakun-
talaisten tukemista. 

   

T YÖ SUOMESSA  
Juha Saari toimi Inkerin kirkon Suomen edustuston 
toiminnanjohtajana. Edustusto sai uuden rahanke-
räysluvan marraskuun alussa, ja Juha Saari on kes-
kittynyt kehittämään yhdistyksen taloushallintoa. 
Suomessa järjestettävää Inkerin kirkon paimenkou-
lutusta kehitetään edelleen. Mukana koulutuksessa 
on kymmenkunta suomalaista maallikkoa ja saar-
naajaa. ¢  
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VIROSSA TOTEUTETTIIN vuonna 2017 suuri kun-
tauudistus. 213 kunnasta ja kaupungista muodos-
tettiin vapaaehtoisesti tai pakkotoimin liittäen 15 
kaupunkia ja 64 kuntaa. Samalla muuttui 50 kylän-
nimeä ja lukematon määrä postiosoitteita. Siellä 
täällä kuntaliitokset liikuttivat myös maakuntien ra-
joja. Virossa kuntaliitokset eivät ole johtaneet seu-
rakuntien yhdistämisiin. Luterilaisten seurakuntien 
määrä oli vuoden lopussa 168.  

Syksyllä oli Viron vuoro toimia Euroopan unio-
nin puheenjohtajamaana. Viro hoiti tehtävän mal-
likkaasti ja Tallinnan sataman välittömässä lähei-
syydessä sijaitsevassa Kulttuurikattilassa pidettiin 
lukuisia kokouksia. Viro on ollut EU:ssa e-kansalai-
suuden ja sähköisen asioinnin edelläkävijä. Tämä 
virolaisten suuri ylpeydenaihe koki kolahduksen, 
kun sähköisen henkilökortin varmenteissa havait-
tiin turvallisuusriski juuri ennen syksyn kunnallis-
vaaleja. Varmenteiden päivittäminen aiheutti pal-
jon työtä, mutta asioimisen sujuva hoito verkossa 
on silti tullut jäädäkseen.  

V IRO
 t yöalueen es imies k ai  lappalainen

VIRO

n Kansanlähetys aloitti työn Virossa vuonna 
1991.  

n Vuoden 2017 lopulla työntekijöitä oli 3.

n Kansanlähetys toimii Viron evankelis-luteri-
laisen kirkon (EELK) ja sen Lähetyskeskuksen 
säätiön työyhteydessä. 

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori

Anssi Savonen, SEKL
puh. 044 4477 822

Vuodenvaihteessa Viron talous oli kasvussa, mut-
ta suhteellinen köyhyys nousussa. Meneillään ole-
va verouudistus on herättänyt paljon keskustelua. 
Viinarallia on perinteisesti pidetty Tallinnaan matkaa-
vien suomalaisten lajina, mutta Viron alkoholiveron 
noustua virolaiset itse ovat aktivoituneet mittavaan 
viinaralliin Latvian puolelta, ja alkoholiveron koro-
tuksesta toivotut lisätulot ovat jääneet haaveeksi.  

Suomi 100 -juhlavuotta juhlittiin näyttäväs-
ti myös Virossa. Samalla Baltian maissa valmistau-
duttiin itsenäistymisen 100-vuotisjuhliin. Virolla on 
juhlittavana kaksi itsenäisyyspäivää, julistautumi-
nen itsenäiseksi 24.2.1918 ja itsenäisyyden palaut-
taminen neuvostovallan jälkeen 20.8.1991.  

Kirkollisella kentällä kulunut vuosi sisälsi monen-
laisia merkkipaaluja. Reformaatio 500 -juhlinta yh-
disti kristittyjä yli kirkkokuntarajojen. Nykymuo-
toinen Viron luterilainen kirkko täytti keväällä sata 
vuotta. Ensimmäisen naispapin vihkimyksestä tu-
li syksyllä kuluneeksi 50 vuotta. Luterilaisen kirkon 
kirkkohallituksen kokoonpano uudistui marras-
kuun kirkolliskokouksessa. Kirkkohallituksen uu-
tena lähetysasessorina aloitti Katrin-Helena Mel-
der. Joulukuussa Viron kirkon lähetyskeskus täytti 
20 vuotta. Tallinnan Mustamäen kaupunginosassa 
saatiin vuodenvaihteessa päätökseen kirkon raken-
tamisen ensimmäinen vaihe. 

  

LASNAMÄEN SEURAKUNTAA  
PERUSTAVA T YÖ   
Kaikki lähettimme, Mirva ja Kai Lappalainen sekä 
Kirsti Malmi, olivat mukana seurakuntaa perustavas-
sa työssä Tallinnan Lasnamäen kaupunginosassa. 
Oman kokoontumistilan käyttöönotto vuoden 2016 
lopussa mahdollisti seurakuntaa perustavan työn ke-
hittämisen ja laajentamisen. Lähettimme kokeilivat 
yhdessä paikallisten kanssa uusia toimintamuotoja.   

Paen seurakuntakodissa (Pae Palvekoda) pidet-
tiin vuonna 2017 yhteensä 96 tilaisuutta, joihin 
osallistui 1 621 ihmistä.  
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Kevätkaudella kokoonnuttiin jumalanpalveluk-
siin viikoittain, kesästä alkaen kerran kuussa. Perhe-
päiviä kokeiltiin keväällä kerran kuukaudessa.  

Nuoret järjestivät Kai Lappalaisen johdolla kevät- 
ja syyskaudella kerran kuussa Kiviklubi-nuortenillan. 
Iltoihin osallistui keskimäärin 32 ihmistä. Kiviklubi on 
toimintamuoto, jossa nuoret saavat turvallisessa ym-
päristössä kerätä esiintymiskokemusta ja harjoitella 
omien lahjojensa käyttämistä Jumalan valtakunnan 
työssä. Marraskuussa lapsi- ja nuorisotyöstä otti vas-
tuun paikallinen musiikinopettaja.  

Tiistai-iltaiset kokoontumiset jatkuivat Yhtey-
sillan nimellä. Iltojen muoto oli vaihteleva. Osa il-
loista oli tavoittavia teemailtoja. Kesästä alkaen Yh-
teysiltojen toteutuksesta huolehtivat paikalliset 
vastuunkantajat.  

Toimintaan seurakuntakodissa oli mahdollista 
osallistua Yhteysiltoja lukuun ottamatta myös seu-
rakunnan Facebook-sivun kautta, jonne lähettim-
me tekivät tilaisuuksista suoran FB live -lähetyksen. 
Facebookin kautta jumalanpalveluksiin osallistui 
enemmän ihmisiä kuin paikan päällä Pae palve-
kodassa. Lähettimme saivat FB live -striimaukses-
ta paljon palautetta, erityisesti nuorisotyön osalta. 
Striimaus tarjosi muutamalle nuorelle seurakun-
tayhteyden. Sosiaalisen median hyödyntäminen 
teki Lasnamäen työstä kokoaan suuremman toimi-
jan Viron kirkossa ja tarjosi lähettäjille reaaliaikaisen 
mahdollisuuden seurata työn etenemistä.  

Lisäksi lähettimme järjestivät useita tavoittavia 
tempauksia eri puolilla Lasnamäkeä paikallisten 
vastuunkantajien sekä suomalaisten aktioryhmien 
kanssa. He jatkoivat yhteistyötä Lasnamäen kau-
punginosahallituksen ja muiden paikallisten toimi-
joiden kanssa. 

KIRKKOHALLITUS JA LÄHET YSKESKUS  
Kirsti Malmi vieraili musiikkievankelistana Lasna-
mäen lisäksi viidessä seurakunnassa sekä muuta-
massa hoitokodissa eri puolilla Viroa. Hän osallistui 

myös kirkon kehitysvammatyöhön pitämällä kehi-
tysvammatyön koordinaattorin kanssa kuukausit-
taisia kirkkotunteja Tallinnassa ja lähiseudulla.    

Malmi oli järjestämässä kymmenettä Nelja Tuule 
ristirännak -aktioviikkoa, joka pidettiin Keilan Kirk-
kopäivien yhteydessä. Hän oli toteuttamassa Viron 
kirkon Lähetyskeskuksen 20-vuotisjuhlaa.  

Kai Lappalainen osallistui Viron kirkkohallituksen 
lähetyskomitean työhön ja Suomen kirkkohallituk-
sen Itä-Euroopan työryhmän työhön. ¢
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SAKSA  
t yöalueen es imies toni l indholm

SAKSA on muun Euroopan lailla paininut viime 
vuodet valtavan pakolaismäärän parissa. Help-
poja ratkaisuja ei pakolaiskysymyksessä ole ol-
lut. Euroopan rajojen sulkeutuminen vaikeutti pa-
kolaisten tilannetta, ja siksi vuonna 2017 Saksaan 
saapui merkittävästi edellisvuosia vähemmän tur-
vapaikanhakijoita: reilut 200 000 henkilöä. Saksassa 
asenteet pakolaisia kohtaan ovat muuttuneet yhä 
kielteisimmiksi. Tämä näkyi selvästi muun muassa 
syyskuisissa liittopäivävaaleissa. Maahanmuuttoa ja 
islamia vastustava Vaihtoehto Saksalle -puolue  AfD 
nousi 13 prosentin ääniosuudellaan uutena puo-

PAKOLAIS- JA MAAHAN-
MUUT TA JAT YÖ EUROOPASSA,

MIELENTER VEYST YÖ

SAKSA

n	Kansanlähetys aloitti työn Saksassa 
vuonna 1972.

n	Vuoden 2017 lopulla työntekijöitä Sak-
sassa oli 5.

n	Kansanlähetyksen yhteistyötahot Saksas-
sa ovat Evangeliumsgemeinschaft Mitt-
lerer Osten (EMO), Orient Dienst (OD), 
Arbeitskreits für Migra tion und Inte-
gration (AMIN), Selbständige Evange-
lisch-Lutherische Kirche (SELK), Evange-
lisch-Lutherische Dreieinigkeitskirche. 

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori

Juhani Koivisto, SEKL
puh. 044 4477 812

lueena liittopäiville ja maan kolmanneksi suurim-
maksi puolueeksi.  

Kansanlähetys on tehnyt Saksassa työtä pitkä-
jänteisesti, 45 vuotta. Pääpaino on ollut maahan-
muuttajien kohtaamisessa heidän omalla äidinkie-
lellään evankeliumia kertoen, Raamattua opettaen, 
kirjallisuutta jakaen ja rinnalla kulkien. Vuonna 2017 
Kansanlähetyksen työntekijät toimivat eri puolilla 
Saksaa: Berliinissä, Kölnin seudulla ja Mannheimis-
sa. Yhteistyötä tehtiin Saksan itsenäisen evanke-
lis-luterilaisen kirkon SELK:n ja erikielistä kristillistä 
kirjallisuutta levittävän Orientierung: M -järjestön 
kanssa.  

Berliini  

Yksi työntekijämme toimi pakolaisten parissa SEL-
K:n Pyhän kolminaisuuden seurakunnassa Berlii-
nissä. Seurakuntaan on viime vuosina liittynyt pa-
kolaisia erityisesti Keski-Aasiasta ja Lähi-idästä, ja 
seurakunnan jäsenmäärä on kasvanut voimakkaas-
ti, nopeimmin Saksan luterilaisista seurakunnista. 
Vuonna 2017 jäseninä oli yli 1 600 henkilöä, joista 
noin 250 oli saksalaisia.  

Työntekijämme tehtävänä oli opettaa Raamat-
tua farsiksi. Alfa-kursseja järjestettiin vuoden aikana 
kaksi ja niissä osallistujia oli yhteensä yli 300. Työn-
tekijämme järjesti myös rukouskokouksia, raamat-
tupiirejä ja viikonlopun opetustapahtumia. Lisäk-
si hän toimi tulkkausapuna ja tukihenkilönä, tarjosi 
keskusteluapua, vieraili kodeissa ja vastaanottokes-
kuksissa sekä perusti kirkolle farsinkielisen hengel-
listen kirjojen kirjaston.  

Kölnin seutu  

Kölnissä ja sen lähikaupungeissa asuu turkkilaisten 
maahanmuuttajien lisäksi paljon Bulgariasta töi-
den perässä muuttaneita millettejä, joiden äidin-
kieli myös on turkki. Työntekijämme toimivat näi-
den turkinkielisten maahanmuuttajien parissa. He 
tekivät kotikäyntejä, jakoivat kristillistä kirjallisuutta, 
pitivät raamattupiirejä ja kutsuivat mukaan saksa-



laiseen jumalanpalvelusyhteyteen. Lisäksi työnte-
kijämme kartoittivat seudun turkinkielisiä kristillisiä 
seurakuntia ja yhteisöjä. Syksyllä 2017 SELK:n eläk-
keellä olevan pastori Küttnerin toimesta perustet-
tiin Mönchengladbachiin seurakunta, jonka käy-
tännön vastuutehtävissä työntekijämme olivat 
mukana. Seurakunta pyrkii erityisesti tavoittamaan 
alueella asuvia maahanmuuttajia muun muassa 
kutsuvaa työtä tekemällä.  

Mannheim  

Vuonna 2017 työntekijämme jatkoi Suomesta kä-
sin Mannheimin seudulla tehtyä turkinkielistä seu-
rakuntatyötä vierailemalla ja pitämällä yhteyt-
tä turkinkielisiin tuttaviin. Keväällä SELK:n kirkossa 
Mannheimissa pidettiin iltakokous. Loppusyksystä 
turkkilaisalueilla jaettiin vuosittaiseen tapaan raama-
tunjaekalentereita lahjaksi kiertämällä ovelta ovelle.  

  

KREIKKA  
k atri ina ja vesa s ipar i

VUOSI 2017 oli Kreikassa tasaantumisen aikaa. Ta-
lous oli pienoisessa kasvussa, vaikka työttömyys-
aste oli edelleen korkea. Turvapaikanhakijatilanne 
rauhoittui Turkin pitäessä rajansa kiinni. Monet pa-
kolaiset joutuivat olemaan pitkään Kreikassa, kos-
ka turvapaikanhakuprosessi on hidas ja perheen-
yhdistämisprosessi kestää kauan.   

Turvapaikanhakijat ovat viettäneet Kreikassa ai-
kaa rajojen sulkemisesta lähtien noin kaksi vuot-
ta. Vuoden 2017 aikana Kreikkaan saapui meriteit-
se noin 29 718 henkilöä, joten suunta on edelleen 
laskeva, kun vuosi sitten 2016 heitä saapui vielä 
173 450. Päivittäin Kreikkaan saapuu kuitenkin yhä 
kymmeniä turvapaikanhakijoita.     

Suuria pakolaisleirejä on edelleen etenkin Krei-
kan Turkin puoleisissa saarissa. Niiden olot ovat 
kehnot, mikä aiheuttaa mielenosoituksia ja järjes-
tyshäiriöitä. Ateenassa on suurista leireistä pyritty 
luopumaan ja on rakennettu pienempiä konttiky-

KREIKKA

n	Kansanlähetys aloitti työn Kreikassa 
vuonna 2015.

n		Vuoden 2017 lopulla työntekijöitä oli 2.

n	Kansanlähetys toimii Kreikassa Heria 
Voithias (auttavat kädet) -järjestön työ-
yhteydessä.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori

Anne Tuovinen, SEKL
puh. 044 4477 820

liä, joissa on perheellisillä omat tilansa, keittomah-
dollisuudet ja omat saniteettitilat. Lapsille on jär-
jestetty koulua, mutta varsinaiseen kouluun ei voi 
päästä ilman hyväksyttyä turvapaikkaa. Edelleen 
kansalliset ja kansainväliset järjestöt ovat majoit-
taneet ihmisiä kerrostaloasuntoihin ja hotelleihin. 
Kreikassa on arvioiden mukaan noin 60 000 turva-
paikanhakijaa ja heidän lisäkseen tietenkin satoja 
tuhansia jo aiemmin maahan saapuneita.   

Kansanlähetyksen työntekijät Katriina ja Vesa Si-
pari antavat Kreikassa sosiaalista, henkistä ja hen-
gellistä apua pakolaisille ja turvapaikanhakijoil-
le pitäen rohkeasti esillä ilosanomaa Jeesuksesta. 
Kansanlähetys tekee työtä yhdessä Auttavat kädet 
-järjestön kanssa.    

Järjestössä on kaksi palkattua kreikkalaista työn-
tekijää ja tällä hetkellä 14 työntekijää viidestä eri 
maasta. Lisäksi vapaaehtoisia avustajia on useita ja 
lyhytaikaisia työntekijöitä ja tiimejä useita vuodes-
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sa. Myös Kansanlähetysopiston kansainvälisyyslin-
jalaisia on tullut Ateenaan muutamaksi kuukau-
deksi. Työntekijämme on toiminut suomalaisten 
ryhmien ja lyhytaikaisten työntekijöiden yhteys-
henkilönä ja tukena heidän maassa ollessaan.    

Terveystyötä tehtiin edelleen pienimuotoisesti. 
Katriina Sipari toimi tulkkina turvapaikanhakijoiden 
sairaalakäynneillä ja tuki perheiden jaksamista. Työn 
tärkein osa on keskustella elämästä ihmisten kanssa 
ja kulkea heidän rinnallaan elämän haasteissa.   

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat monella ta-
valla traumatisoituneita, ja heidän elämänsä on hy-
vin epäsäännöllistä ja hajallaan. Toiveena on aloittaa 
yhteistyöjärjestön lahjoitukseksi saamassa kerrosta-
loasunnossa pienimuotoista ryhmätoimintaa. Pako-
laiset eivät ole niinkään vailla ruokaa tai vaatteita. 
Heillä on kohtuulliset asuinolosuhteet ja peseyty-
mismahdollisuudet. Suurin ongelma on se, että he 
ovat vailla elämän tarkoitusta ja suuntaa. Tavoittee-
na onkin tehdä enemmän työtä pienryhmissä. Näin 
voidaan vastata ihmisten henkisiin ja hengellisiin 
tarpeisiin erilaisilla elämäntaito- ja kriisiterapiaryh-
millä sekä luomalla henkilökohtaisia kontakteja.  

Maahan saapuvien keskuudessa on yhä hengel-
listä etsintää. Mitä pidempään he joutuvat odot-
tamaan, sitä enemmän he kuitenkin kokevat Ju-
malan unohtaneen heidät. Yhä useammat heistä 
ovat myös asettuneet Kreikkaan, ja elämän täyt-
tävät arjen kiireet. Auttavat kädet -keskuksen per-
helounaan jälkeen ihmisiä kuitenkin jää vielä 
kuuntelemaan sanomaa Jeesuksesta. Miesten- ja 
naistenpäivinä on keskusteltu ja pohdittu hengelli-
siä asioita. Jotkut turvapaikanhakijat ovat rohkeasti 
kertoneet maanmiehilleen omasta uskostaan.   

  

ISO-BRITANNIA 
maija leena pelt tari

Vuoden 2017 keväällä Britannia jätti historialliset 
eropaperit Euroopan unionille. Kevään aikana ja al-
kukesästä maata ravisutti kolme tuhoisaa muslimi-

terroristien iskua: Lontoossa kaksi ja Manchesteris-
sa yksi, jotka kaikki tapahtuivat kolmen kuukauden 
sisällä. Pian näiden tapahtumien jälkeen suurta su-
rua ja katkeruutta aiheutti myös Grenfell-tornitalon 
palaminen poroksi, joka samoin vaati useita kuolo-
nuhreja.   

Kuningatar Elizabethin puoliso prinssi Philip jäi 
eläkkeelle loppuvuodesta 96-vuotiaana. 

Työtä juutalaisten parissa  
ja ihmiskauppaa vastaan 
Työ evankeliumin saralla ja ihmiskaupan vastainen 
toiminta jatkuivat edellisvuoden tavoin. Lontoon 
suurkaupungissa on mahdollisuus tavoittaa henki-
lökohtaisesti myös juutalaisia, jotka asuvat maassa 
tai vierailevat kaupungissa turisteina.  

Varsinkin kevään koko maata koskettaneet suu-
ret muutokset ja murheelliset tapahtumat toimivat 
jatkossa jollakin tavalla aikaisempaa tehokkaam-

ISO-BRITANNIA

n	Kansanlähetys aloittimaahanmuuttaja-
työn Isossa-Britanniassa vuonna 1973.

n	Vuoden 2017 lopulla työntekijöitä oli 
yksi.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori

Juhani Koivisto, SEKL
puh. 044 4477 812
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min keskustelun avaajina. Vaihdettaessa ajatuksia 
näistä aiheista niihin saattoi luonnollisemmin ja 
helpommin kytkeä mukaan myös hengellisen ulot-
tuvuuden.  

Tällöin varsinkin Raamatun profetioiden esille 
tuominen ja niiden peilaaminen tähän aikaan he-
rätti yhä enemmän kiinnostusta, erityisesti Juma-
lan omaisuuskansaan kuuluvien keskuudessa. Sekä 
katutyössä että etenkin avoimen kahvilatoiminnan 
puitteissa keskustelut näistä aiheista venyivätkin 
entistä pidemmiksi.  

Tutustuminen yhä uusiin ihmisiin työn lomassa 
vei myös osaltaan työtä eteenpäin. Tästä rohkaise-
va esimerkki oli uskova ystävä, jonka olin vasta äs-
kettäin tavannut. Kerrottuani hänelle nykyisen ih-
misorjuuden vastaisesta työstäni hän pyysi siihen 
liittyvää materiaalia myös itselleen. Hän välitti si-
tä sitten uskollisesti eteenpäin omassa kaupungi-
nosassaan. Lopulta hän sai sille yllättäen tunnus-
tetun aseman paikallisten viranomaisten taholta. 
Tärkeä osa ihmiskaupan vastaisessa toiminnassam-
me onkin juuri mahdollisimman monien aktivoi-
minen siihen mukaan. Samoin toivomme ja rukoi-
lemme evankeliomistyöhönkin lisää ilosanoman 
välittäjiä.  

Keväällä osallistuin New Age -festivaaliin, jossa 
meillä oli edellisten vuosien tavoin uskovista koos-
tuvan tiimimme pystyttämä esittelypöytä. Kuu-
luin edellisvuosista poiketen johtotiimiin, joten olin 
myös valmistelemassa näitä päiviä oman ryhmäm-
me osalta. Suunnittelupalavereja oli useita, joten 
festivaali työllisti minua aikaisempaa enemmän se-
kä sen aikana että etu- ja jälkikäteen.  

Festivaali oli osaltamme todella siunattu, mutta 
tarvitsimmekin sitä varten paljon rukoustukea.  

 

MIELENTERVEYST YÖ  
Kansanlähetys antoi taloustukea CMHP-mielenter-
veysprojektiin Afganistaniin. Projektin tarkoitukse-
na on nostaa ihmisten tietoon mielenterveyden 

häiriöt opetuksen ja viestinnän avulla. Se on ollut 
käynnissä vuodesta 2012 lähtien ja on onnistunut 
vaikuttamaan niin, että maan hallitus on sisällyt-
tänyt elämäntaidot kansalliseen opetussuunnitel-
maan. Myös mielenterveyskoulutusta pyritään saa-
maan siihen mukaan.   

Projekti edistää mielenterveyspalvelujen käyt-
töä lisäämällä tietoisuutta siitä, että mielentervey-
den hoitoon on saatavissa apua ja mielentervey-
den häiriöt ovat parannettavissa.    

Kertomusvuonna suurimmat haasteet olivat 
alueen turvallisuustilanteen epävakaus sekä työ-
voiman vähyys. Erityisesti olisi ollut tarvetta tehdä 
tutkimustyötä ja analysoida sitä kautta saatua tie-
toa.   

MIELENTERVEYSTYÖ

n	Kansanlähetys aloitti työn Afganista-
nissa vuonna 1968.

n		Turvallisuussyistä työntekijöitä ei lähe-
tetä maahan.

n	Kansanlähetys kanavoi taloudellista tu-
kea Mielenterveyden koulutuskeskuk-
sen työlle.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori

Jukka Repo, SEKL
puh. 044 4477 906
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VUODEN 2017 SAAVUTUKSIA  

> Terveys- ja koulutusviranomaisten välillä aloi-
tettiin läheinen yhteistyö. Tavoitteena on tukea 
kestävän mielenterveystyön palveluiden kehit-
tämistä.   

> Tuotettiin ja lähetettiin 12 dokumenttiohjelmaa 
paikallistelevisiossa ja radiossa. Psykososiaalisis-
ta häiriöistä kärsivät henkilöt kertoivat niissä ko-
kemuksiaan. Ohjelmissa kerrottiin myös, miten 
mielenterveyden häiriöitä voidaan estää ja hoi-
taa.   

> Nämä ohjelmat tavoittivat tuhansia ihmisiä län-
tisissä maakunnissa. Julkaistiin lehti, joka ker-
toi mielenterveydestä, ja jaettiin sitä kouluis-
sa. Myös muuta tietoisuutta lisäävää materiaalia 
jaettiin. Neljällä alueella järjestettiin 77 opetta-
jalle ja 21:lle yhteisön johtajalle viikon mittainen 
koulutus, jossa opetettiin ryhmän ohjaamista.    

> Kurssin käyneet yhteisön johtajat pitivät sen jäl-
keen viisi mielenterveyden kurssia kouluissa ja 
moskeijoissa näissä maakunnissa. Yhteistyöjär-
jestömme valvoi tätä toimintaa. Kursseille osal-
listuvat henkilöt opetettiin tunnistamaan mie-
lenterveyden ongelmia ja ohjaamaan potilaita 
alan asiantuntijoiden hoitoon.  

> 20 naispuoliselle yhteisön johtajalle järjestettiin 
tämän kaltainen koulutus ensimmäistä kertaa.  

> Aloitettiin kolme tutkimusprojektia, joissa sel-
vitettiin elämäntaitoja, suhtautumista mielen-
terveyden kysymyksiin ja mielenterveystyöstä 
kertovan lehden jakelun vaikutusta yhteisön tie-
toisuuteen. 

  
> Hallitus juhli maailman mielenterveyspäivää yh-

teistyöjärjestön tuella. Mielenterveysprojekti tu-

ki taloudellisesti ja teknisesti kansallista terveys-
ministeriötä tässä tärkeässä tapahtumassa.  

>  Annettiin elämäntaitojen koulutus viidessä He-
ratin alueen koulussa. Kaikki materiaalit tähtäsi-
vät kouluikäisten lasten henkisen joustavuuden 
lisäämiseen. Lapset oppivat ihmissuhdetaitoja, 
itsetuntemusta, myötäelämistä, ongelmanrat-
kaisutaitoja ja tehokkaita keskustelutaitoja. ¢ 



K ANSANLÄHE T YKSEN VUOSIRAPOR T TI   • 25

TYÖ ULKOMAILLA

KANSANLÄHETYS aloitti raamatunkäännös-
työn vuonna 1979, jolloin solmittiin yhteistyösopi-
mus Wycliffe Bible Translators -järjestön kanssa. Tä-
hän mennessä on valmistunut yksi koko Raamatun 
käännös, kuusi Uuden testamentin käännöstä sekä 
runsaasti muuta raamattu- ja opetuskirjallisuutta.  

Kertomusvuonna Kansanlähetys jatkoi yh-
teistyötä Suomen Wycliffe Raamatunkääntäjien 
kanssa. Yhteistyökumppaneitamme olivat myös 
vastaava ruotsalainen Folk & Språk -järjestö, SIL In-
ternational, SIL–AIM Ethiopia ja Wycliffe Global Al-
liance. Näiden kumppaniemme näkynä on saada 
vuoteen 2025 mennessä käännöstyö alulle niillä 
kielillä, joilla on käännöstarve.   

 

ETIOPIA  
Etiopiassa työ diraitan eli gidolen kielen raamatun-
käännöksen parissa jatkui. Vuonna 2017 saatiin val-
miiksi Uuden testamentin konsulttitarkistukset. Ta-
voitteena on saada Uuden testamentin käännös 
tarkistetuksi kokonaisuudessaan vuoden 2018 ai-
kana.  

Kevätkaudella merkittävä työ oli diraitankieli-
sen Apostolien teot -filmin sanoitusten muokkaus 
äänitystä varten. Äänitteiden avulla myös kohde-
kielen lukutaidottomat puhujat pääsevät tekstien 
ulottuville.    

Vanhan testamentin käännöstyötä on tehty  
1. Mooseksen kirjasta.   

Painetun Uuden testamentin liitteeksi on tarkoi-
tus laittaa pieni sanasto, jossa selvitetään joidenkin 
sanojen merkitystä ja taustaa, esimerkiksi sanojen 
”fariseus” ja ”saddukeus”.   

Lukutaitotyö oli pysähdyksissä levottomuuksien 
vuoksi. Vaikka tilanne seurakunnissa rauhoittui jo 
kesällä, pitkään jatkuneet sateet pitivät maanvilje-
lijät ja samalla entiset lukutaitotyön opettajat pel-
loilla lähelle vuoden loppua. Tavoitteena on käyn-
nistää lukutaidon opetus uudelleen alkuvuodesta 
2018.   

Mekane Yesus -kirkon käsikirjan käännös on jat-
kunut viidellä luvulla. Työ jatkuu sitä mukaa kuin 
pappi Hatanolla on aikaa ryhmätöiltä.   

Evankelista Abiyot Agede on kiertänyt näyttä-
mässä Jeesus-filmiä seurakunnissa. Kertomusvuon-
na hän esitti diraitan-, konson- ja amharankielisiä 
filmejä kuudella paikkakunnalla.   

 
 

RAAMATUNKÄÄNNÖST YÖ
aluekoordinaat tori  juhani koiv isto

RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖ

n	Kansanlähetys aloitti raamatunkäännös-
työn vuonna 1979.

n	Vuoden 2017 lopussa raamatunkäännös-
työssä oli yhteensä 12 työntekijää.

n	Yhteistyötahot ovat Suomen Wycliffe Raa-
matunkääntäjät, SIL International, SIL–AIM 
Ethiopia, Wycliffe Global Alliance; Folket 
& Språk.

n	Tähän mennessä on valmistunut yksi koko 
Raamatun käännös, kuusi Uuden testa-
mentin käännöstä sekä runsaasti muuta 
raamattu- ja opetuskirjallisuutta.

YHTEYSHENKILÖT
Etiopia

Aluekoordinaattori
Anne Tuovinen, SEKL

puh. 044 4477 820

Muut työalueet
Aluekoordinaattori  

Juhani Koivisto , SEKL
puh. 044 4477 812
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KAAKKOIS-AASIA  
 
Durinkielisen Vanhan testamentin käännöstyö jat-
kui paikallisten työtoverien kanssa. Koko Vanha tes-
tamentti saatiin käännetyksi edellisenä vuonna, ja 
2017 jatkettiin käännösten työstämistä ja konsult-
titarkistusta.  

Käännöstyö on alkanut vuonna 2006. Työnteki-
jämme toimi durinkielisen käännöstyön projekti-
päällikkönä ja muiden kielten raamatunkäännös-
konsulttina sekä toinen työntekijämme konsulttina 
ja ohjelmointityön koordinaattorina.   

Ohjelmistontuotannon suurin saavutus vuon-
na 2017 oli Agricola Scripture Editorin ensimmäisen 
version saaminen valmiiksi. Ohjelman avulla kään-
nöstyö helpottuu ja sitä voidaan käyttää tabletilla, 
jolloin laitekustannukset pienenevät. Tietokoneoh-
jelmien ylläpito ja kehittäminen vaatii jatkuvia pa-
nostuksia.   

Koko käännösyön ajan on käytetty hyväksi uutta 
tekniikkaa käännetyn materiaalin jakamiseen. Teks-
tejä julkaistaan verkkosivuilla, joilta niitä voi lukea ja 
ladata tekstinä sekä äänitteinä. Android-puhelimil-
le on tehty oma sovellus, joka sisältää Uuden testa-
mentin. Sanan leviäminen riippuu lopulta kuiten-
kin käännöstiimin jäsenten ja muiden kristittyjen 
aktiivisuudesta.   

Vuoden 2017 syksystä käytettiin entistä enem-
män aikaa sanakirjan ja kieliopin tekemiseen. Sana-
kirja omalla äidinkielellä on ylpeyden aihe pienelle 
kielelle. Hyvästä sanakirjasta ja kieliopista on apua 
kääntäjille, jos myöhemmin aletaan kääntää Raa-
mattua lähisukuisille kielille.  

  

PAPUA-UUSI-GUINEA  
Kansanlähetys tukee Papua-Uudessa-Guineassa 
tehtävää raamatunkäännöstyötä. Työntekijäm-
me toimivat ohjelmisto- ja sairaanhoitotyössä ja 
mahdollistavat näin raamatunkääntäjien työs-
kentelyn.   

Ohjelmistotyössä päätehtävä on ylläpitää ja ke-
hittää ohjelmia, joita Papua-Uudessa-Guineas-
sa käytetään raamatunkäännöstyössä. Kerto-
musvuonna jatkettiin lentoliikenteen ohjelman 
kehittämistä. Lentoliikenne on tärkeä osa lähetys-
työtä, sillä usein kylät, joissa raamatunkääntäjät 
työskentelevät, sijaitsevat vaikeakulkuisessa vuoris-
tossa eikä niihin ole autoteitä.   

Sen lisäksi kehitettiin yhdessä tiimin kanssa uut-
ta myyntiohjelmaa, jota käytetään raamatunkään-
nöskeskus Ukarumpan eri toiminnoissa, esimerkiksi 
kaupassa ja klinikalla. Kaupassa uusi myyntiohjelma 
otettiin käyttöön viime vuoden toukokuussa. Työn-
tekijämme koulutti henkilökuntaa käyttämään oh-
jelmaa sekä korjasi ohjelmaan ilmaantuneita vikoja.  

Yhteistyöjärjestömme SIL haluaa tukea ihmisiä 
kokonaisvaltaisesti ja auttaa ihmisiä erilaisissa ter-
veysongelmissa. Toinen työntekijämme työsken-
telee Ukarumpan klinikalla, missä hoidetaan muita 
lähetystyöntekijöitä sekä paikallisia potilaita. Sai-
raanhoitajan työnkuva on laaja: työntekijämme on 
tehnyt vastaanottotyötä sekä työskennellyt aptee-
kissa ja kyläklinikoilla.   

Lisäksi työntekijämme toimivat tukitiiminä suo-
malaiselle raamatunkääntäjälle, joka tekee työtä 
Sepikin maakunnassa, sekä waskian kieliryhmäl-
le. Waskian alueella on oma Uusi testamentti, mut-
ta nyt paikallisista kääntäjistä koostuva tiimi tekee 
Vanhan testamentin käännöstä. Työntekijämme 
auttavat heitä käytännön asioissa, että he voivat 
jatkaa käännöstyötä.   

Waskian kieliryhmä on otettu mukaan hankkee-
seen, jossa tuetaan paikallisten tekemää ja parhail-
laan meneillään olevaa Vanhan testamentin kään-
nöstyötä. Vuoden 2017 lopussa työntekijämme 
kutsuttiin mukaan tiimiin, joka organisoi ja valmis-
telee North East Old Testament Cluster -projektia. 
Mukana on neljä muuta kieliryhmää Waskian lisäk-
si. Työntekijämme suunnittelee ja järjestää kurssin 
käytännön toteutumista sekä huolehtii yhteyden-
pidosta kansallisiin kääntäjiin. Ensimmäinen orien-
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taatiojakso oli syyskuussa ja ensimmäinen kolmen 
viikon kurssi on suunniteltu pidettäväksi touko-
kuussa 2018.  

 

VENÄJÄ  
Helmikuussa 2017 vietettiin suurta juhlaa, jossa 
iloittiin ja kiitettiin Jumalaa neljästä hiljattain jul-
kaistusta koko Raamatusta turkkilaiskansoille. Näi-
den joukossa oli myös tataari-Raamattu, jonka 
kääntämisessä Kansanlähetys sai olla mukana yli 
20 vuoden ajan usean suomalaisen ja brittiseura-
kunnan kanssa.   

Työntekijämme toimii eksegeettinä ja koordi-
naattorina yhdistettäessä Venäjän Raamattuseuran 
ja Moskovan Raamatunkäännösinstituutin (IBT) baš-
kiirinkielistä Uutta testamenttia ja Raamattuseuran 
työstämää, mutta vielä julkaisematonta Vanhaa tes-
tamenttia. Työhön osallistuvat äidinkieliset kääntäjät 
IBT:stä ja Raamattuseurasta, Yhtyneiden Raamattu-
seurojen käännöskonsultti, tyylieditoija ja käännös-
testaaja sekä työntekijämme IBT:n edustajana.   

Tämä on hieno esimerkki eri järjestöjen yhteis-
työstä. Työ on edennyt joustavasti mutta sitä on to-
della paljon. Yksi päätehtävistä on yhtenäistää ter-
mistö sekä Vanhan testamentin sisällä että Vanhan 
ja Uuden testamentin välillä.  Valmiiksi on saatu Vii-
si Mooseksen kirjaa. Ilmestysmajaan ja jumalanpal-
velukseen liittyvän termistön ja avainkäsitteiden, 
esimerkiksi heprean kpr- eli sovitusta tarkoittavan 
termin käsittelyyn käytettiin paljon aikaa. Työnte-
kijämme keskittyy nimenomaan Vanhaan testa-
menttiin. Hän lukee käännöksen läpi ja yhdessä 
kääntäjän kanssa työstää tekstiä. Samalla kääntä-
jä yhtenäistää päätösten pohjalta termistön koko 
Vanhassa testamentissa. Uuden testamentin puo-
lella tyylieditoija on käynyt läpi kaikki kirjat, ja hä-
nen ehdotuksensa toteutetaan, kunhan ne ovat ek-
segeesin kannalta hyväksyttäviä.  

Kun Venäjän Wycliffe-järjestön, The Seed Com-
panyn ja SIL:n yhteinen Vostok-projekti – kokoelma 

raamatunkertomuksia äänitteinä neljälle Siperian 
kansalle – saatiin loppuun vuonna 2016, suunnit-
teilla oli jo toinen vastaava hanke. Siinä valmiste-
taan raamatunkertomuksia viidelle Venäjällä pu-
huttavalle suuremmalle kansalle. Tämä BAI-projekti 
on jo alkanut, ja kuten Vostok-projektissa, työnte-
kijämme auttaa tässä työssä käännöskonsulttina 
vuoden 2018 puolella.  

Myös evenin ja tšuktšin kielille saatiin vuoden 
alussa valmiiksi 25 raamatunkertomusta, jotka jul-
kaistiin sekä äänitteenä että kuvitettuna kirjasena. 
Työntekijämme toimi käännöskonsulttina vastaten 
siitä, että käännetyt tekstit ja niihin liittyvä kuvitus 
pitävät yhtä Raamatun sanoman kanssa.  

   

 ITÄ-AASIA  
Kansanlähetys toimii Itä-Aasiassa yhdessä SIL Inter-
nationalin kanssa. Itä-Aasia on yksi maailman mer-
kittävimmistä vähemmistökielten alueista. Tällä 
alueella kohdataan monenlaisia haasteita.   

Vuoden aikana perehdyttiin vähemmistökie-
leen.  ¢
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LÄHETYSLENTOTYÖ mahdollistaa lähetystyönte-
kijöiden ja kristillisten avustusjärjestöjen työn alu-
eilla, joille pääsy maanteitse on vaikeaa, vaarallista 
tai lähes mahdotonta.   

Kansanlähetyksen lähetit Päivi ja Hannu Heino-
nen ovat toimineet vuodesta 1993 kansainvälisen 
Mission Aviation Fellowship (MAF) -lähetyslento-
järjestön työyhteydessä Keniassa. Siellä he ovat osa 
maailmanlaajuista 1 300 henkilön työtekijäkun-
taa, joka toimii 37 maassa. Kenia on yksi 26 maas-
ta, joissa MAF:lla on lentotoimintaa. MAF:n pienet 
3–15-matkustajapaikkaiset lentokoneet kuljetta-
vat lähetystyöntekijöitä ja kristillisten avustusjär-
jestöjen työntekijöitä Afrikan alueella Kenian lisäksi 
muun muassa Tansaniassa, Ugandassa, Madagas-
karilla, Tšadissa ja Liberiassa. Tarvittaessa suorite-
taan myös sairaankuljetuksia. Luonnonkatastrofi-
en ja poliittisten kriisien kohdatessa lähetyslentäjät 
avustavat ilmakuljetuksissa, kommunikaatioyhte-
yksien rakentamisessa ja pelastustoimissa.  

Hannu Heinonen toimii Nairobin Wilsonin lento-
kentällä MAF:n lentokonehallilla ja sen radiokorjaa-
mossa vastaavana lentokoneradiomekaanikkona. 
Hän johtaa avioniikkatiimin työskentelyä lähetys-
lentokoneiden sähkö- ja radiolaitteiden, mittaristo-
jen ja kompassijärjestelmien kunnossapidossa. Hän 
vastaa näihin koneisiin tehtävistä laiteasennuksista 
ja antaa myös laitteisiin ja järjestelmiin liittyvää MA-
F:n sisäistä koulutusta. Työ sisältää myös matkusta-
mista muihin Afrikan maihin, joissa MAF:n lentoko-
neita lentää ja huolletaan.   

Viimeisten kahden vuoden aikana MAF:n len-
tokoneisiin on asennettu uudet radiot ja lennon-
valvontamittaristot. Tämä on ollut suurimittainen 
projekti, jonka toteutuksesta työntekijämme on 
osaltaan vastannut. Projekti kesti kolme vuotta ja 
se saatiin valmiiksi vuoden 2017 aikana.   

Päivi Heinonen toimii osana MAF:n tiimiä. Hän 
on mukana vieraiden vastaanottamisessa ja kes-
titsemisessä eli emännöi vieraita, jotka ovat MAF:n 
matkustajia tai henkilökuntaa.   

Tavoittavassa työssään hän kohtaa ihmisiä Nai-
robin kodin ympäristössä. Sopivissa tilanteissa jae-
taan Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta luetta-
vaksi swahilin tai englannin kielellä. ¢

LÄHE T YSLENTOT YÖ
t yöalan es imies hannu heinonen

LÄHETYSLENTOTYÖ

n	Kansanlähetys on solminut yhteistyöso-
pimuksen Mission Aviation Fellow shipin 
(MAF) ja Suomen Lähetys lentäjien kanssa 
vuonna 1993.

n	Vuoden 2017 lopulla työntekijöitä  
oli lähetyslentotyössä yhteensä 2.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori

Anne Tuovinen, SEKL
puh. 044 4477 820
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KIRJALLISUUST YÖ
t yöalueen es imies

KIRJALLISUUSTYÖ

n	Kansanlähetys on aloittanut kirjallisuus-
työn vuonna 1967.

n	Vuoden 2017 lopulla työntekijöitä oli 
kirjallisuustyössä yhteensä 2.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori

Jukka Repo, SEKL
puh. 044 4477 906

IDÄN KIRJALLISUUSTYÖSSÄ tuemme kristillisen 
kirjallisuuden painamista entisen Neuvostoliiton 
Keski-Aasian kansoille. Vuoden 2017 painosuun-
nitelma oli tuottaa kirjallisuutta viidellä kielellä yh-
teensä noin 195 000 kappaletta. Suunnitelmasta jäi 
toteutumatta 15 000 kappaletta, jotka on tarkoitus 
painaa vuoden 2018 aikana.   

Kirjallisuus muodostuu kirjojen lisäksi traktaateis-
ta, kirjasista, lehdistä ja kalentereista lapsille, nuoril-
le ja aikuisille. Suurinta osaa näistä painotuotteista 
käytetään evankelioimistyössä. Ne jaetaan alueilla, 
joilla sellaisia ei muuten juuri ole saatavilla ja joilla 
kristityt usein joutuvat syrjinnän ja vainon kohteek-
si. Lisäksi painettiin 22 500 kirjasta, jossa suomalai-
nen raamattukuriiri kertoo kokemuksistaan työs-
sään vainojen keskellä.  

 

RAAMATUT  
Pieniä eriä Raamattuja ja Uusia testamentteja on 
saatu toimitettua kristityille, jotka joutuvat koke-
maan kotialueillaan ankaraa vainoa.  

Keski-Aasian kuurojen parissa tehtävän työn tu-
kemiseksi painettiin 12 300 kuvitettua Uutta testa-
menttia. Tämä hanke saatiin monien vaikeuksien 
jälkeen valmiiksi. Alkuperäinen suunnitelmamme 
oli painaa 18 000 kappaletta, mutta kun teksti lo-
pulta valmistui, painopaperi oli paljon kalliimpaa 
kuin ennen. Vaikka olemme vuosien aikana tottu-
neet monenlaisiin vastoinkäymisiin ja asioiden pit-
kittymisiin kirjallisuustyön hankkeissa, niin tässä 
projektissa vastukset olivat poikkeuksellisen suuria. 
On kuitenkin suuri kiitosaihe, että tämän hankkeen 
kautta monet kuurot saavat kuulla evankeliumin.  

 

MIKSI TEEMME  
IDÄN KIRJALLISUUST YÖTÄ   
Haluamme olla tukemassa vainottuja veljiä ja sisa-
ria, jotta he voisivat saada Jumalan sanaa ja hen-
gellistä kirjallisuutta sekä oman uskonsa vahvistu-
miseksi että ei-kristittyjen pelastukseksi.   

Vuoden 2017 lopulla saimme Keski-Aasian seu-
rakuntien johtajan välittämät kiitokset yhteisestä 
kylvötyöstämme. Tässä lainaus hänen kirjeestään:  

”Rakkaat veljet ja sisaret, työtoverit Herran vai-
nioilla!  

Miten suuri onkaan Herran armo meitä kohtaan! 
Hän pelasti meidät, toi lunastettujen lastensa per-
heeseen ja tekee työtään meissä ja meidän kaut-
tamme.  

Herra on armossaan ja viisaudessaan antanut 
kullekin opetuslapselleen tehtävän maan päällä ja 
määrännyt asumisen rajat (Ap.t. 17:26).  

Laaja Keski-Aasian vainio olisi todella ääretön, 
ellemme olisi saaneet ajallaan apua ja taloudellis-
ta tukea teiltä. Kiitämme kaikesta sydämestämme 
avusta, jota olemme saaneet, sekä sydämenne ha-
lusta uhrata merkittäviä varoja, että jokainen ihmi-
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nen kansallisuuteen ja kulttuuriin katsomatta saisi 
kuulla Jumalan sanaa omalla äidinkielellään. Kiitos 
Jumalalle, että hän täyttää myös nämä tarpeet. Sy-
dämen täyttää ilo siitä, että olemme Jumalan työ-
tovereita (1. Kor. 3:9)!  

Huolimatta ulkoisista olosuhteista: taloudelli-
sesta kriisistä, Jumalanvastaisista laeista ja niiden 
vaikutuksen laajenemisesta, kaikissa Keski-Aasian 
tasavalloissa rakennetaan ja kunnostetaan rukous-
huoneita, järjestetään evankelioimistoimintaa, pi-
detään kesä- ja talvileirejä, julkaistaan hengellistä 
kirjallisuutta, pidetään erilaisia tilaisuuksia, konfe-
rensseja, raamattukouluja ja seminaareja. Merkit-
tävä panos tässä on ollut teidän hyväntahtoinen 
osallistumisenne. Kiitämme aina Jumalaa, kun osoi-
tatte rakkauttanne.  

Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja mei-
dän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. (2. Piet. 
1:2)  

Veljenne Keski-Aasiassa.” 
 

T YÖN TUKIJOUKOT  
Kirjallisuustyötä rahoittivat yksityiset lahjoittajat ja 
yhteistyöorganisaatiot. Joka toinen kuukausi lähe-
tettiin uutiskirje Idän kirjallisuustyön tukijoille Suo-
messa ja yhteistyöorganisaatioille ulkomailla. Työs-
tä kerrottiin myös Uuden Tien kautta. Eri puolilla 
Suomea järjestettiin lähetystilaisuuksia, joissa ker-
rottiin vainottujen kristittyjen tilanteista. ¢

Keski-Aasian kuurojen 
parissa tehtävän työn  
tukemiseksi painettiin  
12 300 kuvitettua Uutta 
testamenttia. Tämä hanke 
saatiin monien vaikeuk-
sien jälkeen valmiiksi. 

”
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SUOMI SYDÄMELLÄ 

KANSANLÄHETYS toimii kotimaassa 17 kansanlä-
hetyspiirissä. Vaikka kansanlähetyspiirien kokoava 
toiminta tapahtuukin yleensä maakuntien suuris-
sa kaupungeissa, niillä on toimintaa myös pienem-
millä paikkakunnilla. Vastuuryhmien ja yksittäisten 
vastuunkantajien toiminnan kautta Kansanlähetyk-
sen toiminta kattaa hyvin koko maan, kuten koti-
maantyön kampanjan nimi, Suomi Sydämellä vies-
tii. Kansanlähetyksen kotimaantyön näkynä on 
viedä evankeliumi kaikille suomalaisille. Ruotsissa 
asuvien suomalaisten tavoittamiseksi toimii Ruot-
sissa kahdeksastoista piirijärjestömme. 

T YÖ KANSALÄHET YSPIIREISSÄ 
Kertomusvuonna kansanlähetyspiireissä tilanteet 
vaihtelivat. Taloudellisia haasteita oli joissakin pii-
rijärjestöissä. Yksi koko kotimaantyötä yhdistävistä 
ilonaiheista oli vastuunkantajien uskollisuus. Vuo-
den aikana saatiin myös uusia vastuunkantajia ja 
työntekijöitä erilaisiin tehtäviin. Yksittäisen piiri-
järjestön ja Kansanlähetyksen liitto-organisaation 
(SEKL) yhteistyö korostui erityisesti kansanlähetys-
piirien erilaisissa muutosprosesseissa. Esimerkkinä 
tästä ovat muun muassa rekrytointiprosessit.  

Piirijärjestöjen toiminnan vahvistamiseksi käyn-
nistettiin piirifoorumityöskentelyt. Niissä pääsevät 
useamman kansanlähetyspiirin vastuunkantajat 
yhteen jakamaan ajankohtaisia asioita. Piirifooru-
mit tarjoavat myös alustan luontaiselle verkostoitu-
miselle liikkeen sisällä.  

Talousfoorumissa pohdittiin yhdessä kaikkien 
piirijärjestöjen ja SEKL:n edustajien kesken talous-
kannatusmallin kehittämistä. Piirijohtajien päivät, 
työntekijäpäivät ja vastuunkantajaretriitti olivat pe-
rinteisiä foorumeita, joilla piiriorganisaation ja liiton 
yhteisiä asioita voitiin työstää. 

STRATEGISTEN TAVOIT TEIDEN  
NOSTAMAA 

Kansanlähetyksen uusista strategisista tavoitteis-
ta monet koskettivat kotimaantyötä. Tavoitteisiin 
pääsemiseksi oli kustannustehokasta lähteä työs-
tämään monia strategisia tavoitteita yhtäaikaisesti. 
Esimerkiksi kirjanpidon, budjetoinnin ja kotimaan-
työn kumppanuussuhteiden kehittämisprosesseis-
sa otettiin askeleita. Uuden tietosuoja-asetuksen 
velvoitteiden toteuttamiseksi jatkettiin toimenpi-
teitä. Näissä yhteyksissä Kansanlähetyspiirien rajo-
ja tarkastettiin. 

Yhtenä keskeisenä strategisena tavoitteena läh-
dettiin prosessiin, jossa avataan Kansanlähetyksen 
hengellisen kodin malleja. Jo arkikokemus osoittaa, 
että Kansanlähetysliike ilmenee monella eri tavalla 
tässä maailmassa. Siksi on mielekästä puhua hen-
gellisen kodin malleista monikossa eikä yksikössä. 
Hahmottaessamme syvemmin, miten hengellisen 
kotimme on tarkoituksenmukaista elää ja toimia, 
meidän on myös mahdollista kehittää toimintaam-
me kaikilla eri tasoilla. 

JULISTUST YÖ 
Kansanlähetys vahvisti kotimaan julistustyötä 
rekrytoimalla valtakunnallisen raamattukoulutta-
jan. Valtakunnalliset sopimusperusteiset julistajat 
palvelivat erilaisissa julistustilanteissa. Heidän ohje-
sääntöään tarkastettiin ja muutamia uusia julistajia 
saatiin mukaan joukkoon. Kansanlähetyspiireissä 
toimi lisäksi paikallisia julistajia, jotka muodostivat 
hyvin organisoituja julistajarenkaita. Sopimuspe-
rusteisten julistajien päivillä koettiin yhteyttä.  

 

RADIO- JA TELEVISIOT YÖ 
Radio Deihin tuotettiin Raamattuvain, Junioriavain, 

KOTIMAINEN T YÖ
kotimaant yön aluekoordinaat tori  anss i  sav onen
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Raamattuavain Extra, Lähetysavain ja Raamattu-
buffet -ohjelmia. TV7-televisiokanavalle tehtiin Ca-
fé Raamattu -keskusteluohjelmaa. Kansanlähetyso-
pistolta striimattiin sunnuntain jumalanpalveluksia. 
Joitakin Kansanlähetyksessä nauhoitettuja saarno-
ja on annettu Radio Patmoksen käyttöön. Kansan-
lähetyksen nauhoitetut ohjelmat tallennettiin in-
ternetosoitteeseen avaimia.net. 

KANSANLÄHET YSPÄIVÄT 
Kansanlähetyspäiviä vietettiin 7.7.–9.7. Juhlavuo-
den Kansanlähetyspäivien teemana oli ”Ilo Sano-
masta”. Koska päivät vietettiin jo toisen kerran pe-
räkkäin Lähetyskeskuksessa, Ryttylässä, oli paikan 
toiminnallisuutta saatu kehitettyä entisestään. Päi-
vien ohjelma ja oheispalvelut olivat monipuoliset. 
Osallistujia oli toistakymmentä tuhatta, eli hieman 
edellisvuosia enemmän ja palaute oli rohkaisevaa. 

VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT 
Kansanlähetyksen valtakunnallisessa kotimaan-
työssä järjestettiin useita tapahtumia Kansanlä-
hetysopistolla Ryttylässä. Naisten Päivät, Miesten 
Päivät, Rukouskonferenssi sekä kolme perheleiriä 
kokosivat yhteensä satoja osanottajia. Tarve järjes-
tää perheleirejä perheiden tukemiseksi vielä ny-
kyistäkin enemmän on tiedostettu. Kotimaantyön 
tapahtumia toteutettiin yhteistyössä Kansanlähe-
tyspiirien kanssa. 

YHTEIST YÖKUMPPANUUDET 
Kansanlähetyksen kotimaantyölle oli ominaista 
monipuolinen yhteistyö. Kansanlähetyspiirit toimi-
vat yhteistyössä paikallisten seurakuntien ja järjes-
töjen kanssa. Yhteyksiä hiippakuntiin pidettiin yl-
lä muun muassa osallistumalla hiippakunnallisiin 
tapahtumiin. Kirkon lähetyskasvatustyötä tuettiin 
esimerkiksi antamalla lähetystyön asiantuntemus-

ta hiippakuntien ja seurakuntien tilaisuuksiin. Kan-
sanlähetysliikkeen sisällä yhteistyö kotimaantyön 
eri toimijoiden kesken sujui hyvin. Osaamista ja voi-
mavaroja jaettiin puolin ja toisin. ¢
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NUOR TEN MAAILMA
nuor ten maailman aluekoordinaat tori  toni  kokkonen

KANSANLÄHETYKSEN juniori- ja nuorisotyö 
(Nuorten Maailma) järjestää leirejä, tapahtumia ja 
viikkotoimintaa valtakunnallisesti sekä piireissä että 
Kansanlähetysopistolla Ryttylässä. Järjestön kutsu-
muksena on tehdä Kristus-keskeistä, lapsi- & nuo-
risolähtöistä ja luovaa Jumalan valtakunnan työtä. 
Toimintamme perustana on Raamattu ja luterilai-
nen tunnustus.   

 

JUNIORIT YÖ  
Toiminta piireissä  
Kansanlähetyksen juniorityön kohderyhmänä ovat 
alakouluikäiset lapset. Vuonna 2017 säännöllistä ju-
niorityötä tehtiin kaikissa kansanlähetyspiirissä. Pal-
kattuja juniorityöntekijöitä oli yksitoista, vapaaeh-
toisia vastuunkantajia noin 900 ja lapsia toiminnan 
piirissä yli 4 000.   

Kansanlähetyksen juniorityön päätyömuodot 
ovat Donkkis Big Night -toimintaillat, Donkkis-ker-
hot ja Donkki-leirit. Uutena työmuotona aloitet-
tiin koko perheen Donkkis -kirkot. Donkkis Big 
Night -iltoja järjestettiin eri puolella Suomea yli 50 
eri paikassa. Iltoihin osallistui paikkakunnasta riip-
puen 15–350 lasta. Lisäksi kymmenillä paikkakun-
nilla järjestettiin säännöllistä viikkotoimintaa lap-
sille ja junioreille. Leirejä järjestettiin yhdeksässä eri 
kansanlähetyspiirissä. Kansanlähetyksen juniori-
työn voimavarana ovat vapaaehtoiset vastuunkan-
tajat ja yhteistyö paikallisten seurakuntien kanssa. 
Vapaaehtoisille vastuunkantajille ja seurakuntien 
työntekijöille järjestettiin koulutusta neljässä eri 
kansanlähetyspiirissä neljällä eri paikkakunnalla.  

Toiminta Ryttylässä  

Kansanlähetyksen juniorityön tarkoituksena on 
kertoa lapsille evankeliumia Jeesuksesta lasten 
maailmaan sopivalla tavalla. Haluamme tarjota 
myös mahdollisuuden kokea yhteyttä muiden las-
ten kanssa ja etsiä omaa paikkaansa Jumalan suun-
nitelmassa.  

NUORTEN MAAILMA

n	Nuorten Maailma toimii yhteistyössä lute-
rilaisten paikallisseurakuntien nuorisotyön 
kanssa ja tarjoaa näille koulutuspaketteja 
sekä ohjelma- että tapahtumapalveluita. 

n	Nuorten Maailma tekee yhteistyötä myös 
valtakunnallisten nuorisotyötä tekevien 
järjestöjen kuten Suomen Luterilainen 
Evankeliumiyhdistys ja Suomen Ev.lut. 
Opiskelija- ja Koululaislähetys kanssa.

n	Nuorten Maailma jatkoi yhteistyötä kristilli-
sen taiteilijajärjestön Creative Arts Europen 
(CAEF) kanssa.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori

Toni Kokkonen, SEKL
puh. 044 4477 970  

Kansanlähetysopistolla Ryttylässä järjestettiin 
toimintavuonna 2017 leirejä eri-ikäisille lapsille. Ke-
väällä järjestettiin Donkin lähetysleiri, johon osal-
listui 52 lasta. Kesällä järjestettiin Donkin kesäleiri  
7–8-vuotiaille (46 lasta), Donkin kesäleiri 9–10-vuo-
tiaille (48 lasta), Junnuripari 13–14-vuotiaille (53 las-
ta) sekä suuri harrasteleiri Junnujen Kesä (179 lasta). 
Syyskaudella järjestettiin Donkin loskaleiri, johon 
osallistui 61 lasta. Yhteensä Ryttylässä järjestetyt 
leirit kokosivat 439 lasta. Leireillä toimi lisäksi usei-
ta nuoria vastuunkantajia (87) sekä vapaaehtoisia ja 
palkkiotoimisia tai vapaaehtoisia aikuisia (123).  

Perhetapahtumia toimintavuonna 2017 olivat 
Koko perheen raamattuloma ja Paras Perintö -ta-
pahtuma. Kansanlähetyksen kesäjuhlilla Kansanlä-
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hetyspäivillä järjestettiin lasten- ja junnujenohjel-
maa, jossa vieraili noin 300 lasta viikonlopun aikana. 
Näiden lisäksi muutamaan aikuisten tapahtumaan 
järjestettiin lapsille lastenhoitoa ja lastenohjelmaa.  

NUORISOT YÖ  

Pointti- ja Nuotta-illat piireissä  

Kansanlähetyksen viikoittaisia Pointti-nuortenilto-
ja sekä yhteistyössä SLEY:n, OPKO:n ja Raamattuo-
piston kanssa toteutettuja Nuotta-iltoja järjestet-
tiin 13 paikkakunnalla. Toiminnassa oli mukana yli 
120 nuorta ja vapaaehtoisia nuoria vastuunkanta-
jia oli mukana 25. Uutena tapahtumapaikkakun-
tana tuli mukaan Joensuu, kun taas Hämeenlin-
na jäi pois. 

Rippikoulutyö  

Nuorten Maailman rippikoulutyö kokoaa nuoria 
rippileireille, jatkorippileirille ja isoskoulutusviikon-
loppuihin kaikkialta Suomesta. Kertomusvuoden 
kesällä Kansanlähetysopistolla järjestettiin kuusi 
rippileiriä. Yhden perusleirin lisäksi toteutettiin vii-
si teemarippikoulua: luovaripari, kaksi sporttiriparia, 
tanssiripari sekä alppiripari. Rippikoululaisia Nuor-
ten Maailman rippikoululeireillä oli yhteensä 136 ja 
leirejä toteuttamassa oli noin 60 opettajaa ja isosta. 
Vuoden 2017 rippikoululaisille ja isosille järjestettiin 
syyskuussa Pointti-kasvuleiri, joka oli samalla Nuor-
ten Maailman rippikoulujen jatkoripari. Leirille osal-
listui yhteensä 168 nuorta.   

Isoskoulutuksessa (ISKO) Kansanlähetysopistolla 
käytännön isostaitoja opetteli kahden viikonlopun 
(kevät ja syksy) aikana yhteensä 298 nuorta. Isos-
koulutukseen sisältyi sekä kaikille yhteistä, että eri 
ikäryhmien isosille suunnattua opetusta.  

Nuorisotyön valtakunnalliset tapahtumat  

Valtakunnallisten nuorisotapahtumien pääkohde-
ryhmä ovat 15–21-vuotiaat nuoret. Tapahtumat 

tarjoavat nuorille innostavia ja rohkaisevia koke-
muksia ilman päihteitä. Nuoren elämä huomioi-
daan kokonaisvaltaisesti ja hänen hengellistä kas-
vuaan tuetaan ottaen huomioon nuoren omasta 
elämäntilanteesta nousevat kysymykset. Tapahtu-
missa nuorille on aina tarjolla mahdollisuus kah-
denkeskiseen luottamukselliseen keskusteluun ai-
kuisen ihmisen kanssa.   

Valtakunnallisia nuorisotapahtumia järjestet-
tiin neljä: Haaste-leiri (29.12.2016–1.1.2017), Quiet 
Action (13.–16.4.2017), Life-leiri (29.7.–4.8.2017) ja 
Nuorten Kesä 4.–6.8.2017). Haaste-leiri keräsi 180 
nuorta, Quiet Action noin 190 nuorta, Life-leiri 
noin 170 nuorta ja Nuorten Kesä noin 300 nuor-
ta. Leirien ohjelmassa oli raamattuopetusta, taitei-
den harrastamista, oleskelua, nuorten elämään liit-
tyvien kysymysten käsittelyä, jumalanpalveluksia ja 
muuta toimintaa. Life-leiri on kansainvälinen taide- 
ja toimintaleiri, joka järjestetään yhteistyössä Crea-
tive Arts Europe -järjestön kanssa.   

Nuorten Maailman tapahtumiin osallistuu nuo-
ria useiden eri seurakuntien ja muiden kristillis-
ten järjestöjen piiristä. Valtakunnalliset tapahtumat 
edistävät näin eri alueilla asuvia ylittäen kulttuu-
rien välisiä raja-aitoja. Toiminta antaa myös mah-
dollisuuden varustaa ja tukea nuoria toimimaan 
kristillisten arvojen mukaisesti oman arkensa ja ikä-
ryhmänsä keskellä toinen toistaan tukien.   

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys on Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö ja sik-
si Nuorten Maailman toiminnassa on esillä vah-
vasti kansainvälinen ulottuvuus ja lähetyskasva-
tus. Lisäämme tietoisuutta lähetystyön tarpeista ja 
kannustamme nuoria rukoilemaan lähetystyönte-
kijöiden puolesta.  

NUORET AIKUISET  
Nuorten aikuisten työ piireissä tapahtui pääasiassa 
Kolme Kohtaamista -nimikkeen alla. Kolme kohtaa-
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mista -illat kokosivat viikoittain nuoria aikuisia Raa-
matun sanan, laulamisen, rukoilemisen ja yhdessä 
tekemisen äärelle säännöllisesti kolmellatoista paik-
kakunnalla. Lisätietoa Kolme Kohtaamista -toimin-
nasta löytyy osoitteesta kolmekohtaamista.com.   

Tulevaisuudessa on tavoitteena synnyttää mis-
sionaarisia yhteisöjä, joissa nuoret aikuiset ja nuo-
ret perheet olisivat keskeisiä toimijoita.  

Nuorten aikuisten Raamattubreikki-leiri järjestet-
tiin 26.– 28.5.2017. 

Raamattubreikki-leiri 18–30  -vuotiaille nuorille 
aikuisille järjestettiin 8.–10.12.2017. 

Leirien ohjelma sisälsi raamattuopetusta, yhteis-
tä rukousta, yhteislauluja, hyvää ruokaa, virkistävää 
musiikkia sekä illanistujaiset. Ensimmäinen viikon-
loppu keräsi hieman yli 180 ja toinen 200 osallis-
tujaa. ¢

Toiminta antaa myös 
mahdollisuuden varus-
taa ja tukea nuoria toimi-
maan kristillisten arvojen 
mukaisesti oman arkensa 
ja ikäryhmänsä keskellä 
toinen toistaan tukien. 

”
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KUSTANNUS OY UUSI T IE
yhteyspääll ikkö sanna myllärinen

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ UUDEN TIEN VISIO 
on olla mediatalo, joka tunnetaan rohkaisevasta, 
rakentavasta ja sytyttävästä sanomasta. Missiom-
me on välittää yhdessä Kansanlähetyksen kanssa 
median eri keinoin evankeliumia edistääksemme 
ja tukeaksemme uskoa ja hyvää kristillistä elämää. 

  

AVAINTAVOIT TEET  
JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 
Oikein mitoitetut resurssit
Tiukentuvassa taloustilanteessa täsmennettiin käy-
tettävissä olevat voimavarat palvelemaan missiota. 

Kustannuspäällikön tehtävää ei täytetty, vaan 
kirjan kustantamisen hoiti yhteyspäällikkö Sanna 
Myllärinen. Vuonna 2017 julkaistiin 8 uutta nimiket-

> Uusi Tie / viikko keskimäärin 7 100 kpl

> Uusi Tie / kk-painos 7 950 kpl 

> Joulun Aika 2017 12 000 kpl

> Donkki keskimäärin 4 100 kpl

 

LEHTIEN  
PAINOSMÄÄRÄT

tä ja 5 uusintapainosta. Kannattavana toimintamal-
lina pidettiin Mistä on kysymys? -sarjan kirjoja, joi-
ta julkaistiin neljä. Näistä ”Eutanasia” ja ”Kääntyneet” 
saivat paljon näkyvyyttä mediassa. 

Johtotiimi jatkoi kolmihenkisenä: Matti Korho-
nen, Leif Nummela ja Sanna Myllärinen (pj.) 

Toimiva yhteistyö SEKL:n kanssa 
Etsimme konkreettisia käytännön yhteistyömah-
dollisuuksia, jotka vahvistaisivat sekä Kansanlähe-
tystä että Uutta Tietä. Lähetystyön eri teemoihin ja 
kotimaantyöhön keskittyvä Suuressa mukana -lehti 
ilmestyi neljä kertaa. Lehden toimitussihteerinä toi-
mi Uudesta Tiestä Sanna Myllärinen. 

Kansanlähetyspäivillä toteutettu kirjamyynti on-
nistui edellistä vuotta paremmin, ja Uusi Tie oli 
myönteisellä tavalla esillä päivien aikana.  

Levikki

Kertomusvuonna tavoitteena oli etsiä uusia keino-
ja tavoittaa suomalaisia herätyskristittyjä. Se jäi re-
surssien vähäisyyden vuoksi saavuttamatta. Sen 
sijaan luotiin ja ylläpidettiin käytäntöjä entisten asi-
akkaiden tavoittamiseksi. 

Lehtien tilauskäsittelyohjelman vaihto CRM-jär-
jestelmästä TP-FONS -palvelukokonaisuuteen tee-
tätti koko syksylle ylimääräistä työtä, joka vei paljon 
koko tilauspalvelun työaikaa. 

Uuden Tien tilaajia oli noin 7100. 

Taloudellisesti kannattava toiminta 

Kertomusvuonna varmistettiin, että kustannusosa-
keyhtiön talous on vankalla pohjalla ja taloudelliset 
resurssit tasapainossa toimintojen kanssa. 

Uuden Tien omistama Alppitalon kiinteistö myy-
tiin Helsingin Kansanlähetykselle. Kirjamyynti saa-
tiin kannattavaksi. Henkilöstökulut pidettiin kurissa. 
Uuden Tien tilinpäätös oli positiivinen. ¢
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KANSANLÄHETYSOPISTON toimintakertomus 
alkaa kesäkuusta 2017 ja päättyy toukokuuhun 
2018. Näin se poikkeaa muiden osastojen toimin-
takertomuksista, jotka jaksottuvat kalenterivuoden 
mukaan.  

Kansanlähetysopisto antoi koulutusta seitsemäl-
lä opintolinjalla sekä viidellä kesälinjalla. Kesäluku-
kaudella 2017 opiskelijoita oli 40, syyslukukaudella 
opiskelijoita oli 86 ja keväällä 88. Toimintavuosi oli 
vilkas.  Syksyllä käynnistettiin uusi medialinja, jolla 
opiskeli syksyllä 5 ja keväällä 4 opiskelijaa. Poikkeuk-
sellisesti lukuvuonna ei toteutettu lähetyslinjaa. Ke-
sälinjoista uutena toteutettiin urheilumissiotiimi. 

Kesätoiminnan suurin tapahtuma oli edellisvuo-
den tavoin Kansanlähetyspäivät, johon osallistui yli 
10 000 kävijää. Kesätoiminta oli muutenkin vilkasta. 
Suurin käytännön haaste oli majoitustilojen rajalli-
suus. Opistoalueen kunnossapitoon osallistui entis-
tä enemmän vapaaehtoisia, joiden avulla pihapiiri 
saatiin entistäkin viihtyisämmäksi.  

SYYS-, KEVÄT- JA KESÄLUKUKAUSI 
Syvälle Sanaan 

RAAMATTULINJA perehdyttää Raamatun sano-
maan, antaa valmiuksia hengelliseen työhön ja 
auttaa opiskelijaa kasvamaan kristittynä. Raamat-
tulinjalla opiskeltavia aiheita ovat Raamatun tun-
temus, lähetystyö, käytännön evankeliointi sekä 
kristilliseen uskoon ja elämään liittyvät ajankohtai-
set teemat. 

APOLOGIALINJA tarjoaa kristilliselle uskolle ja elä-
mälle perusteet, jotka kestävät kriittisen tarkas-
telun. Linjalla opiskellaan Raamatun kirjoja ja tul-
kintaa, maailman uskontoja, apologiaa, luterilaista 
uskonoppia ja lähetysteologiaa sekä perehdytään 
ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin.   

Raamattu- ja apologialinjan opiskelijat elävät us-
koaan todeksi ja harjoittelevat evankeliointia pal-
velemalla lähiympäristöä seurakuntatyön tehtävis-
sä esimerkiksi varhaisnuoriso- ja vanhustyössä sekä 
toimintaviikoilla eri puolilla Suomea ja ulkomailla. 
Opiston arkeen kuuluu myös pienryhmätoiminta. 

   

Sanasta tekoihin 
   

NUORISOTYÖLINJA antaa opiskelijalle valmiuksia 
kantaa vastuuta kristillisessä lapsi- ja nuorisotyössä 
sekä auttaa kasvamaan Raamattua tuntevaksi kris-
tityksi. Opiskelijat työskentelevät nuorten ja juni-
orien tapahtumissa ja leireillä sekä tekevät piiri- ja 
kouluvierailuja. Oman linjan opiskelun lisäksi nuo-
risotyölinjalaiset osallistuvat raamattuluennoille. 

    
KANSAINVÄLISYYSLINJA perehdyttää opiskelijan 
eri kulttuureissa tehtävään lähetys- ja kehitysyh-
teistyöhön. Linjaan kuuluu reilun kuukauden mit-
tainen lähijakso, jonka aikana opiskellaan Raamat-
tua, teologiaa ja erilaisia ulkomaille lähtemiseen 
liittyviä aiheita. 
PALVELUTYÖLINJALLA viikko-ohjelma räätälöidään 

KANSANLÄHE T YSOPISTO
rehtori  n i ilo räsänen

TULE  
TUTUSTUMAAN!

Kansanlähetysopisto tarjoaa lukuvuoden 
aikana lähes joka viikko kaikille avoimia 
3–5 päivän opiskeluperiodeja. Viikonlop-
puina on tarjolla eri ikäisille mielenkiin-
toisia leirejä, tapahtumia ja lyhytkursseja, 
joilla perehdytään sekä Raamattuun, teo-
logiaan että sielunhoitoon ja opiskellaan 
ajankohtaista lähetystyötä ja apologiaan. 
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KANSANLÄHETYSOPISTO

opiskelijakohtaisesti sopivilla työtehtävillä ja teoria-
opetuksilla. Lähetyskeskuksen monipuolinen toi-
minta luo erilaisia käytännön oppimismahdolli-
suuksia. Lisäksi Kansanlähetyspäivien valmistelut 
tarjoavat haasteita erityisesti viestinnässä ja tapah-
tuman rakentamisessa. 

 
MAAHANMUUTTAJALINJA on tarkoitettu kristityil-
le maahanmuuttajille. Linjalla opiskellaan suomen 
kieltä ja kristinuskon perusteita. 

MEDIALINJA perehdyttää opiskelijan erilaisiin teh-
täviin audiovisuaalisen median osa-alueilla. Opis-
kelussa keskitytään valokuvaukseen, videoku-
vaukseen sekä live-tuotantoon. Monipuolinen 
projektityöskentely antaa laajan kattauksen käy-
tännönharjoittelua.   

Kesälinjat 

KESÄTIIMI antaa nuorille ja nuorille aikuisille koke-
muksen Kansanlähetyksen lapsi- ja nuorisotyöstä. 
Käytännön työssä opiskelija löytää omia lahjojaan, 
kasvaa kristittynä ja vastuunkantajana. Opiskelijat 
ovat mukana järjestämässä muun muassa Kansan-
lähetyspäiviä, Life-leiriä ja Nuorten Kesää. 

    
TANSSITIIMISSÄ opiskelijat harjoittelevat tanssin eri 
lajeja ja syventyvät kristillisen taiteilijan identiteet-
tiin. Linjalla opiskellaan Raamattua yhdessä mui-
den kesälinjojen opiskelijoiden kanssa. 

   
TEATTERITIIMISSÄ opiskellaan näyttelijäntyötä am-
mattilaisten johdolla ja valmistetaan esityksiä lei-
reille ja tapahtumiin. Myös teatteritiimin opintoihin 
kuuluu tuhti annos raamattuopetusta. 

   
MEDIATIIMISSÄ opetellaan videotuotantoa alusta 
loppuun: käsikirjoitusta, kuvaamista, leikkaamista 
sekä live-tuotantoa. Linja tarjoaa mahdollisuuden 
oppia kuvauksen teoreettinen puoli ja sen jälkeen 
hyödyntää uutta tietoa käytännön harjoituksissa. 

URHEILUMISSIOTIIMISSÄ opiskelija saa tietoa ja tai-
toja moninaisten ryhmien kanssa toimimiseen se-
kä antoisien urheiluhetkien järjestämiseen. Linjalla 
opitaan, kuinka evankeliumi voi näkyä ja olla esil-
lä liikunnan kautta ja sen avulla. Urheilumissiotiimi 
antaa kokemuksia siitä, mitä urheilulähetystyö on. 

Vaikka kesä oli toiminnallisesti vilkas, Ryttylän 
maalaismaisemissa on tilaa myös hiljentymiseen 
ja Raamatun opiskeluun sekä monipuolisia va-
paa-ajan liikuntamahdollisuuksia. 

  

Muu koulutus ja toiminta

Kansanlähetysopisto tarjosi arkisin kaikille avoimia 
3-5 päivän opetusjaksoja. Jokainen opetusperiodi 
muodosti yhtenäisen kokonaisuuden. 

Opiston toimintavuoden viikonloput olivat 
myös vilkkaita. Koulutuksen yleisimmät aiheet oli-
vat Raamattu, lähetys ja kristityn elämä. Näiden ai-
heiden etäopiskelu oli mahdollista myös Kansanlä-
hetysopiston verkkoraamattukoulussa. ¢
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YLEISHALLINTO

HALLINTOELIME T
johdon ass istent t i  s irpa huo vinen

LIIT TOKOKOUS
 
Liittokokous pidettiin Lähetyskeskuksessa Ryttyläs-
sä 2.9.2017. Kokouksessa oli läsnä 124 äänivaltais-
ta edustajaa. 

LIIT TOHALLITUS JA KANSAN-
LÄHET YSOPISTON JOHTOKUNTA
Tuomo Heikkilä, pj., tietoliikenneinsinööri, Helsin-

ki (1992-99, 2001-, pj. 2011–) 
Anssi Grekula, DI, Tornio, (2011–) 
Irmeli Hakkarainen, talousjohtaja, Lappeenranta 

(2013–) 
Hanna Hakulinen, luokanopettaja, Savonlinna 

(2012–) 
Markku Huttunen, rakennusmestari, Karttula 

(2010–2017) 
Mauno Hölsö, tietoliikenneasentaja, Isokyrö 

(2010–2017) 
Raili Kemppainen, kouluneuvos, Paltamo (2004–) 
Regina Leppänen, HTM, psykoterapeutti, Lahti 

(2015–) 
Arto Mäki-Kerttula, kehityspäällikkö, insinööri, 

Forssa (2014–2017) 
Risto Nikula, puutarhuri, Kalajoki (2016–) 
Satu Salo, seurakuntalehtori, Nakkila (2017–) 
Tuula Vainio-Syrjälä, markkinointipäällikkö, Parai-

nen (2015–) 
 
10.6.2017 saakka lähettien edustajana Juha Saari, 

varaedustajana Kari Valkama. 
19.8.2017 alkaen lähettien edustajana Raimo Tup-

purainen, varaedustajana Juha Saari. 
 
10.6.2017 saakka piirijohtajien edustajana Jari Ara-

neva, varaedustajana Teija Patjas. 
19.8.2017 alkaen piirijohtajien edustajana Tuisku 

Winter, varaedustajana Antti Nironen. 

 

Liittohallitus kokoontui 8 kertaa ja pöytäkirjoihin 
kertyi 158 pykälää. Kansanlähetysopiston johto-
kunta kokoontui 5 kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi 33 
pykälää. 

JOHTORYHMÄ
Lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Apulaislähetysjoh-
taja Teijo Peltola. Hallintojohtaja Mikael Halleen, 
31.8.2017 saakka. Varainhankinnan koordinaattori 
Salla Kurppa-Silva 1.9.2017 alkaen. 

Kansanlähetysopiston asioissa rehtori Niilo Räsä-
nen oli mukana johtoryhmässä. 

Johtoryhmä kokoontui vuoden 2017 aikana  
24 kertaa. 

TILINTARKASTAJAT
Tilintarkastajina toimivat Kari Lydman (KHT) ja 
Reijo Korpela (KHT) ja varatilintarkastajina Matti 
Jyrkkiö (KHT) ja Pekka Loikkanen (KHT). ¢ 
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TALOUS
talouspääll ikkö k ari  makkonen 

Suluissa on vuoden 2016 tilanne.  

TILIKAUDEN TULOS tilivuodelta 2017 oli -0,05 
miljoonaa euroa alijäämäinen ( +0,03). Mukautus-
toimenpiteitten jatkumisesta huolimatta opera-
tiivinen alijäämä oli -0,45 miljoonaa euroa (-0,39). 
Taseen loppusumma yhdistyksen osalta oli 3,70 
miljoonaa euroa (3,94). Toimintaa rahoitettiin ta-
seen omaisuuseriä realisoimalla.  

Ulkomaisen työn kulut olivat yhteensä 3,75 
(3,79) ja kotimaan työn kulut 2,02 miljoonaa euroa 
(1,71).      

Vuonna 2017 budjetti ei toteutunut kaikilta osin. 

                                                     2016                      2017             

Kansanlähetyspiirit        36 37

SEKL                                     53 54

Lähetystyöntekijät                63 64

Kustannus Oy Uusi Tie          9                                          9

Yhteensä                                161                      164

SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHET YKSEN  T YÖNTEKIJÄMÄÄRÄT

Kotimaantyön henkilöstökulut kasvoivat jonkin 
verran edellisvuoteen verrattuna. Ulkomaantyön 
kuluissa ei tapahtunut suurta muutosta. Yhdistyk-
sen panostus kumppanuussuhteiden hoitamiseen 
näkyi myönteisenä kehityksenä yksityisen kanna-
tuksen kasvaessa. Kansanlähetyspiirien kautta saa-
dussa lähetyskannatuksessa ei päästy tavoittee-
seen.   

Seurakuntien talousarviomäärärahoja saatiin 
2,12 miljoonaa euroa (2,37 milj. €). Muun varain-
hankinnan kautta saadut tuotot olivat 3,75 miljoo-
naa euroa (3,17). Lisäystä edellisestä vuodesta oli 
noin 0,58 miljoonaa euroa. 

Työntekijöiden lukumäärä 31.12.2017 
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Työ ulkomailla ja kotimaassa 
Lähetystyön nettomenot olivat 3,75 miljoonaa eu-
roa (3,79 milj. €). Työalueella käytetyillä euroilla mita-
ten suurimmat kentät olivat Japani 0,52 (0,53), Etiopia 
0,44 (0,49) ja Etu-Aasia 0,36 (0,45) miljoonaa euroa.    

Kestävä ja vakaa talous  
  

Vuonna 2017 Kansanlähetyksessä toteutettiin Kes-
tävä ja vakaa talous -projekti talouden tasapainot-
tamiseksi. Siihen osallistui SEKLin koko henkilös-
tö sekä Kansanlähetyspiirit. Syksyllä käynnistettiin 
yhteistoimintaneuvottelut, jotka jatkuivat vuoden 
2018 puolelle. 

Yhdistyksen maksuvalmiusvaikeudet jatkuivat ja 
luottolimiittiä tarvittiin. Maksuvalmiutta on jatkos-
sakin syytä tarkkailla, koska toiminnallinen tulos on 

alijäämäinen. Vuonna 2017 jatkettiin omaisuuden 
realisointia.  

Kestävä ja vakaa talous -projektin kautta pyritään 
jatkossa tarkempaan budjettikuriin ja rakenteiden 
tervehdyttämiseen. Vuoden loppupuoliskolla val-
misteltiin siirtymistä uuteen kirjanpito-ohjelmaan 
sekä uudistettiin SEKLin tilikartta.  

Yhdistyksemme on saanut jälleen elää yhden 
vuoden eteenpäin Jumalan armon varassa. Monet 
lahjoittajat, vapaaehtoiset vastuunkantajat ja esiru-
koilijat ovat uskollisesti olleet mukana työssämme. 
Suuri kiitos teille! Yhdessä saamme jatkaa eteen-
päin Herraan turvaten. ”Kunnioita Herraa antamal-
la varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta, niin si-
nun jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu 
sinun kuurnistasi.”  (Snl. 3:9–10 ) ¢

SEURAKUNTIEN LÄHET YSKANNATUS 

Talousarviomäärärahat Muut kannatukset Muut kolehdit Viralliset kirkkokolehdit
2016 2378623 582099 71179 103994
2017 2124098 768743 57305 121866
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Seurakuntien lähetyskannatus
2016 yht. 3135895
2017 yht. 3072012

2016 2017

KLK-tilasto 2017, linkki: sakasti.evl.fi/lahetystilastot

http://sakasti.evl.fi/lahetystilastot
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Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen menot 2016–2017

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tulot 2016–2017
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Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen menot 2017

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tulot 2017

Lähetystyö
52,5%

Kotimaa ja Opisto 
47,5%

SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN MENOT 2017

Seurakuntien 
talousarviomäärärahat 

26,2 % 

Kannatuslahjoitukset 
30,1 % 

Opiston valtionosuus 
16,2 % 

Testamentit ja 
suurlahjoitukset 

6,4% 

Valtakunnalliset 
keräykset 

5,1 % 

Muut tulot 16,0%     

SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN TULOT 2017 
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TILINPÄÄTÖS

TULOSLASKELMA
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TASE
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LIITETIEDOT
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2016
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ETELÄ-POHJANMAAN Ev. lut. Kansanlähetyksen toiminnassa oli 
yksi päämäärä: Herätys – evankelioimisnäyn vahvistaminen. Unel-
moimme ja rukoilimme, että ihmisiä voisi pelastua enemmän kuin 
edeltävinä vuosina. Päämäärän tavoittamiseksi muotoiltiin kolme 
tavoitetta: rukouksen ilmapiirin synnyttäminen, todistamisen kult-
tuurin luominen ja varustavat yhteisöt vastaanottamaan. Tavoittei-
siin laaditut toimenpiteet toteutuivat suuressa määrin. 

Piirimme alueella on tehty evankelioimis- ja opetustyötä vastuu-
ryhmien toimesta, jotka järjestivät paikallisten seurakuntien kanssa 
lähes 900 erilaista tilaisuutta kuten, Alfa-kursseja, kotiseuroja, Sanan 
ja rukouksen iltoja, seurakuntatapahtumia, miesten aamiaistilai-
suuksia, Naisten kesken -iltoja, konsertteja ja telttapäiviä. Seinäjoel-
la vietettiin sunnuntaina 23.4. SEKL:n 50-vuotisjuhlaa ja lauantaina 
28.10. viidennen herätysliikkeen yhteistä reformaatiojuhlaa Uskon-
puhdistus – nyt. 

Vaasaan perustettiin maahanmuuttajatyön toimikunta, joka jär-
jesti neljä tilaisuutta turvapaikkaa hakeville afgaaneille. Tavoittavan 
työn muotoina oli kahvi- ja makkaratarjoilut toreilla, katulähetysil-
lat ja provinssiaktio. Donkkis Big Night -illat kokosivat sadoittain ju-
niori-ikäisiä evankeliumin äärelle. Nuoret kokoontuivat Seinäjoella 
Pointti-iltoihin ja Vaasassa Energy Night -iltoihin. Opiskelijoille jär-
jestettiin Vaasassa Lähetysiltamessuja yhteistyössä Sleyn ja Slefin 
kanssa. Piirimme tuotti ja kustansi säännöllisiä Matkalla-ohjelmia 
Radio Dein Pohjanmaan taajuudella ja Kohtaamispaikka-ohjelmaa 
Radio Vaasan taajuudella.  

Talouden tasapainottaminen ei onnistunut toimintavuoden ai-
kana, ja niin piirin kuin Kristillisen Kirja- ja Musiikkipalvelun talous 
oli tappiollinen. Piirihallitus päätti lopettaa Kristillisen Kirja- ja Mu-
siikkipalvelun toiminnan ja irtisanoa työntekijät pitkään jatkuneen 
taloudellisen kannattamattomuuden vuoksi. Katsomme kuiten-
kin toiveikkaana tulevaisuuteen Jumalan huolenpitoon luottaen ja 
haluamme tehdä kaikkemme, jotta tavoittaisimme toimintamme 
kautta uusia ihmisiä. ¢

 

E TELÄ-POHJANMAAN  
EV.LUT. KANSANLÄHE T YS RY.

p i ir i johta ja k ai  n iemelä

VAASAN TOIMIPISTE  
JA LÄHETYSKOTI  
Hietalahdenkatu 24,  
65100 Vaasa 
(06) 3177 333 (klo 11–14) 
e-pohjanmaankl@sekl.fi 
  
SEINÄJOEN  
TOIMIPISTE 
Puskantie 14, 60100 Seinäjoki 
(06) 4147 522 (klo 10–17) 
Kotisivut: epkl.fi 
Facebook: Etelä-Pohjanmaan  
Ev.lut. Kansanlähetys 
Twitter: @Kohtaamispaikka 
Instagram: @pwrchurch 
   
Lahjoitustili:  
Vaasan Osuuspankki 
FI50 5670 0820 1102 27 
BIC OKOYFIHH 
Kotimaantyön viitenumero: 
51350 
Muu lähetyskannatus:  
29007 
 
PIIRIJOHTAJA 
Kai Niemelä 
Puh. 044 595 7351 
kai.niemela@sekl.fi 
Instagram: @kainiemela 
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TOIMISTO 
Raatimiehenkatu 13 
53100 Lappeenranta  
Toimisto avoinna keskiviikkoi-
sin klo 12–15 sekä tilaisuuksien 
yhteydessä ja sopimuksen mu-
kaan. 

LÄHETYSKOTI  
Koulukatu 27 
53100 Lappeenranta 
esaimaankl@sekl.fi 

Kotisivut: etela-saimaa.sekl.fi 
Facebook: Etelä-Saimaan  
Ev.lut. Kansanlähetys 
Instagram: @etelasaimaankan-
sanlahetys 

Lahjoitustili: 
FI24 5620 0940 0400 65 
Swift/Bic-koodi: OKOYFIHH 
Yleiskannatuksen  
viitenumero: 61007 
Lähetystyön viite: 15095 
 

PIIRIJOHTAJA  
Antti Nironen 
Puh. 050 350 0936 
antti.nironen@sekl.fi 

ETELÄ-SAIMAAN PIIRIN vuotta 2017 väritti piirijohtajan vaihtu-
minen, koska uusiin tehtäviin ja piirin toimintaan perehtyminen vie 
oman aikansa. Vuoden varrella muutosvauhtia pidettiin yllä me-
nemällä mukaan Learning Communities -prosessiin, josta saimme 
uusia eväitä piirimme toiminnan kehittämiseen. Aloimme pikkuhil-
jaa soveltaa sieltä saatuja eväitä hengellisen kodin rakentumiseksi 
erityisesti Lappeenrannassa ja Imatralla. 

Vuonna 2017 panostimme erityisesti nuorempien ikäryhmien 
tavoittamiseen ja näimme merkkejä lupaavasta kehityksestä. Lap-
peenrannassa pidetyissä F5-messuissa lasten ohjelmiin osallistu-
vien lasten määrä kasvoi ja messuissa kävi enemmän lapsiperheitä. 
Imatralla aloitimme Donkkis Big Night -illat yhteistyössä seurakun-
nan kanssa ja syksyltä kertyi erittäin rohkaisevia kokemuksia. Lapsia 
osallistui keskimäärin yli 40 joka DBN-iltaan ja mukana oli myös hy-
vin innokkaita isosia ja vapaaehtoisia. 

Lähetystehtävää täytimme kotimaassa erityisesti maahanmuut-
tajatyössä. Lappeenrannan kansainvälisissä illoissa osallistujien 
määrä vakiintui ja rohkaisimme omia vapaaehtoisiamme rakenta-
maan yhteyksiä turvapaikanhakijoihin myös iltojen ulkopuolella. 
Ulkomaantyön rintamalla saimme olla mukana lähettämässä San-
na Suutaria Kyprokselle Sat-7-median palvelukseen.  

Pienryhmien toimintaan panostimme tukemalla solutoimintaa 
vetäviä solupalvelijoita ja ilon aiheena oli uuden perhesolun synty-
minen. Raamatunopetustoiminta jatkui pääpiirteissään ennallaan. 
Loppuvuodesta sovimme raamattuopetuksen aloittamisesta Luu-
mäen ja Lemin seurakuntien kanssa vuonna 2018. ¢

E TELÄ-SAIMAAN  
EV. LUT. KANSANLÄHE T YS RY.

p i ir i johta ja ant t i  n ir onen
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VUONNA 2017 tapahtui muutoksia henkilöstössä, kun nuoriso-
sihteerimme ilmoitti siirtyvänsä toisiin tehtäviin kevättalven aika-
na. Myönsimme hänelle hänen pyynnöstään toimivapauden vuo-
deksi. Sen ajaksi haimme piiripastori/yhteisökoordinaattoria ensin 
nuorisosihteerin sijaiseksi ja mahdollisesti myöhemmin pysyvään 
työhön. Syksyllä tehtävää haki neljä henkilöä joista yksi valittiin. Hän 
aloitti työt vuoden 2018 alussa. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että 
piirijohtaja teki keväästä vuoden loppuun asti oman työnsä ohel-
la myös nuoriso- ja lapsityötä. Erityiskiitos vapaaehtoisille vastuun-
kantajille, joiden ansiosta Donkkis Big Night –iltoja pystyttiin jatka-
maan Mikkelin alueella.   

Mikkeli Missio toteutettiin syksyllä ja Kansanlähetys oli mukana 
toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Mikkelin tuomiokirkkoseura-
kunnan kautta muiden seurakuntien kanssa (Helluntaiseurakunta 
ja Vapaakirkko). 

Lähetystyön rintamalla piiri sai olla vuoden alussa lähettämässä 
Tuula ja Esko Siljasta Israeliin Etiopian juutalaisten parissa tehtävään 
työhön. Uusia lähettejä saatiin lähettää kaksi. Mäntyharjun Pertun-
maan kappeliseurakunnan kanssa lähetettiin Asta Vuorinen seura-
kuntatyöhön Japaniin ja Joroisen ja Sulkavan seurakuntien kanssa 
Sanna Suutari Kyprokselle SAT7-työhön. 

Mäntyharjulla perustimme vastuuryhmän ja aloitimme syksyllä 
Majataloillat, joita ehti olla kaksi kertaa. Väkeä oli mukavasti liikkeel-
lä, etenkin nuorempaa sukupolvea. ¢

E TELÄ-SAVON  
EV.LUT. KANSANLÄHE T YS RY.

p i ir i johta ja mat t i  manninen

TOIMISTO 
Avoinna ma–pe klo 9–14 
Savilahdenkatu 10 A, 2. krs 
50100 Mikkeli 
Puh. 015 225 990 
e-savonkl@sekl.fi 

Kotisivut: wp.sekl.fi/savo 
Facebook: Etelä-Savon Ev.lut. 
Kansanlähetys 
 
Lahjoitustilit  
Suur-Savon OP: 
FI3852710420049323 
Swift/Bic-koodi: OKOYFIHH 

DANSKE BANK: 
FI7680001801583791 
Swift/Bic-koodi: DABAFIHH 

Kotimaantyön viitenumero: 
15082 
Lähetystyön viitenumero: 
15095 

PIIRIJOHTAJA  
Matti Manninen 
Puh. 044 361 5912 
matti.manninen@sekl.fi 
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VUOSI 2017 oli Helsingin piirissä uusien alkujen aikaa toimintatilan 
hankinnan ja valmistelun merkeissä. Piirihallituksen asettamat tavoit-
teet toteutuivat parhaiten jumalanpalvelustoiminnassa, nuorisotyös-
sä sekä lähetysvastuussa.  

Jumalanpalvelustoiminta  

Filia-messuja järjestettiin kevään ja syksyn aikana yhteensä 40 ker-
taa. Pääteemoina olivat Galatalaiskirje sekä Roomalaiskirje ja kesäl-
lä Jaakobin kirje. Messuihin osallistui Arthurissa keväällä keskimää-
rin 104 kävijää ja syksyllä 103 sekä kesällä 28. Filia-messuja toteutti 
noin 50–60 hengen vapaaehtoisten joukko. Sleyn, STI:n, Opkon, Sle-
fin ja SRO:n kanssa pidettiin kaksi kertaa kuukaudessa opiskelijaikäi-
sille suunnattuja Iltamessuja Pyhän Sydämen kappelissa. HEKL:llä oli 
viisi saarnavuoroa.    

Nuorisotyö   

Kokoaikainen nuorisosihteeri on mahdollistanut jäntevän nuoriso-
työn. Pointti-iltoja on järjestetty keskitetysti Helsingissä, alkuvuodes-
ta myös Espoossa. Toimistolla järjestettiin kevätpuolella Nuorten ai-
kuisten Lux Alppila -iltoja ja syksyllä 3K-iltoja. Nuorten maailman 
toimintaan osallistuttiin aktiivisesti.   

Pienryhmä- ja lähetystyö  

Piirin alueella kokoontui kahdeksan pienryhmää, joille on tehty viikoittai-
sen Filia-messun aiheisiin liittyvät Raamatun tutkistelutehtävät. Piirillä on 
osavastuuta kaikkiaan 15 lähetystyöntekijästä. Lähetyskannatus on kyet-
ty toimittamaan liittoon täysimääräisenä. Yhteistyötä tehtiin Vantaankos-
ken, Kallion, Tikkurilan ja Hakunilan seurakuntien kanssa raamattuope-
tus- ja lähetysiltojen järjestämisessä, Leppävaarassa Pointti-iltoina sekä 
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa Filia-messun muodossa.  

Toimitilan hankkiminen – uudet mahdollisuudet   

Piirin kokous päätti 12.9. laajentaa toimitilat piirin toimiston yhtey-
teen. Pitkään harkittu siirtyminen yli 14 vuotta Filia-messujen pito-
paikkana olleesta Hotelli Arthurista sai luontevimman ratkaisunsa 
Kustannus Oy Uuden Tien toimitiloista Alppitalossa Karjalankatu 2. 
Vajaan 300 neliön toimitila ostettiin syksyllä ja kunnostettiin osin tal-
koovoimin. Remontti rahoitettiin asuinhuoneiston myynnillä. Tiloi-
hin saatiin tuomiokapitulilta ehtoollisenviettolupa. Ensimmäinen ti-
laisuus uusituissa tiloissa pidettiin 7.1.2018. ¢

ALPPIKOTI  
JA TOIMISTO
Avoinna ke–pe klo 10–14 
Karjalankatu 2 A 1 
00520 Helsinki 
puh. 044 452 2239 
hekl@sekl.fi    
Kotisivut: sekl.fi/helsinki/hekl 
Facebook: Helsingin Ev.lut. 
Kansanlähetys 
Facebook: Helsingin 3K 
Instagram: 
 @helsinginkansanlahetys 
Instagram: @stadinpointti    
Pointti-iltojen Whatsapp-
ryhmä: 044 45 222 35  
 
Sielunhoitopuhelin  
palvelee tiistaisin ja perjantai-
sin klo 19–21 numerossa  
09 148 5432.  
Kesätauolla 13.6.–16.8.         
 
Lahjoitustili: 
FI33 8000 1001 5582 47  
DABAFIHH 

Piirin työn viitenumero,  
suurin tarve: 20378  
Lähetystyön viitenumero,  
suurin tarve: 29007  
 
HELSINKI-TIIMI   
Jouko Jääskeläinen 
jouko.jaaskelainen@sekl.fi  

HELSINGIN  
EV.LUT. KANSANLÄHE T YS RY.

hels ink i-t i imin puolesta jouko jääskeläinen
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VUODEN 2017 aikana työntekijäsuhteissa tapahtui muutoksia, 
kun Helena Vähäkangas jäi pienemmällä prosentilla juniorityönte-
kijäksi. Miina Makkonen aloitti työn 1.10.2017 Hämeenlinnassa ta-
voittavan työn osa-aikaisena koordinaattorina. 

Työ maahanmuuttajien parissa vakiintui ollen vilkasta Tampe-
reella. Kertomusvuonna toiminnassa on ollut mukana runsaasti 
maahanmuuttajia. 

Perinteinen Tampere aktio uudistui ja se pidettiin ”Hyvien uu-
tisten viikko” -teemalla Lähetyskodilla ja Hämeenpuistossa. Tori- ja 
messutapahtumien osalta Hämeenlinnan Elomessut ja Tampereen 
Puistofiesta olivat päätapahtumia. Kesällä järjestettiin myös Tampe-
reen Laikunlavalla kaksi tavoittavaa yhteislaulutilaisuutta. Kansan-
lähetys osallistui Jeesus-marssin järjestelyihin ja Vappuaattona oli 
yhteiskristillisessä muodossa tavoittavaa toimintaa Tampereen Kos-
kipuistossa. 

Kansanlähetysopistokurssina järjestettiin Armolahjaseminaari 
Tampereella. 

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen maakunnallinen 50-vuotisjuh-
la pidettiin Hämeenlinnassa. 

Kotimaantyöntekijöiden tueksi alettiin koota lähettäjätiimejä. Tii-
mien jäsenet ovat mukana työssä rukouksin, taloudellisesti tai anta-
malla työhön aikaansa ja osaamistaan eri tavoin. Tampereella järjes-
tettiin myös Testamentti-ilta. Ystävien lahjoitusten varassa toiminta 
on ollut mahdollista ja vuoden 2017 aikana tulos oli positiivinen. 

Yleisesti ottaen toimintaa on leimannut halu palata rukouksen 
kautta toiminnan laadukkuuteen sisällön ja tavoittavuuden suh-
teen sekä näkyyn ”Evankelioida kansa evankelioimaan kansoja.” ¢

HÄMEEN  
EV.LUT. KANSANLÄHE T YS RY.

p i ir i johta ja ilkk a päiväsaari

TAMPEREEN  
LÄHETYSKOTI 
Hämeenpuisto 41,  
33200 Tampere 
Toimisto: p. 040 960 3690 
hameenkl@sekl.fi 

HÄMEENLINNAN 
KEIDAS 
Kaivokatu 2,  
13200 Hämeenlinna 

Kotisivut: hameenkl.fi 
Facebook: Hämeen Ev.lut. 
Kansanlähetys 
Pointti Facebookissa:  
KOTI nuoret ja opiskelijat 

Lahjoitustili: 
OSUUSPANKKI 
FI71 5730 0820 0457 02 

Lähetystyön viitenumero: 
94090

PIIRIJOHTAJA
Ilkka Päiväsaari 
ilkka.paivasaari@sekl.fi 
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KAINUUN 
EV.LUT. KANSANLÄHE T YS RY.

kouluneuv os rail i  kemppainen

LÄHETYSKOTI  
JA TOIMISTO 
Avoinna ti ja to klo 9–12,  
ke 12–15 
Sammonkatu 5, 87100 Kajaani 
Puh. 044 277 4616  
kainuunkl@sekl.fi 
Kotisivut: kainuu.sekl.fi 
Facebook: Kainuun Ev.lut.  
Kansanlähetys 

Lahjoitustili:  
Osuuspankki  
FI58 5760 0310 0003 27 

Kotimaantyön viitenumero: 
95086 
Lähetystyön viitenumero: 
95099  

PÄIVÄKOTI  
PIKKU KARITSA 
Koulukatu 3, 87100 Kajaani 
Päiväkodinjohtaja  
Anu Pekkarinen 
Puh. 044 011 4461  
pikkukaritsa@pikkukaritsa.fi 
 
PIIRITYÖNTEKIJÄ
Jaana Raesalmi 
Puh. 044 020 2143   
jaana.raesalmi@sekl.fi 

VUODEN 2017 valtakunnallinen teema ”Ilo sanomasta” sopi hyvin 
Kainuun piiriin. Toiminnassa olivat keskeisellä sijalla säännöllinen 
Raamatun opettaminen, evankeliumin esillä pitäminen ja lähetys-
työn kannattaminen. Kainuun yhdeksän seurakunnan alueella pii-
rin vastuuryhmät ovat järjestäneet säännöllistä toimintaa, vaikkakin 
toiminnan keskuspaikkana on luonnollisesti ollut oma Kansanlähe-
tyskoti Kajaanissa.  

Yhteys seurakuntiin on ollut hyvä. Piiri on käyttänyt hyväksi Aito 
Kajaus -paikallisradion mahdollisuuksia. Kajaanin seurakunta lähet-
tää messun joka pyhä. Sitä pystyvät kuuntelemaan ne, jotka eivät 
pääse kirkkoon. Kansanlähetyksellä on radion aamuhartausvuoro-
ja. Kerran kuussa radioidaan Kansanlähetyksen iltaseurat, jotka pi-
detään Kajaanin pääkirkossa. Vuonna 2017 Radio Dein kuuluvuus 
parani myös, joten kohtuullisen kattavasti päästiin senkin lähetys-
ten piiriin.  

Vuoden 2017 vahvuutena on ollut paitsi monipuolinen, eri ikära-
kenteille sopiva hengellinen ohjelma sekä vapaaehtoisten kasvava 
mukaantulo. Nuorten aikuisten ja perheiden, donkkis-iltojen ja lä-
hetysmessujen tuoma sukupolvien välinen yhteys on vahvistanut 
niin tekemistä, suunnittelua kuin hallintoakin. Kiitollisia on oltu elä-
kepapeista ja heidän panoksestaan. He ovat esimerkiksi pitäneet 
raamattuopetuksia eri puolilla piiriä. Alfa-kurssit ovat ulottuneet 
maahanmuuttajiin esimerkiksi Paltamossa, missä useita on myös 
kastettu. Pienryhmiä piirin alueella on 45, piirin virallinen jäsenmää-
rälukema on 107 ja ystäväkirjeen saajia 238 henkilöä/taloutta. 

Lähetyskannatus pohjaa erityisesti piirin alueelta lähteneiden lä-
hettien tuttuuteen. Esimerkiksi Mirjami Uusitalo, ja Haveriset lap-
sineen ovat kotoisin Kuhmosta. Uutena lähettinä on Maria Kar-
jalainen Vaalasta. Lähetyskannatustavoite, joka on noin 37,6 % 
kokonaisbudjetista, on kyetty täyttämään. Vuosittainen varainhan-
kinta on riittänyt henkilöstömenoihin, toimisto- ja työkuluihin sekä 
kiinteistökuluihin. Lähettien ja piirityöntekijän tueksi on perustettu 
lähettäjätiimit. 

Kainuun piiri ylläpitää 24–28-paikkaista Pikku Karitsa -päiväko-
tia.¢
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KESKI-POHJANMAAN 
EV.LUT. KANSANLÄHE T YS RY.

p i ir i johta ja tuisku winter

LÄHETYSKOTI 
Avoinna ti–pe klo 10–12 
Rantakatu 16 
67100 Kokkola 
Kotisivut: kpkl.fi/ 
Facebook: kpkansanlahetys 
Instagram: @kpkansanlahetys 
 
Lahjoitustili:  
Osuuspankki Kokkola 
FI29 5237 4420 0112 45 
OKOYFIHH 

Piirin-/kotimaantyön  
viitenumero: 4064 
Yleinen lähetystyön viite: 
29007 

PIIRIJOHTAJA 
Tuisku Winter 
044 567 8857, myös Whatsapp 
tuisku.winter@sekl.fi 
Twitter: @tuiskuwinter 
Skype: tuiskuwinter 

AIKAAMME ALUEELLAMME ei voi kuvata hengellisen herätyk-
sen ajaksi. Tästä huolimatta olemme saaneet monissa kohdin kerto-
musvuonna nähdä Jumalan huolenpitoa ja tarkoitusta Keski-Poh-
janmaan Ev. lut. Kansanlähetyksen työssä. Piirillä on selvästi kutsu 
olla valona ja suolana tämän maailman ja ajan keskellä.  

Olemme saaneet olla julistamassa Jumalan Sanaa useilla eri paik-
kakunnilla niin lapsille, nuorille kuin aikuisille. Moni on saanut omis-
taa Kansanlähetyksen työn hengellisenä kotinaan ja näin saanut ra-
kentua ja kasvaa uskossa sekä luottamuksessa. Haluamme tehdä 
työtä uskollisesti ja etsiä rukouksessa Jumalan tahtoa kaikelle työlle.  

Ylivieskan kohtaamispaikka sai vakiintua työmuotona vuoden 2017 
aikana. Kokkolan Yhteysilta jatkui uusissa tiloissa Kansanlähetyskodilla. 
Pyhäjärven ja Haapajärven toiminta jatkui myös vakaana. Donkkis Big 
Night -illat jatkuivat useilla paikkakunnilla ja nuorten Pointti -illat Kan-
sanlähetyskodilla. Useita vierailuja seurakuntiin tehtiin varustamaan 
ystäviä julistamalla Jumalan Sanaa ja rukoilemalla yhdessä. 

Jumala kutsui Gideonin ensiksi vapauttamaan perheensä ja su-
kunsa Baalin palvonnan alttareista. Tämän jälkeen vuorossa oli so-
ta vihollista vastaan, joka kävi tuhoamassa Israelin kansan pellot en-
nen sadonkorjuuta. Gideonilla oli 33 000 miestä valmiudessa, kun 
Herra sanoi ”Sinun kanssasi on liikaa väkeä. Minä en voi antaa Mi-
diania heidän valtaansa, ettei Israel kerskuisi minua vastaan ja sa-
noisi: ”Oma käteni pelasti minut” (Tuom. 7:2). Gideon kuulutti, että 
pelokkaat saisivat jäädä kotiin. Jäljelle jäi 10 000 miestä. Sekin oli lii-
kaa. Lopulta jäljellä oli 300 miestä, joiden kanssa lähdettiin liikkeelle. 
Kolme sadan hengen ryhmää saivat käytännössä naurettavat aseet 
inhimillisesti katsoen, mutta he toteuttivat Herran käskyä. He olivat 
täysin riippuvaisia Jumalan voimasta. Oli selvä kenelle myös kunnia 
kuuluisi tulevasta voitosta.  

Keski-Pohjanmaan Kansanlähetyksen resurssit voivat inhimillises-
ti näyttää pieniltä tai vähäisiltä, mutta kun ne ovat Herramme käy-
tössä niin voimme olla luottavaisella mielellä. Emme toteuta omaa 
tehtäväämme vaan sitä tehtävää, jonka Jeesus on meille antanut; 
meidän tulee tehdä opetuslapsia Hänelle kastamalla ja opettamal-
la. Jumala on ollut tähän asti uskollinen ja luotamme, että Hän tu-
lee sitä olemaan myös jatkossa. Teemme työtä sen, eteen, että ny-
kyiset sekä myös tulevat osallistujat, vastuunkantajat saavat kasvaa 
Jeesuksen tuntemisessa ja lähetyskäskyn toteuttaminen saa edetä.  

Kiitos Jumalalle uskollisuudesta. ¢
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KESKI-SUOMEN  
EV.LUT. KANSANLÄHE T YS RY.

p i ir i johta ja harri  alatupa 

TOIMISTO 
Avoinna ti ja to klo 10–14  
Kauppakatu 13 
40100 Jyväskylä
Puh. 014 620801  
Kotisivut: keski-suomi.sekl.fi 
 
Lahjoitustili:  
IBAN: FI19 1581 3000 0342 30  
Piirin yleiskannatusviite: 8808 
   
PIIRIJOHTAJA 
Harri Alatupa 
Puh.  044 557 9447  
harri.alatupa@sekl.fi 

VUOSI 2017 oli Keski-Suomen Kansanlähetyksessä taloudellisesti 
niukka. Syksyllä aloitettiin toimenpiteet piirin talouden tasapainot-
tamiseksi yhdessä SEKL:n kanssa.   

Lähetystyötä pidettiin esillä piirin toiminnassa sekä seurakun-
tavierailuilla. Seurakuntavierailuja toteutettiin vuoden 2017 aikana 
kahdeksassa eri seurakunnassa 20 kertaa.  

Alkusyksystä matkaan siunattiin Jyväskylässä kaksi uutta lähe-
tystyöntekijää. Asta Vuorinen lähetettiin Japaniin ja Maria Karjalai-
nen Etiopiaan. Näistä Maria Karjalaisen työstä piirillä on 10 prosen-
tin talousvastuu.  

Maria Karjalaisen lisäksi Keski-Suomen Kansanlähetyksen lähe-
tystyöntekijöitä vuonna 2017 olivat Liliann ja Hannu Keskinen 60 
prosentin sekä Heidi Tohmola 35 prosentin talousvastuulla.  

Leipäsunnuntai-iltoja järjestettiin viisitoista kertaa. Osallistujia oli 
keskimäärin 65.  Sanan Keitaat, Pyhäpäivän Kahvihetket sekä per-
hepyhäkoulu Pikkuleipä, kokoontuivat väliviikoilla.  Raamattuope-
tusviikonloppuja järjestettiin Äänekoskella ja Muuramessa. Evan-
kelioimistyötä tehtiin avoimet ovet -tyyppisten kutsutilaisuuksien 
muodossa.    

Yhteistyössä Muuramen seurakunnan kanssa järjestettiin Kinko-
maan koululla Lyhtyiltoja. Niitä pidettiin lukuvuoden aikana per-
jantaisin 4–7-luokkalaisille koululaisille. 

Nuorisotyön toimintasuunnitelma toteutui suunnitelmien mu-
kaan. Nuorten ja nuorten aikuisten Breikki-illat toteutettiin viikoit-
tain. Nuoret kantoivat vastuuta tapahtumista kiitettävällä tavalla. 
Nuoret järjestivät Donkkis Big Night -iltoja Vehniän alakoulussa ja 
Vesangan kylätalossa kaikkiaan neljä kertaa. Yliopiston avajaismes-
suille osallistuttiin muiden järjestöjen mukana.   

Maahanmuuttajatyötä tehtiin neljällä paikkakunnalla. Maa-
hanmuuttajia kohdattiin viikoittain muun muassa Suomikerhoissa, 
joihin osallistui kerralla noin 5–10 henkilöä. Uusia maahanmuutta-
jia kutsuttiin mukaan. Toukokuussa järjestettiin kerhojen retki Vesa-
laan yhdessä Jyväskylän seurakunnan kanssa.  

Tietoisuutta maahanmuuttajien tilanteesta lisättiin tilaisuuksissa 
ja vapaaehtoisia vastuunkantajia kutsuttiin mukaan työhön maa-
hanmuuttajien parissa. ¢
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KYMENLAAKSON 
EV.LUT. KANSANLÄHE T YS RY.

p i ir i johta ja te i ja patjas

LÄHETYSKOTI 
 JA TOIMISTO 
Avoinna ti–to klo 11–14 
Käsityöläiskatu 4  
45100 Kouvola 
Kotisivut: kymenlaaksonkl.fi/ 
Facebook: Kymenlaakson  
ev.lut. Kansanlähetys ry 
  
Lahjoitustilit: 
FI59 5750 0140 1569 03    
FI58 5750 0120 0498 88 
Viite, piirin työ: 4080 
 
PIIRIJOHTAJA 
Teija Patjas  
Puh. 044 011 4152 
teija.patjas@sekl.fi 

VUOSI 2017 oli Kansanlähetysliikkeen 50-v juhlavuosi. Vuositee-
malla ” Ilo sanomasta” piirimme alueella järjestettiin kaksi juhlaa. 
Kouvolassa yhdessä SEKL:n kanssa, sekä Kuusankoskella seurakun-
nan kanssa. Molemmissa oli paikalla suuri ystäväjoukko. Juhlavuo-
den myötä myös työmme oli hyvin esillä.  

Kertomusvuonna aloitimme vuonna 2018 pidettävien Kymen-
laakson 50-vuotisjuhlien valmistelut. Juhlakirjatoimikunta aloitti 
työskentelyn ja juhlakirjan materiaalin kokoamisen sekä kirjoitusten 
pyytämisen. 

Vuosi 2017 oli myös Luterilaisuuden juhlavuosi ja tämä näkyi pii-
rin toiminnassa. Kouvolassa pidettiin seurakunnan ja Raamattuopis-
ton kanssa yhteinen suuri juhla, jossa keskityttiin juhlavuoden tee-
moihin.  

Piirin työssä on keskitytty kansanopiston kurssien tarjontaan. 
Raamattuopetusluentoja on ollut Kouvolassa. Opettajina on ollut 
KL-opiston työntekijöitä sekä sisarjärjestöjen työntekijöitä. Kursseja 
on ollut Kouvolan seurakunnan tiloissa sekä Lähetyskodilla.  

Uutena avauksena tehtiin loppuvuodesta opintomatka Tallin-
naan, missä tutustuttiin lähettien työhön. Piirijohtaja sai tutustua 
Saksassa tehtävään työhön piirijohtajien päivien yhteydessä. 

KL-liikkeen strategian merkeissä työskenneltiin piirissä ja Ryttyläs-
sä. Suunnitelma lähetyskannatusmallista talouden tasapainottami-
seksi oli merkittävä iso muutos tulevaisuutta ajatellen.  

Työntekijöitä ja keskeisiä vastuunkantajia koulutettiin käyttä-
mään järjestön uutta toiminnanohjaus- ja asiakashallintapalvelua, 
TP-Fonsia.  

Säännöllinen toiminta jatkui perinteiseen tapaan. Kouvolassa Kä-
pylän kirkossa järjestettävät Sanan ja sakramentin illat jatkuivat hy-
vässä yhteistyössä Kouvolan seurakunnan kanssa.  

Lähetystyöntekijät olivat kaikki ulkomaantyöjaksoilla. Ikäheimo-
nen vieraili Kouvolassa. Kesän lopulla saatiin vieraaksi Hanna-Gos-
pel-kuoro Japanista. Konsertti järjestettiin Kouvolassa Maria-salissa. 
Lähettien työtä on pidetty esillä tapahtumissa sekä muissa yhteyk-
sissä. Rukouskirjeiden postitusta on nopeutettu ja siirretty painopis-
tettä sähköiseen postitukseen.  

Piirin talous on ollut suurena haasteena ja lomautuksilta ei ole 
vältytty. Lähetyskannatus on kuitenkin saatu maksettua kokonai-
suudessaan. ¢
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LAPIN 
EV.LUT. KANSANLÄHE T YS RY.

raimo k it t ilä,  p i ir ihall ituksen puheenjohta ja

LAPIN EV.LUT.  
KANSANLÄHETYS 
c/o Kittilä 
Sakarintie 22 
95410 Tornio 
Kotisivut: lappi.sekl.fi/ 
 
Lahjoitustili: 
Kemin Seudun Osuuspankki, 
Keminmaa 
FI57 5131 2720 0399 13 
Viite piirin työlle: 61007 

PIIRIHALLITUKSEN  
PUHEENJOHTAJA 
Raimo Kittilä 
Puh. 0400 595 678 
lapinkl@sekl.fi 

KANSANLÄHETYKSEN juhlavuosi 2017 muodostui Lapin piirissä 
varsin tapahtumarikkaaksi. Piirin 38. toimintavuonna tapahtumat 
järjestettiin edelleenkin vapaaehtoisin voimin niin, että henkilöku-
luja ei tuloslaskelmassa ollut lainkaan. Piirin tilinhoitokin tehtiin va-
paaehtoisvoimin. Koko Lapin alueen tuotto lähetystyön tukemisek-
si Kansanlähetyksen kautta merkitsi jo vuonna 2016 noin yhtä euroa 
asukasta kohden eli yhteensä noin 180 000 euroa. Tämän edellyttää 
kuitenkin toimivaa yhteistyötä piirin ja seurakuntien välillä.  

Lapin piiri käsittää 20 seurakuntaa, joista Kansanlähetyksen toi-
mintaa tehdään jossakin muodossa lähetystyön hyväksi 15 seura-
kunnassa. Lähetyssopimuksista tuorein eli 25. sopimus allekirjoitet-
tiin Simon seurakunnassa kevään 2017 aikana rovastikunnallisen 
lähetyspyhän yhteydessä Mikko ja Maria Vuorman työn tukemisek-
si.  

Piirin läheteistä viisi vieraili juhlavuoden aikana eri alueemme 
seurakunnissa. Myös piirihallituksen puheenjohtaja suoritti lähetys-
vierailuja kymmenessä seurakunnassa vuoden kuluessa.  

Kansanlähetyksen juhlavuosi korostui piirissä tavallista suurempi-
na ja useampina tapahtumina.  

Helmikuussa Keminmaassa pidettiin raamattupäivät ja Kittilässä 
lähetyspyhä ja koulutus. Maaliskuussa Kemissä järjestettiin SEKL:n 
50-vuotisjuhla ja Rovaniemellä kolehtipyhän messu ja lähetystilai-
suus. Toukokuussa Simossa vietettiin rovastikunnan lähetysjuhlaa. 
Kesäkuussa osallistuttiin Kemissä lääninrovastin lähtöjuhlaan. Elo-
kuussa Tervolassa oli maaseutumessuilla esillä lähetystyön osasto. 
Lähetysjärjestömme oli esillä syyskuussa Muoniossa hiippakunnan 
lähetysjuhlilla sekä lokakuussa Rovaniemellä lähetysseminaarissa. 

Erityinen ilon aiheemme on edelleenkin juniorityössä säännölli-
nen Donkkistoiminta Rovaniemellä, Tervolassa ja Keminmaalla. Uut-
ta ja innostavaa on Donkkis-kirkon suosio Tervolassa.  

Raamattupiirien toiminta on jatkunut eri paikkakunnilla ja Oulus-
sa järjestetyille Kansanlähetysopiston raamattukursseille on osallis-
tuttu. 

Aikuistuvan nuorison tavoittamisessa on edelleenkin haasteita. 
Tämä asia korostuu entisestään lähetysystävien ja vastuunkantajien 
ikääntyessä. Rukoillen kaipaamme uutta Pyhän Hengen herättämää 
herätystä kansamme siunaukseksi ja lähetystyön jatkuvuudeksi. ¢
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POHJOIS-KARJALAN 
EV.LUT. KANSANLÄHE T YS RY.

toimistonhoita ja tuija arday 

TOIMISTO
Avoinna ti–to klo 10–14  
Pohjois-Karjalan Kansanlähetys 
Kauppakatu 17 B  
80100 Joensuu 
Puh. 013 122 808  
p-karjalankl@sekl.fi  
Facebook: Pohjois-Karjalan 
Kansanlähetys  
Instagram: p_kkl 

Lahjoitustilit: 
DANSKE BANK 
FI15 8000 1400 8193 98 
DABAFIHH OP 
FI59 5770 0540 0806 18 
OKOYFIHH 
Viitenumero, yleiskannatus: 
10087 
Viitenumero, lähetyskanna-
tus: 10090 
 
PIIRIJOHTAJA 
Gerson Mgaya 
Puh. 050 511 0141 
gerson.mgaya@sekl.fi 

TOIMINNAN SISÄLLÖN muodostivat koko perheelle tarkoitetut 
Leipäsunnuntait, Pyhän Hengen seminaarit, juniori- ja opiskelijatyö, 
pienryhmät sekä erilaisissa kokouksissa annettu Raamatun sanan 
opetus. Jumala on siunannut piiriä antamalla monia vapaaehtoisia, 
jotka voivat opettaa, organisoida, tulkata, ajaa autoa, leipoa ja keit-
tää ruokaa, laulaa ja tehdä myös monia muita tehtäviä. Toiminnassa 
ohjattiin uskovia juurtumaan Jumalan Sanaan ja toimimaan Kristuk-
sen todistajina omalla alueellaan armolahjojensa mukaan.  

Vuoden 2017 valtakunnallinen vuositeema oli Ilo Sanomasta. 
Vuositeeman mukaan kannustettiin ystäviä luottamaan kaikessa 
toiminnassa Jumalan Sanaan, joka on kestävä perusta hengellisel-
le työlle ja elämälle. Työmme keskeinen päämäärä oli, että Kansan-
lähetys Pohjois-Karjalassa olisi hengellinen koti, joka kutsuu, hoitaa 
ja rohkaisee toiminnassa mukana olevia kristittyjä. 

Piiri oli myötävaikuttamassa Kohtaamisen kahvilan perustami-
seen Joensuuhun ja vastasi pääosin Raamatun opetuksista.  Kan-
sanlähetysopiston opiskelijoiden toimintaviikoilla oli tavoittavaa 
työtä mm. Joensuun kävelykadulla, ammattikorkeakoululla sekä 
Paiholan vastaanottokeskuksessa. Kertomusvuonna saatiin iloita sii-
tä, että piirin alueella syntyi vuoden aikana kolme uutta raamattu-
piiriä. Juniorien toimintailta Donkkis Big Night aloitti uudella paikka-
kunnalla Liperin Ylämyllyllä. 

Tavoitteena on ollut toimia rakentavassa yhteistyössä paikallis-
seurakuntien ja hiippakuntatason sekä muiden luterilaisten järjes-
töjen kanssa säilyttäen oma uskonkäsitys ja työnäky. Yhteistyö toi-
minta-alueen luterilaisten seurakuntien kanssa sujui pääosin hyvin. 
Yhteistyö järjestöjen kesken toteutui Kiteen evankelisella opistol-
la järjestetyn miestapahtuman merkeissä, sekä Raamattuopiston 
kanssa järjestetyssä Reformaation 500-vuotisjuhlassa Rantakyläs-
sä, sekä opiskelijoiden yhteisessä katuaktiossa. Hiippakuntatason 
yhtey det rakentuivat henkilökohtaisten yhteyksien kautta. 

Ilo Sanomasta -teemaan sisältyi sekä Suomen Kansanlähetyksen 
että Pohjois-Karjalan Kansanlähetyksen työ. Piirijärjestö oli osaltaan 
tekemässä Jumalan valtakuntaa suureksi tässä ajassa vuonna 2017. 
Kansanlähetyksen työn ja olemassaolon oikeutus on ulkomaantyön 
eli lähetystyön tekeminen ja esillä pitäminen. Lähetystyö ja koti-
maan työ piiritasolla pysyivät tasapainossa. ¢
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POHJOIS-POHJANMAAN 
EV.LUT. KANSANLÄHE T YS RY.

p i ir ihall ituksen puheenjohta ja anne-mari  fadene

TOIMISTO
c/o Helanen  
Pappilantie 5 B 16  
90460 Oulunsalo 
Puh. 044 447 7847   
p-pohjanmaankl@sekl.fi  

TOIMIPISTE/ 
LÄHETYSKOTI 
Koulukatu 41 
90100 OULU 
  
Lahjoitustili: 
Danske Bank 
FI21 8000 1600 5736 21 

Piirin työn viitenumero: 
100094 
Muu lähetystyö:  
100010    
 
PIIRIHALLITUKSEN 
PUHEENJOHTAJA 
Anne-Mari Fadene  
anne-mari.fadene@sekl.fi 

PIIRIN TOIMINTAA hoidettiin pääasiallisesti vapaaehtoisvoimin. 
Hallinnollisista tehtävistä vastasi puheenjohtaja. Toimipisteenä ja 
Lähetyskotina toimi Uusheräyksen rukoushuone. Tilaisuuksia on jär-
jestetty yhteistyössä Oulun seurakuntien ja alueella toimivien lähe-
tysjärjestöjen kanssa. Kiitos myös Agricola-opintokeskukselle, jolta 
on saatu toimintaan taloudellista tukea.   

Kertomusvuoden suurin tapahtuma oli maaliskuussa Tuiran kir-
kossa pidetty Kansanlähetyksen 50-vuotisjuhla. Pääpuhujina tilai-
suudessa olivat lähetysjohtaja Mika Tuovinen ja Uusi Tie -lehden 
päätoimittaja Leif Nummela. Esko Parkkonen oli koonnut Poh-
jois-Pohjanmaan Kansanlähetyksen historiaa ja hän esitteli sitä Min-
na Helasen kanssa. Juhlaan osallistui jopa 150 ihmistä.           

Tärkeimpänä toimintamuotona oli Kohtaamispaikka-illat, joihin 
voi osallistua koko perheen voimin. Joka toinen viikko järjestettä-
vissä illoissa oli 45 minuutin raamattuluento, yhteistä laulua, ruko-
usta ja iltapala.   

Helmikuussa vietettiin Maria ja Mikko Vuorman tulojuhlaa Karja-
sillan kirkossa. Huhtikuussa järjestettiin Nuorten Aikuisten ja opis-
kelijoiden tapahtuma ”Mitäs Kristitty” Kansanopistokurssi yhdessä 
Uusheräyksen kanssa. 

Juhannusjuhla ja joulujuhla järjestettiin yhdessä viidesläisten jär-
jestöjen kanssa Kellonkartanon kristillisessä kurssikeskuksessa ja 
Karjasillan seurakunnan tiloissa. Oulun evankelisluterilaisen seura-
kunnan Vappukeidas-tapahtumaan osallistuttiin muiden lähetysjär-
jestöjen kanssa. 

Kertomusvuonna järjestettiin viisi viikonlopun mittaista kan-
sanopistokurssia. Niistä marraskuussa Uususkonnollisuus Suomes-
sa -kurssi ylitti uutiskynnyksen. Ylen Oulun paikallisradio haastatteli 
tapahtuman opettajaa, lähetystyöntekijä Jorma Pihkalaa Karjasillan 
kirkossa ennen kurssia. Tapahtuma kokosi 64 osallistujaa.   

Toiseksi eniten osallistujia kokosi lokakuussa Tuiran kirkossa pi-
detty kansanopistokurssi, jonka aiheena oli luterilainen usko. Opet-
tajana toimi Vesa Ollilainen. Osallistujia oli 49.   

Rukous- ja raamattupiirejä kokoontui yhteensä viidellä seurakun-
ta-alueella kodeissa ja seurakunnan tiloissa.  

Kerran kuukaudessa järjestettiin yhteiset seurat Uusheräyksen 
kanssa. Ilosanomapiiri kokoontui, joka toinen viikko. Donkkis Big 
Night -tapahtuma järjestettiin kahdeksan kertaa. ¢
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KERTOMUSVUONNA piirin päätavoitteena oli rakentaa eri ikäkau-
det ylittävä, yhteinen työnäky ja vapaaehtoistyön organisaatio ko-
ko maakunnassa. Toiminnassa keskityttiin hengellisen kodin ja yh-
teisöllisyyden rakentamiseen. Tärkeinä osa-alueina olivat juniori- ja 
nuorisotyö sekä raamattuopetus. Keskeisimpinä paikkakuntina oli-
vat Kuopio ja Iisalmi. Muut säännöllisen toiminnan paikkakunnat 
olivat Siilinjärvi, Sonkajärvi, Leppävirta ja Tuusniemi.  

Juniorien Donkkis Big Night -toiminta jatkui samalla tasolla. Seu-
rakuntakohtaiset Donkkis Big Night -illat jatkoivat toimintaansa va-
paaehtoisten vastuuhenkilöiden vetäminä.   

Tavoitteena oli antaa raamattuopetusta mahdollisimman mo-
nessa tilaisuudessa. Raamattuluentosarja järjestettiin Iisalmessa. Ke-
sän toiminta rakentui vaihtelevissa paikoissa pidetyistä kesäseurois-
ta. Kansanlähetyksen musiikkiryhmiä toimi piirin alueella ja kiersi 
esiintymässä tilaisuuksissa. 

Evankelioimistyössä toteutettiin pienimuotoisesti torievanke-
liointia Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Vankilatyötä jatkettiin. Osallistut-
tiin nuorille suunnatun gospel-minifestivaalin, Re Start -tapahtu-
man, järjestelyihin lokakuussa. Kertomusvuonna oli tavoitteena 
jatkaa ja kehittää ReStart -iltoja.

Osallistuttiin Lapinlahden yhteyspäiville.  
Avustustyötä Aunuksessa jatkettiin pienimuotoisesti.   
Piirin nimikkolähetit olivat Lauri ja Asako Palmu Japanissa, Have-

riset Bulgariassa, Jukka ja Kaisa Sadeharju Papua-Uusi-Guineassa se-
kä Kerttu Huttunen Etiopiassa.  

Piiri kertoi toiminnastaan kotisivujen lisäksi Ystävä-lehden välityk-
sellä. Sen painos oli 800 kpl ja se toimitettiin neljä kertaa vuodessa. 
Tapahtumista ilmoitettiin myös Uudessa Tiessä, Kirkko ja Koti -leh-
dessä, seurakuntien kirkollisissa ilmoituksissa, Radio Deissä Raamat-
tuavain-ohjelman yhteydessä, sekä harkiten piirin alueella ilmesty-
vissä sanomalehdissä.  

Piirin talous rakentuu vapaaehtoisen kannatuksen, tilaisuuksissa 
kannettujen kolehtien ja seurakuntien kautta tulevien kolehti- ja lä-
hettikannatustilitysten varaan. Toiminnan kautta kertyvät myyjäis- 
ja tarjoilutuotot. Tavoitteena toimintavuodelle 2017 oli saada tasa-
painoinen talousarvio, useamman vuoden alijäämäisten tulosten 
jälkeen. Lähetyskodin syksyllä 2017 toteutettava putkiremontti tuo 
talouden osalta suureen haasteen. ¢

POHJOIS-SAVON 
EV.LUT. KANSANLÄHE T YS RY.

järjestökoordinaat tori  oss i  hella

LÄHETYSKOTI  
JA TOIMISTO 
Avoinna ti–to klo 12–16 
Sairaalakatu 11 
70110 Kuopio
Puh. 044 532 4523 
Facebook:  
Pohjois-Savon Kansanlähetys 
Twitter: @psklfi 
Google+: Pohjois-Savon Ev.lut. 
Kansanlähetys 
Facebook:  
Kolme kohtaamista Kuopio 
 
Lahjoitustili: 
NORDEA 
FI09 1078 3000 2019 38 
Swift/Bic-koodi: NDEAFIHH 

Viitteet
Piirin työn viitenumero: 1999  
Lähetystyö: 1960  
 
JÄRJESTÖ- 
KOORDINAATTORI  
Ossi Hella  
Puh. 044 532 4523 
ossi.hella@sekl.fi 

  



K ANSANLÄHE T YKSEN VUOSIRAPOR T TI   • 65

PIIRIT

VUOSI OLI tavallisuudesta poikkeava, sillä suurimman osan vuot-
ta piiri oli ilman piirijohtajaa ja loppuvuoden myös ilman nuoriso-
sihteeriä. Tänä aikana hallitus otti isomman roolin työn johdossa. 
Työntekijävajauksesta huolimatta toiminta jatkui melkein samassa 
mittakaavassa kuin aikaisemminkin. Tässä vapaaehtoisten vastuun-
kantajien työpanos oli merkittävä tuki. Vuoden kohokohta oli Kan-
sanlähetyksen 50-vuotissyntymäpäivät Lahdessa. 

Vuonna 2016 alkanut työ turvapaikanhakijoiden keskuudessa 
jatkui vahvana. Afgaanien raamattupiiri toimi Lahdessa ja Asikka-
lassa ja kurdien raamattupiiri Nastolassa. Afgaaneille pidettiin kak-
si kastekoulua ja kurdeille yksi. Kuusi aikuista ja yksi lapsi kastettiin. 
Arabiankielisen Al Massira -kurssin jälkeen alkoi kaksi raamattupii-
riä arabeille. 

Tavoittavassa työssä nuoret ja nuoret aikuiset järjestivät erilaisia 
aktioita. Alfa-kurssi pidettiin keväällä ja syksyllä. Lähetyskodilla jär-
jestettiin kaksi XEE-evankeliointikoulutusta. My friends -koulutuk-
seen Kansanlähetysopistossa osallistui muutamia ihmisiä. 

Kansanlähetyspäivillä osallistuttiin ruokahuoltoon 40 vapaaeh-
toisen voimin ja järjestettiin myös piirin oma Lataamo. Siellä ladat-
tiin kännyköitä ja juhlavieraat saivat myös ladattua voimiaan mak-
karan, jäätelön ja lettujen avulla. Lataamossa oli neljänkymmenen 
aikuisen lisäksi kaksikymmentä junioria unelmatyössä jäätelöä myy-
mässä. ¢

PÄIJÄT-HÄMEEN 
EV.LUT. KANSANLÄHE T YS RY.

jul istust yöntek i jä anne tak ala 

LÄHETYSKOTI 
Avoinna ma–ke klo 10–13 
Saimaankatu 5 B 113 
15140 Lahti 
Puh. 03 782 4864 
Sähköposti:  
paijat-hameenkl@sekl.fi 
Kotisivut: paijat-hame.sekl.fi 
kohtaamispaikka.info/ 
nm.fi/nuortenillat/lahti/ 
Facebook: Päijät-Hämeen Kan-
sanlähetys 
Facebook: Lahden nuottaillat 
ja –raamikset 
Facebook: Nuoret aikuiset 
Lahdessa 
Instagram: @paijathameen_kl 
 
Lahjoitustili: 
Helmi Säästöpankki 
FI06 4212 1120 0344 87 
ITELFIHH 

Yleinen kotimaantyön  
kannatus, viite: 13084 
Yleinen lähetyskannatus,  
viite: 13097 

PIIRIJOHTAJA 
Peeti Kallonen 
Puh. 044 747 7764,  
myös Whatsapp 
peeti.kallonen@sekl.fi 
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TOIMINNAN RUNGON muodostivat eri paikkakunnilla Gävlen ja 
Göteborgin välisellä alueella ja Finspångin lähetyskodilla pidettävät 
seura-, hartaus-, rukous- ja raamatunopetustilaisuudet. Niiden järjes-
tämisen tekivät mahdolliseksi paikkakuntakohtaiset, vapaaehtoiset 
vastuu- ja pienryhmät. Järjestäjinä oli mukana usein myös paikallinen 
seurakunta. Pastori Sakari Kalliomaa toimitti lisäksi jumalanpalveluksia 
ja hautaustilaisuuksia. 

Rukouksesta opetettiin ja sitä myös käytännössä toteutettiin kaik-
kien kokoontumisten yhteydessä. Kaikki piirihallituksen kokoukset 
aloitettiin tunnin pituisella rukousosiolla.  

Seuroja ja raamattutunteja pidettiin kuudellatoista paikkakunnalla. 
Useita ihmisiä saatiin johdattaa Kristuksen tuntemiseen ja ohjata hei-
tä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. 

Piiri tuki Susanne ja Kari Valkamaa raamatunkäännöstyössä. Lähe-
tyskodilla pidetyissä kokoontumisissa oli ohjelmassa myös lähetystilai-
suus. Lähetystyötä tehtiin Suomessakin. Muun muassa Porissa, Noor-
markussa ja Nilsiässä olivat puhumassa Sakari Kalliomaa ja Kari Teikari. 

Lähetyskodilla järjestettiin Tammipäivät, Talvipäivät, Lähetyspäivät, 
Kevätpäivät, Juhannuspäivät, Raamattu- ja rukouspäivät sekä Kasvu-
päivät. Tapahtumien yhteydessä järjestettiin ystävyysseurat. 

Venäjän juutalaisille järjestettiin leiri Finspångissa. 
Ystävä-lehteä julkaistiin neljä kertaa ja kotisivujen kautta kerrottiin 

toiminnasta. Ääni- ja kuvatallenteita sekä painotuotteita myytiin ja vä-
litettiin sekä jaettiin ilmaiseksi. Lähetyskodilla pidettiin myyjäisiä ja ar-
pajaisia tilaisuuksien yhteydessä.  

Ylimpänä toimintaohjeena kaikessa on ollut ”Sana ja rukous”. Ha-
luamme kiittää Herraamme Jeesusta Kristusta ja antaa hänelle kaiken 
kunnian toiminnastamme. ¢

RUOTSIN SUOMENKIELINEN  
EV.LUT. KANSANLÄHE T YS  

p i ir ihall ituksen puheenjohta ja k ari  te ik ar i 

SVERIGES FINSKS-
PRÅKIGA EV.-LUTH. 
FOLKMISSION  
Sankta Marias Väg 40  
612 92 Finspång 
Tel. 0122 211 55  
ja 070 309 07 80 
 
Puh. Suomesta +46 122 211 55 
ja +46 70 309 07 80 
ruotsinkl@sekl.fi 
Kotisivut: ruotsinkl.palvelee.fi 

Lahjoitustili:  
SWISH-numero 123 192 52 39 
Plusgiro: 415 40 – 6 
IBAN: SE28 9500 0099 6034 
0041 5406 
BIC: NDEASESS  
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VUOSI 2017 oli Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetyksen 48. toimin-
tavuosi.   

Toimintavuotena piirin työtä johdettiin tiimijohtoisesti. Piiripai-
menena toimi Sakari Leppänen edustaen piiriä piirijohtajan man-
daatilla ja toimien palkattujen työntekijöiden esimiehenä. Pentti 
Heinilä jatkoi julistajien ja vapaaehtoisten vastuunkantajien tiimin 
kokoonkutsujana. Tiimin kuului 34 henkilöä ja se kokoontui toimin-
tavuotena erilaisin kokoonpanoin kuusi kertaa. 

Kotimaantyön painopisteenä Porissa oli Kohtaamispaikkames-
sujen vakiinnuttaminen kaikkia ikäryhmiä kutsuvaksi yhteisöksi. 
Tässä onnistuttiin hyvin. Raamattuopetuspäiviä pidettiin kolme se-
kä sielunhoidollinen Hoitavan Sanan päivä. Syksyllä toteutettiin Al-
fa-kurssi ja kevätkaudella jatkuivat Lähetyskodilla Kohtaamisillat, 
joissa käsiteltiin sekä hengellisiä että sielunhoidollisia teemoja. Tee-
tupa Beetel -toiminta jatkui tavoittavana työmuotona. 

Miestyötä toteutettiin yhteistyönä Porin seurakuntayhtymän 
kanssa. Pyhäkoulua pidettiin Kohtaamispaikkamessuissa, mutta 
juniori -ja nuorisotyötä sekä leiritoimintaa ei kertomusvuonna saa-
tu käynnistymään.  

Maakunnassa järjestettiin paikkakunnittain lähetyspyhiä, lä-
hetysiltoja, raamattuopetustilaisuuksia, kotiseuroja ja muita tilai-
suuksia. Toiminnasta vastasivat paikalliset vastuuryhmät ja yh-
dyshenkilöt joko itsenäisesti tai yhdessä seurakunnan tai piirin 
työntekijöiden kanssa. Taloudellisestikin onnistunut Ruskamatka 
tehtiin Vuokattiin ja Kuusamoon.  

Lähetystyössä tavoitteena oli olla yhteydessä jokaiseen alueen 
seurakuntaan, lähetysrenkaiden aktivoiminen, lähetystyön esillä pi-
täminen kaikessa toiminnassa ja lähetyskannatusvastuun hoitami-
nen SEKL:een sopimuksen mukaisesti. Tavoitteissa onnistuttiin. Pii-
rin lähettiliikenne oli vilkasta ja uusia nimikkosopimuksia solmittiin. 
Piirin vapaaehtoisia vastuunkantajia toimi sekä Porissa että Sasta-
malassa maahanmuuttajien parissa tehtävässä lähimmäistyössä. 
SEKL:n Etiopian kummilapsityön Satakunnan tiimi vastasi Agaron, 
Bongan ja Sokorun kummien ja kummilasten yhteydenpidosta. 

Toimintavuoden tulos oli ylijäämäinen. Tätä edesauttoivat toi-
mintatuottojen kasvu, henkilöstökulujen säästöt, sekä toimintaku-
lujen kurissa pitäminen. ¢

SATAKUNNAN  
EV.LUT. KANSANLÄHE T YS RY. 

toimistonhoita ja s irpa vall inen 

TOIMISTO 
Avoinna ma–to klo 10–15 
Eteläpuisto 10 A 
28100 Pori 
Puh. 02 633 3468 
satakunnankl@sekl.fi 
Kotisivut: satakunnankl.fi/ 
Facebook: Satakunnan  
Kansanlähetys 
 
Lahjoitustili: 
Satakunnan Kansanlähetys 
Länsi-Suomen Osuuspankki 
IBAN FI10 5700 0220 0055 91 
 
Kotimaantyön viitenumero: 
14083 
Lähetystyö: 14096 

PIIRIHALLITUKSEN 
PUHEENJOHTAJA 
Sakari Leppänen 
sakarinserviisi@gmail.com 
Puh. 0400 729 383 
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UUDENMAAN KANSANLÄHETYKSEN vuoden 2017 toiminta 
jakaantui kolmeen alueeseen: kirpputoritoimintaan, koti- ja ulko-
maantyöhön sekä juniori- ja nuorisotyöhön. Vuoden 2017 vuosi-
teema oli Evankeliumin puolesta.  

Lähetyskirppis Patinan tuotto käytetään hyväntekeväisyys- ja lä-
hetystyöhön muun muassa Venäjällä, Virossa, Japanissa ja muualla 
Aasiassa ja Afrikassa.  

Kirpputori on ollut piirin työmuotona vuodesta 2001 lähtien ja 
on erittäin tärkeä osa piirin toimintaa. Patinan toiminnasta vastasi 
Maija Teiniranta apunaan myymälätyöntekijäksi palkattu Heidi Elo-
maa, molemmat 75 % työajalla. Kirpputorin toiminnassa oli muka-
na 35 vapaaehtoista vastuunkantajaa. Avustuksia annettiin lähin-
nä Viroon.  

Kotimaisessa työssä tavoitteena oli, että mahdollisimman mo-
net löytäisivät Uudenmaan Kansanlähetyksestä hoitavan hengel-
lisen kodin. Kaikessa toiminnassa, erityisesti kotiseuratoiminnassa, 
pyrittiin tavoittamaan uusia ihmisiä. Pienryhmille annettiin vastuu-
ta käytännön tasolla. Yhdyshenkilöiden kanssa tehtiin tiivistä yh-
teistyötä.  

Piiri järjesti raamattuopetussarjoja viidellä paikkakunnalla. Ret-
kien ja matkojen yhteydessä annettiin Raamatun opetusta. Piiri jär-
jesti neljä maakunnallista tapahtumaa.  

Taloudellisesti tuettiin kahdeksaa lähetystyöntekijää ja lisäksi 
kahden seurakunnan kanssa on olemassa kohdesopimus. Lähetys-
kannatustavoite täyttyi odotusten mukaisesti.  

Kotimaan työjaksolla tai eläkkeellä olevat lähetystyöntekijät oli-
vat mukana toiminnassa. 

Donkkis-kerho jatkui Järvenpäässä syksyyn asti, jolloin se tilojen 
remontin vuoksi jouduttiin laittamaan tauolle. Pernajassa Donkkis 
Big Night -illat toteutettiin neljä kertaa. Pointti-iltoja jatkettiin vii-
koittain Järvenpäässä. Kevätkaudella Pointteja piti Aleksi Soininen 
ja syksyllä Vili Sarento. Syksyllä iltojen painopiste siirrettiin vähitel-
len toiminnan tarjoamisesta nuorten kasvattamiseen vastuun ot-
tamiseen. Kolme nuorta valtuutettiin vahvemmin pohtimaan nuo-
risotyön ja Pointtien tulevaisuutta. ¢

UUDENMAAN  
EV.LUT. KANSANLÄHE T YS RY. 

p i ir i johta ja jar i  arane va 

TOIMISTO 
Avoinna ke klo 10–12 
Kirvesmiehentie 4 A 
04200 Kerava 
Puh. 044 975 1565 
uudenmaankl@sekl.fi 
Kotisivut: sekl.fi/uusimaa 
kirpputoripatina.fi  

Lahjoitustili: 
Danske Bank: 
IBAN FI48 8000 1501 4822 03 
BIC DABAFIHH 

Piirin työn viitenumero: 4161 
Muu lähetystyö: 29007 
 
PIIRIJOHTAJA 
Jari Araneva 
Puh. 044 975 1565 
jari.araneva@sekl.fi 
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VARSINAIS-SUOMESSA toiminnan tavoitteena oli toisaalta ra-
kentaa omaa toimintaa ja toisaalta tehdä seurakuntien kanssa hy-
vää yhteistyötä. Varikkoyhteisön kautta jatkettiin oman hengelli-
sen kodin rakentamista. Toiminta keräsi pääasiassa nuoria perheitä. 
Lapsia oli myös ilahduttavan paljon toiminnassa mukana.  

Katariinan seurakunnan kanssa jatkettiin yhdessä Donkkis-iltoja. 
Varikon yhteydessä lastenkanavat kokosivat 30–40 lasta.  

Kansanopistokurssitoiminta jatkui Turussa vilkkaana. Se kokosi 
enimmäkseen keski-ikäistä ja vanhempaa väkeä. Tapahtumia teh-
tiin osin itsenäisesti ja osin seurakuntien kanssa yhdessä. Tavoittee-
na oli erityisesti raamattuopetuksen antaminen ja ihmisten varus-
taminen omiin palvelutehtäviin.    

Maahanmuuttajatyötä jatkettiin Turussa Mikaelin seurakun-
nan kanssa. Mikaelin seurakunnan kanssa toiminta oli muutenkin 
läheistä. Ari Salmisen osuus tässä työssä oli hyvin keskeinen. Vii-
desläisten järjestöjen kesken järjestettiin lokakuussa yhteinen us-
konpuhdistuksen viikonloppu. Tämä ei tavoittanut väkeä ihan odo-
tetusti, mutta yhteistyötä päätettiin jatkaa ja kehittää.  

Matkailutoiminta oli myös vireää vuoden aikana. Viroon järjestet-
tiin kolme raamattu- ja kylpylämatkaa ja Israeliin yksi matka. Matkat 
kokosivat enimmäkseen senioreita.  

Diakonia- ja ystäväpalvelun kautta tuettiin piirin iäkkäämpää pol-
vea, jotka eivät enää jaksa tai kykene tulemaan tilaisuuksiin.         

Maakunnassa Salossa toimi aktiivinen vastuuryhmä. Muissa 
alueen seurakunnissa toiminta oli satunnaisempaa. 82 % piirimme 
alueen seurakunnista vierailtiin ainakin kerran toimintavuoden ai-
kana. Erityisesti nimikkoseurakuntiin pidettiin tiiviimpää yhteyttä 
muun muassa lähetystilaisuuksien muodossa. ¢

VARSINAIS-SUOMEN  
EV.LUT. KANSANLÄHE T YS RY. 

p i ir i johta ja ar i  malmi 

VUORIKOTI  
Avoinna ma ja to klo 13–16.30 
ti, ke ja pe klo 9.00–12.00  
Vuorikatu 8  
20700 Turku  
Puh. 044 2394178  
vskl@sekl.fi  
Kotisivut: vskl.fi, 
varikkoyhteiso.fi 
Varikkoblogi: vskl.fi/blogi 
Facebook: Varsinais-Suomen 
ev.lut. Kansanlähetys 
Facebook: varikkoyhteiso 
Instagram: @varikkoyhteiso 
 
Lahjoitustili: 
LIEDON SP 
IBAN: FI39 4309 1520 0011 71 
BIC: ITELFIHH 

Piirin työn viitenumero: 
17080 
Lähetyskannatus: 17093 

PIIRIJOHTAJA  
Ari Malmi
Puh. 0500 258813  
ari.malmi@sekl.fi  
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PI IR IEN TOIMINTATILASTOT

PIENRYHMIEN LUKUMÄÄRÄ KANSANLÄHET YSPIIREISSÄ 2016–2017

YHTEENVETO PIIRIEN TOIMINTATILASTOISTA

(Suluissa vuoden 2016 tiedot)

n	Pienryhmiä piireissä vuonna 2017 oli 402 (422). 

n	Jäseniä Kansanlähetyspiireissä vuonna 2017 oli 3131 (3241). 

n	Piirien ystäväkirjeiden saajia vuonna 2017 oli yhteensä 15 095 (15 579).     

n	Toiminnan seurakunnallinen kattavuus vuonna 2017 oli keskimäärin 74,5 % (74 %).   
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JÄSENIÄ KANSANLÄHET YSPIIREISSÄ 2016–2017

YSTÄVÄKIRJEEN SAAJAT 2016–2017
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E-P= Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.

E-SAI = Etelä-Saimaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.

E-SAV = Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys ry.

HEL = Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys ry.

KAI = Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys ry.

K-P = Keski-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.

K-S = Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry.

KYM = Kymenlaakson Ev.lut. Kansanlähetys ry.

LAP = Lapin Ev.lut. Kansanlähetys ry.

P-K = Pohjois-Karjalan Ev. lut. Kansanlähetys ry.

P-P = Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.

P-S = Pohjois-Savon Ev.lut. Kansanlähetys ry.

PÄI = Päijät-Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys ry.

SAT = Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetys ry.

UUS = Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.

V-S = Varsinais-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry.

RUO = Ruotsin Suomenkielinen Ev.lut. Kansanlähetys ry.

PYLVÄSDIAGRAMMIEN LYHENTEIDEN SELITYKSET

TOIMINNAN SEURAKUNNALLINEN KAT TAVUUS
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1. Akaan seurakunta                                                       

2. Alavuden seurakunta                            

3. Anjalankosken seurakunta                                          

4. Forssan seurakunta 

5. Haminan seurakunta 

6. Harjavallan seurakunta                                                

7. Hattulan seurakunta 

8. Hausjärven seurakunta                          

9. Heinolan seurakunta                              

10. Helsingin Mikaelin seurakunta  

11. Hollolan seurakunta                            

12. Hyvinkään seurakunta 

13. Hämeenkylän seurakunta                                          

14. Hämeenkyrön seurakunta                                         

15. Ilmajoen seurakunta                            

16. Imatran seurakunta 

17. Isonkyrön seurakunta 

18. Jalasjärven kappeliseurakunta 
(Kurikan srk) 

19. Janakkalan seurakunta                         

20. Jokioisten seurakunta 

21. Joroisten seurakunta      

22. Juvan seurakunta 

23. Jämijärven seurakunta 

24. Jämsän seurakunta                                                    

25. Kalajoen seurakunta 

26. Kalvolan seurakunta 

27. Kangasalan seurakunta 

28. Kankaanpään seurakunta 

29. Kaustisen ja Ullavan seurakunta         

30. Kemin seurakunta 

31. Keminmaan seurakunta 

32. Kempeleen seurakunta                        

33. Keravan seurakunta                             

34. Kokkolan suomalainen  
seurakunta      

35. Kontiolahden seurakunta                                          

36. Kotka-Kymin seurakunta 

37. Kouvolan seurakunta     

38. Kuhmon seurakunta 

39. Kuopion tuomiokirkkoseurakunta       

40. Kuusankosken seurakunta                   

41. Lahden Joutjärven seurakunta            

42. Lahden Keski-Lahden seurakunta 

43. Lahden Launeen seurakunta                                     

44. Laihian seurakunta 

45. Lapinjärven suomalainen  
seurakunta  

46. Lapuan tuomiokirkkoseurakunta                              

47. Lieksan seurakunta        

48. Lohjan seurakunta                               

49. Lohtajan seurakunta      

50. Luumäen seurakunta     

51. Länsi-Porin seurakunta 

52. Merikarvian seurakunta                                             

53. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta  

54. Mynämäen seurakunta 

55. Naantalin seurakunta  

56. Nokian seurakunta 

57. Nurmeksen seurakunta 

58. Nousiaisten seurakunta 

59. Orimattilan seurakunta                        

60. Oulujoen seurakunta                           

61. Paltamon seurakunta                           

62. Pelkosenniemen seurakunta 

63. Pieksämäen seurakunta                       

64. Posion seurakunta                                                     

65. Pudasjärven seurakunta                                            

66. Pälkäneen seurakunta                          

67. Raahen seurakunta  

68. Rauman seurakunta       

69. Rekolan seurakunta       

70. Riihimäen seurakunta                          

71. Sammonlahden seurakunta 

72. Sastamalan seurakunta 

73. Savonlinnan seurakunta                      

74. Seinäjoen seurakunta                           

75. Siikaisten seurakunta                           

76. Siilinjärven seurakunta 

77. Soinin seurakunta 

78. Sonkajärven seurakunta 

79. Tapiolan seurakunta 

80. Tervolan seurakunta 

81. Teuvan seurakunta                                                    

82. Tikkurilan seurakunta                          

83. Tohmajärven seurakunta                                           

84. Tornion seurakunta   

85. Turun Katariinanseurakunta 

86. Ulvilan seurakunta 

87. Vantaankosken seurakunta                                       

88. Varkauden seurakunta                        

89. Viitasaaren seurakunta  

90. Vimpelin seurakunta                           

91. Ähtärin seurakunta                                                    

92. Äänekosken seurakunta

KANNATUSJÄSENE T
Kannatusjäsenseurakunnat 31.12.2017 
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