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Suomen evankelisluterilainen
Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toteuttaa
Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä sekä kotimaassa että lähetyskentillä. Kansanlähetys kuuluu
kirkolliseen uuspietistiseen liikkeeseen ja toimii työssään Raamatun sekä luterilaisen tunnustuksen pohjalta. Kansanlähetys
on Suomen evankelisluterilaisen
kirkon lähetysjärjestö. Sen tunnuksena on ”Evankelioikaa kansa
evankelioimaan kansoja”.
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LÄHETYSJOHTAJAN TERVEHDYS

LÄHE T YSJOHTA JAN SYDÄMELTÄ
KANSANLÄHETYKSESSÄ olemme Suuressa mukana. Tätä kirjaa lukiessa tulee hengästynyt olo: saimme vuonna 2014 Jumalan armosta olla myös Paljossa mukana.
Lähetystyöntekijöitä meillä oli vuoden lopussa
68. Toiminta ulkomaisilla työalueillamme oli vilkasta ja hedelmällistä. Kotimaassa kansanlähetyspiirit
järjestivät opetus- ja evankelioimistyötä itsenäisesti ja yhteistyössä seurakuntien kanssa. Saarnoja ja
keskusteluja sisältävän opetuskanavan avaimia.net
suosio kasvoi. Kansanlähetyksen toimintaa oli suurimmassa osassa luterilaisen kirkon seurakunnista. Nimikkosopimuksia oli 235 seurakunnan kanssa yhteensä 322.
Kansanlähetysopistolla oli kahdeksan opintolinjan lisäksi kaksi kesälinjaa. Rakennustoimikunta viimeisteli loppuvuodesta uusien majoitustilojen rakennuslupahakemukset. Rakentaminen tulee
olemaan suuri taloudellinen haaste, mutta tarvitsemme uusia majoitustiloja kasvavan toimintamme turvaamiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi.
Toivon, että aikanaan koko kansanlähetysväki ottaa
uudisrakentamisen sydämelleen.
Toimintamme operatiivinen tulos oli edellisten
vuosien tavoin alijäämäinen, mutta testamenttilahjoitukset saivat laskennallisen tuloksen pysymään
positiivisena. Kiitos teille, jotka olette tukeneet työtämme taloudellisesti. Lahjoittajien joukosta löytyy
yksittäisten lahjoittajien lisäksi kymmenysten antajia sekä uusia kuukausilahjoittajia. Olemme rohkaisseet Kansanlähetyksen ystäviä antamaan vaikka 30
euroa kuukaudessa Jumalan valtakunnan työlle.
Olen kiitollinen siitä, että yhdessä olemme saaneet
toteuttaa Jumalan antamaa tehtävää.
Jumala on antanut meille Kansanlähetyksessä kutsumukseksi toimimisen lähetysherätysliikkeenä.
Lähetys kertoo Jeesuksen antamasta tehtävästä seurakunnalleen. Välitämme sanomaa Jumalan

rakkaudesta ja rukoilemme, että Jeesus valloittaisi
uusia sydämiä kansojen keskellä.
Herätys voi uudistaa kirkkoamme ja kansaamme.
Teemme työtä ja esitämme uskoontulokutsun, jotta moni suomalainen löytäisi henkilökohtaisen uskon. Olemme rohkaisseet uskovia ottamaan Suomen hengellisen heräämisen sydämelleen. On aika
koota uskovia yhteen rukoilemaan ja toimimaan
muun muassa kotikokouksia järjestämällä.
Liike kertoo halustamme tehdä jotain toisten hyväksi. Emme halua vain koota olemassa olevia uskovia yhteen vaan olla verkosto, jossa synnytetään
evankeliumia julistamalla uusia Jumalan lapsia.
Evankeliumin tähden meidän tulee olla iskujoukko,
joka lähtee ja rohkaisee muita liikkeelle. Haluamme
työntekijäkeskeisyydestä kansanliikkeeksi, jossa uskovat oma-aloitteisesti toimivat lähimmäisten ajalliseksi ja ikuiseksi parhaaksi.
Vuoden 2014 matkaan sisältyi myös
surua. Kaksi työntekijäämme, Kaija Martin ja Seija Järvenpää surmattiin Afganistanissa heinäkuussa. Heidän muistonsa ja
nimensä jäävät kirkkohistoriaan ja sydämiimme.
Kiitollisuudella ajattelen sinua, joka olet ollut mukana Jumalan valtakunnan
tulemiseksi
kaikkien kansojen keskelle. Tämä kirja kertoo, mitä olet osaltasi saanut aikaan.

Mika Tuovinen
lähetysjohtaja
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JAPANI
t yöa lu e e n e s i m i e s da n i e l n u m m e l a

LÄNSI-JAPANIN EV.LUT. KIRKKO
Kirkko on uusimassa strategiaansa yhdessä sen
kanssa työskentelevien lähetysjärjestöjen kanssa. Kirkko suuntaa voimavaroja entistä enemmän
lapsi- ja nuorisotyöhön. Erityistyömuodot kuten
Koben luterilainen teologinen seminaari ja raamattukoulu, radio-, leirikeskus-, diakonia- ja ulkolähetystyö on asetettu erityisen tarkastelun kohteiksi. Kirkon taloudelliset paineet ovat kasvaneet osin
Norjasta tulevan tuen vähentyessä.
Länsi-Japanin ev.lut. kirkolla oli vuoden lopussa 42 seurakuntaa, joissa on 3796 jäsentä. Kasteita
vuonna 2014 oli 53. Näissä oloissa Kansanlähetyksen lähettien panosta tarvitaan kipeästi, jotta uusia ihmisiä saataisiin evankeliumin vaikutuspiiriin ja
pelastuksesta osalliseksi.

ETELÄ-NISHINOMIYA
Seurakunnan jäsenmäärässä ei tapahtunut muutoksia. Aktiivijäsenten määrä nousi 18:sta 19 henkilöön. Miehiä tuossa joukossa on kaksi, kun kymmenen vuotta sitten heitä oli neljä kertaa enemmän.
Naisten määrä on kymmenen vuoden aikana kaksinkertaistunut. Jumalanpalveluksissa kävi yhteensä 89 eri aikuista ja 28 lasta. Määrä on lähes sama
kuin vuotta aikaisemmin. Keskimäärin jumalanpalveluksiin kokoontui 21 henkilöä.
Seurakunnassa suurin muutos oli työntekijävaihdos joka sujui onnistuneesti. Kaiken kaikkiaan toiminnalliset muutokset alku- ja loppuvuoden välillä olivat vähäisiä. Yksi iloisista tapahtumista oli, että
syksystä lähtien Otsun kotikokous alkoi kokoontua
kuukausittain. Marraskuussa löytyi uusi kokoontumistila, johon kaikki toiminnan piirissä olleet pääsivät tulemaan.
Loppusyksyn aikana oli aistittavissa, että uusien
työntekijöiden tuttuus seurakuntalaisten kanssa oli vahvistunut. Yksi seurakuntaa yhdistäneistä asioista lienee ollut marraskuinen vesivahinko
korjaustöiden suunnitteluineen ja seuraamisineen.
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Korjaustöiden kokonaissumma kohosi noin 1,1 miljoonaan jeniin, josta vakuutusyhtiö korvasi lähes
90 % ja SEKL loput.

AWAJI
Edellisvuonna alkaneet seurakunnan uuden kirkon
rakennustyöt jatkuivat aikataulun mukaisesti. Samalla jatkui myös seurakunnan kastekurssi.
Maaliskuun lopulla toiminta siirrettiin vanhasta
kirkosta uuteen. Viimeinen jumalanpalvelus vanhoissa tiloissa pidettiin maaliskuun 23. päivänä.
Seuraavana viikonloppuna pidettiin ensimmäinen
jumalanpalvelus kastejuhlineen uudessa kirkkorakennuksessa. Näin toiminta jatkui koko vuoden ilman taukoja.
Ensimmäisessä jumalanpalveluksessa kastettiin
neljä henkilöä seurakunnan jäseniksi. Vuoden aikana kastettiin kuusi henkilöä ja saatettiin haudan le-

JAPANI
n

Kansanlähetys aloitti työn Japanissa vuonna
1968.

n

Vuoden 2014 lopulla työntekijöitä oli yhteensä 11.

n

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

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Tapani Kaitainen, SEKL
puh. 044 4477 809

TYÖ ULKOMAILLA

poon kaksi seurakunnan jäsentä. Jäsenmäärä nousi
31:stä 35:een ja aktiivisten seurakuntalaisten määrä nousi 21:stä 25 henkilöön. Jumalanpalveluksissa
kävijöiden määrä nousi neljällä henkilöllä; jumalanpalveluksiin osallistui keskimäärin 25 henkilöä, joista yhdeksän miestä ja 16 naista.
Uuden kirkon myötä seurakunnan kävijämäärät
nousivat lähes läpi koko toiminnan. Samalla monen
seurakuntalaisen mielessä ollut kysymys siitä, mitä seurakunta tekee näin suurella kirkkorakennuksella, sai myönteisen vastauksen. Erityinen ilonaihe
oli vilkkaana uudelleen käynnistynyt lastentoiminta. Sen kautta seurakunta tavoitti lähes 40 perhettä.
Uusi kirkko houkutteli jumalanpalveluksiin myös
aiempaa enemmän seurakuntaa etsiviä kristittyjä.
Iloksemme jotkut heistä ovat tulleet mukaan säännölliseen toimintaan. Tämä kertoo osaltaan siitä,
miten rakennushankkeen monenlaisten paineiden
keskelläkin seurakunnassa vallitseva lämmin ilmapiiri on koitunut siunaukseksi.

HAT-KOBE
Syyskuussa toiminnan aloittamisesta tuli kuluneeksi kuusi vuotta. Seurakunnan 11 jäsenestä lähes kaikki osallistuivat säännöllisesti jumalanpalveluksiin, mutta uusia jäseniä ei seurakuntaan ole
pariin vuoteen saatu. Tavoittavat työmuodot kuitenkin toivat edelleen uusia ihmisiä mukaan viikkotoimintaan. Heistä useimmat olivat löytäneet seurakunnan tiedot internetin kautta. Syksyllä uusitut
kotisivut antoivatkin seurakunnalle tervetulleen
”kasvojenkohotuksen”. Osin lähetyksen ja osin seurakunnan rahoilla hankittu ikkunaan sijoitettu valoristi lisäsi seurakunnan näkyvyyttä.
Sunnuntaisin ennen jumalanpalvelusta kokoontuva lasten pyhäkoulu on ilahduttavasti vakiinnuttanut paikkansa monen lähistöllä asuvan alakoululaisen elämässä. Iloinen asia on myös poikien
suuri lukumäärä. Lokakuussa järjestetty ensimmäinen ulkoilmajumalanpalvelus sai seurakuntalaisilta

innostuneen vastaanoton. Vuoden aikana järjestetyt lastentapahtumat, pääsiäisen perhekirkko, syksyn konserttijumalanpalvelus sekä kynttiläkirkko
kokosivat osallistujia, jotka muutoin eivät käy jumalanpalveluksissa.
Seurakunnan säännölliseen toimintaan kuuluivat jumalanpalvelusten lisäksi lasten HAT-kids -pyhäkoulu, raamattu- ja rukouspiirit, englannin, suomen ja korean kielen opintoryhmät, ruokapiiri sekä
HAT-gospel -kuoro. Jumalanpalveluksiin osallistui
keskimäärin 12 henkilöä. Evankeliumilla tavoitetaan viikoittain suuri joukko lapsia ja aikuisia. Heidän saaminen mukaan jumalanpalveluksiin ja seurakuntayhteyteen on tulevien vuosien haaste.

ITÄ-TOKUSHIMA
Kuluneena vuonna Kansanlähetys antoi merkittävän panoksen lähetyksen aikanaan perustaman Itä-Tokushiman seurakunnan työhön. Työn
tavoitteena oli Itä-Tokushiman seurakunnan kasvun tukeminen seurakunnassa edessä olevien
työntekijämuutosten helpottamiseksi. Keväällä 35
vuotta täyttäneessä Itä-Tokushiman seurakunnassa oli vuoden päättyessä 135 jäsentä. Seurakunta
on itsekannattava.

MUUT T YÖMUODOT
Kansanlähetys vastasi Kansain alueen suomenkielisestä hengellisestä työstä. Pääsiäis- ja joulukirkot
järjestettiin tuttuun tapaan Etelä-Nishinomiyan
seurakunnan tiloissa.
Lähetys tuki LJELK:n toimintaa taloudellisesti yhteensä 4,92 miljoonalla jenillä (noin 36 000 euroa).
Tukeen sisältyi Ananin seurakunnan pastori Yoshihiro Koorikin palkka-avustus, toimisto- ja hallintoavustus LJELK:lle, Luterilaisen tunnin radiotyöavustus sekä
uutena Koben luterilaisen pappisseminaarin tukeminen. Taloudellisen tuen lisäksi SEKL antoi työvoimaa
Koben luterilaisen raamattukoulun käyttöön.
K ANSANLÄHE T YKSEN VUOSIRAPOR T TI •
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E TIOPIA
t yöa lu e e n e s i m i e s p i r k k o t u p p u r a i n e n

Etiopia on yksi maailman köyhimmistä maista,
mutta sen talous on kasvussa. Terveydenhuolto on
parantunut ja lasten koulunkäynti lisääntynyt. Suurissa kaupungeissa rakennetaan paljon. Turvallisuustilanne on enimmäkseen hyvä, vaikka toukokuussa 2014 opiskelijat osoittivat mieltään valtion
maanjakosuunnitelmiin liittyen.
Kansanlähetyksen työ Etiopiassa kertomusvuonna
koostui:
n kehityshankkeista (lue lisää s. 19),
n raamatunkäännöstyöstä (lue lisää s. 23)
n kummilapsiohjelmasta
n koulutuksesta
n kirkon ja sen seminaarin työn tukemisesta
n kirkkojen rakentamisesta
n perhekasvatustyöstä
n vammaisten aseman parantamisesta.

man akkreditoinnista tuli 9.10.2014. Työntekijämme suunnitteli naisten johtajuuskoulutusta, jota
tuki Anna-Liisa Pohjolan rahasto Suomen liikemiesten Lähetysliiton kautta.
Keväällä tuettiin kandidaatin koulutusohjelmien
opetussuunnitelmien rakenteiden yhdenmukaistamista. Leadership and Development -ohjelman
opetussuunnitelma uudistettiin ja tehtiin norjalaisen kehitysyhteistyöprojektin loppuarviointi. Henkilöstölle järjestettiin laatukoulutusta ja laadittiin
laatukäsikirja.
Mekane Yesus -seminaarin teologisella osastolla
jatkettiin opetustyötä. Työntekijämme opetti Raamatun hepreaa, johdatusta Vanhaan testamenttiin
ja Aamoksen teologiaan sekä profeetta Jesajaa. Lisäksi ohjattiin opiskelijoiden lopputöitä.

ETIOPIAN EVANKELINEN
MEKANE YESUS -KIRKKO (EECMY)
Kirkossa on tehty voimakasta strategista suunnittelua ja sen seurantaa. Kirkon jäsenmäärä on 7 280
622, seurakuntia on 8 093, koulutettuja pappeja 3
226 ja hiippakuntia yhteensä 25. SEKL teki yhteistyötä neljän synodin alueella, Jimma Bethel Synod,
Birbir Dilla Synod, South West Synod, Illubabor Bethel Synod. Perhetyö kirkossa ulottuu kaikkien EECMY:n 25 synodin alueelle. Lisäksi kuluneena vuonna vahvistettiin huomattavasti Kansanlähetyksen
yhteistyötä Mekane Yesus -seminaarissa.

MEKANE YESUS -SEMINAARIN (MYS)
VAHVISTAMINEN
Työ painottui kahteen osa-alueeseen: organisaatioiden johtamisen maisteriohjelman suunnitteluun
ja käynnistämiseen sekä tiedekunnan dekaanin
tehtäviin toukokuusta 2014. Päätös maisteriohjel6
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ETIOPIA
n

Kansanlähetys aloitti työn Etiopiassa vuonna 1968. Kummilapsitoiminta alkoi vuonna
2007.

n

Vuoden 2014 lopulla työntekijöitä oli yhteensä 13.

n

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

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Tapani Kaitainen, SEKL
puh. 044 447 7809
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STIPENDIAATIT
Vuonna 2014 Mekane Yesus -seminaarissa tuettiin
11 opiskelijaa eri synodeista. Lisäksi Kansanlähetys
tuki yhden Mekane Yesus -seminaarin opiskelijan
perhettä diakoniarahastosta. Anna-Liisa Pohjolan
rahasto tuki neljää seminaarin maisteriohjelman
naisopiskelijaa. Lisäksi tuettiin Mekane Yesus -seminaarissa kolmea opiskelijaa South West synodista ja yhtä opiskelijaa Arba Minchin seminaarissa.
Ammayan raamattukoulussa tuettiin 12 opiskelijaa
JBS:n alueelta ja Onesimus Nesib -seminaarissa Airan alueen yhdeksää opiskelijaa.

lussa. Avioliittokurssi Onesimus Nesib -seminaarissa järjestettiin, samoin opetusjakso Dembi Dollossa
Gidadan teologisessa Collegessa.

KUMMILAPSIPROJEK TIT
Kummilapsiprojektit Agarossa, Bongassa ja Sokorussa jatkuivat. Kummilapsitoiminta aloitettiin
huhtikuussa 2014 myös Limu Gennetissä, jossa rakennettiin kummilapsiluokka. Bongan kummilapsiluokan viimeistely viivästyi. Kummilapsitoiminnassa tuettiin yhteensä 440 lasta.

JIMMA BETHEL SYNOD (JBS)

NUT TUPROJEK TI JATKUI

Synodia tuettiin taloudellisesti. Lisäksi kummilapsiprojektit ja hiv-projekti toimivat JBS:n alueella.
Opiskelijoita Ammayassa tuettiin, samoin Dimtun
kirkkorakennuksen rakentamista. Työntekijämme
pitivät kolmipäiväiset nuorisotyön koulutuspäivät
alueen kaikille rovastikunnille ja yhden päivän koulutuspäivän Agaron alueen seurakunnille raamattupiirin vetämisestä.

30 000 nuttua saapui Etiopian tulliin 6.12.2014. Vaikean tullausprosessin jälkeen 115 pahvilaatikollista nuttuja saapui lentorahtina Addis Abebaan, mistä ne jaetaan vastasyntyneille vauvoille sairaaloihin.
Lue lisää Nuttu-projektista osoitteessa:
www.nuttu.info

EECMY:N PERHET YÖ
Kertomusvuonna saatiin valmiiksi perhetyön käyttöön tarkoitettu Strengthening Youth. Tämän oromonkielisen opetuskirjan painatuksen kustansivat
Kansanlähetys (3 000 kpl) ja Aster Ganno Literacy
Society (2 000 kpl). Perhetyön aloitusta käytiin tarkastamassa kolmessa eri synodissa ja raamattukou-

VAMMAIST YÖ
Addis Abebassa vammaisten naisten ryhmä sai rekisteröitymisensä vihdoin päätökseen. EDWA:na
tuntemamme ryhmä sai viralliseksi nimekseen Terefech and Her Disabled Friends´ Association eli ”Terefechin ja hänen vammaisten ystäviensä yhdistys”.
Ryhmää tuettiin taloudellisesti maksamalla vuokria,
kutomakurssi, käsityömateriaalia ja viemällä tuotteita Suomeen myyntiin.

K ANSANLÄHE T YKSEN VUOSIRAPOR T TI •
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E TU-AASIA
t yöa lu e e n e s i m i e s

ISTANBULIN LUTERILAINEN KIRKKO
Istanbulin luterilainen kirkko (ILK) toimii turkinkielisessä maailmassa. Julistustyön pääpaino on ollut
Turkissa ja Bulgariassa, mutta myös linkki Saksan
Mannheimissa tehtävään turkinkieliseen seurakuntatyöhön on tärkeä.
Bulgariassa Parvomain kaupungissa sijaitseva Krushevon kylä on ollut ILK:n työkohteena jo
useita vuosia. Sinne syntynyt kappeliseurakunta on saamassa kokoontumistilakseen uuden kirkkotilan. Tonttikaupat hoidettiin jo aiemmin ja
kaavamuutokset vietiin loppuun vuoden 2014 aikana. Piirustuksia ja kustannuslaskelmia viimeistellään. Arvio rakennuskustannuksista on alle
80 000 euroa.
Peshterassa kirkkotilaa koskeva oikeusjuttu eteni
päätökseen. Oikeus päätti järjestää avoimen huutokaupan kirkkotilasta, mutta tämä ei toteutunut
vielä vuonna 2014. Kirkkotila pyritään lunastamaan
kokonaisuudessaan Hristoforos-säätiön omistukseen, jolloin päästään tekemään tarvittavia remontteja
Peshteran seurakunnan ja Kansanlähetyksen juniorityön yhteistyönä vuoden 2013 kesällä aloittama Lastenraamattuja Peshteraan -projekti konkretisoitui 2014 joulun alla. Kaupungin
millet-turkkilaisten asuinalueen lapsille jaettiin 200
turkinkielistä Lastenraamattua. Kansien sisäsivuilla välittyi seurakunnan tervehdys ja kutsu mukaan
toimintaan. Lastenraamattujen jakamisen jälkeen
seurakunnan pyhäkouluihin on tullut mukaan paljon uusia lapsia.
Uuden työntekijäperheen muuttaminen Peshteraan on ollut työalueen isoimpia askeleita. Feymi-pastori sai apua nuorisotyöhön ja moniin muihinkin tehtäviin.
Työ ILK:n muissa seurakunnissa jatkui aktiivisesti viikoittaisten jumalanpalvelusten ja raamattupiirien muodossa. Kastekursseja järjestettiin kysynnän
mukaan. Istanbulin seurakunnassa valittiin ensim8
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mäistä kertaa paikallisia jäseniä vanhimmistoon.
Seurakuntien käyttämän katolisen kirkon tiloja
remontoitiin. Toisen kirkkotilan pintaremontti saatiin päätökseen, mutta toisessa kirkkotilassa kunnostustyötä on useammaksi vuodeksi.
Kaikkien seurakuntien yhteinen leiri pidettiin
Yalovan kaupungissa sijaitsevassa leirikeskuksessa. Kahdella paikkakunnalla järjestettiin pyhäkoulunopettajien koulutus. Niissä molemmissa lähti
pyhäkoulutyö uuteen alkuun.
ILK:n työ paikallisena luterilaisena kirkkona on
herättänyt myös muissa luterilaisissa kirkoissa ja
yhteisöissä suurta kiinnostusta. Turkkilaistyön neuvottelukunta (TNK) on tukenut ILK:n työtä jo yli
kymmenen vuoden ajan.

ETU-AASIA
n

Kansanlähetys
vuonna 1968.

n

Vuoden 2014 lopulla työntekijöitä oli yhteensä 14.

n

Kansanlähetys toimii Etu-Aasiassa yhteistyössä 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-tutkimusinstituutti (www.elrim.org).

aloitti

työn

Etu-Aasiassa

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Juhani Koivisto, SEKL
puh. 044 4477 812
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TNK:n myötävaikutuksella on solmittu aiesopimus Amerikkalaisen Missouri Synodin kanssa kirkon rakentamiseksi Etu-Aasian työalueella.
Työntekijät Etu-Aasiassa ovat monenlaisissa hallinnollisissa tehtävissä niin ILK:ssä kuin viranomaisiin päin. Useat lakipykälät ja niitä varten vaaditut
asiakirjat pyritään laatimaan siten, ettei juridisia
ongelmia kohdattaisi. Haasteena ovat jatkuvasti
muuttuvat lainsäädännöt mm. maassaololupakysymyksissä. Myös turvallisuustilannetta tarkkaillaan
jatkuvasti, kun pyritään seuraamaan arabikevään
vaiheita ja vaikutuksia.

ELRIM
– KOULUTUSTA JA TUTKIMUSTA

koulutusta. Seminaarit ovat tärkeä osa ELRIM-instituutin toimintaa. Seminaareja järjestettiin vuonna
2014 perustetun Luterilaisen yhdistyksen tiloissa.
Jokainen seminaari on myös pappiskoulutukseen
kuuluva oppimäärä.
Lutheran Heritage Foundation on tukenut työtä pitkään ja järjestänyt varoja kirjallisuuden kääntämiseen.

MEDIAT YÖ
Kansanlähetys ja ILK toimivat Sat-7 Türk-nimisen
turkinkielisen kristillisen TV-kanavan partnereina
(www.sat7turk.com). Viime vuosien suuri tavoite on
ollut päästä internet televisiosta satelliittilähetyksiin.
Tämä tavoite näyttää nyt toteutuvan.

Evankelisluterilainen uskontotutkimusinstituutti
ELRIM jatkoi toimintaansa. Se koordinoi teologista
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KESKI-AASIA
a lu e k o o r d i n a at to r i a n n e t u o v i n e n

Yli 30 vuotta kestänyt sota ja levottomuudet
ovat tehneet Keski-Aasiasta yhden maailman turvattomimmista ja köyhimmistä alueista. Väestöstä enemmistö asuu maaseudulla, minne kehitys ei
juuri ole yltänyt. Rikkaiden ja köyhien ero on suuri. Korruptoitunut oikeuslaitos ei pysty takaamaan
turvaa ja elämisen perusedellytyksiä. Niinpä tavallisten ihmisten tyytymättömyys lisääntyy ja eri oppositioryhmittymät kasvattavat kannatustaan.
Kansanlähetys toimii Keski-Aasiassa kansainvälisen kristillisen kehitysjärjestön palveluksessa. Järjestön työntekijät toimivat maan pääkaupungissa
sekä länsi- ja pohjoisosassa terveydenhoidon, koulutuksen ja kehityksen alueilla. Turvallisuustilanteen vaikeutuessa Kansanlähetys kutsui työntekijät
pois maasta vuoden 2014 aikana. Yhteistyö projektien tukemiseksi kuitenkin jatkuu.

KIELIT YÖ
Työntekijämme vastasi pääkaupungissa huhtikuuhun asti yhteistyöjärjestön kielikoulusta, joka on
jatkanut kasvuaan. Koululla on 13 opettajaa, 9 luokkahuonetta ja oppilaita on noin 75. Kaikille halukkaille on vaikeaa järjestää kielenopettajaa.
Kertomusvuonna työntekijämme koulutti kielenopettajia, vastasi opetuksen tasosta ja kehitti
opetusmateriaaleja. Hän vieraili tarkastamassa myös
muissa kaupungeissa olevia kielikouluja ja koulutti
viisi uutta opettajaa. Pääkaupungissa pidettiin jatkokoulutuskurssi jo työssä oleville opettajille.

potilaiden hoitamisessa. Henkilöresurssien puutteen vuoksi suunnitelma odottaa toteuttajaansa.
Maan pohjoisosissa yksi työntekijämme toimi yhteistyöjärjestömme terveysprojektien johtajana sekä toiminnanjohtajan sijaisena. Terveysprojektien alle kuului noin 2/3 kaikesta yhteistyöjärjestön työstä.
Vastuualueeseen kuului muun muassa laajeneva mielenterveysohjelma, maanlaajuinen silmähoitotyö, yhteisökeskeinen vammaisprojekti, paikallisten projektinjohtajien mentorointi sekä viikottainen osallistuminen
yhteistyöjärjestön johtoryhmän työskentelyyn.
Toinen työntekijä toimi yhteistyöjärjestömme
pohjoisen alueen johtajana. Tehtävänä oli tukea
paikallistasolla järjestön ulkomaalaisia ja paikallisia
työntekijöitä sekä projekteja. Työhön kuuluu käytännössä alueen toiminnasta vastaaminen, mm.
talous- ja turvallisuusasiat, henkilöstöhallinto, kiinteistöjen vuokraus ja hoito, liikkuminen sekä tietoliikenne. Aluetoimistossa ja alueen projekteissa oli
vuoden mittaan kerrallaan 12–18 ulkomaalaista ja
noin 80 paikallista työntekijää. Työhön kuului myös
osallistuminen yhteistyöjärjestömme laajennetun
johtoryhmän kokouksiin yhdessä muiden aluejohtajien sekä sektorijohtajien kanssa.

KESKI-AASIA
n

Kansanlähetys aloitti työn Keski-Aasiassa
vuonna 1968.

n

Vuoden 2014 lopulla työntekijöitä oli yhteensä 4.

n

Kansanlähetys toimii Keski-Aasiassa yhteistyössä kansainvälisen avustusjärjestön kanssa.

TERVEYST YÖ JA JOHTOTEHTÄVÄT
Sairaanhoitajien koulutusta jatkettiin mielenterveyshankkeessa. Kuluneena vuonna mielenterveysklinikalla kehitettiin moniammatillista yhteistyötä ja hoitosuunnitelmapalavereita. Hoitotiimi aloitti
opintopiirin, jossa hoitajat vuorollaan kouluttivat
toisiaan. Kertomusvuonna valmistui projektisuunnitelma perhekeskeisestä mallista mielenterveys10
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YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Anne Tuovinen, SEKL
puh. 044 447 7820
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LÄHI-ITÄ
anne lepikko, pia ja rene rendic

Kansanlähetys tukee Lähi-idässä kristillisen klinikan ja sairaalan toimintaa, kristillistä satelliittitelevisiokanavaa sekä ihmiskaupan vastaista työtä.

KRISTILLINEN KLINIKKA JA SAIRAALA
Maassa, jossa parhaimmat hoitopaikat sijaitsevat
suurkaupungeissa, tavoitteena on tarjota terveydenhoitoa kaukana palveluista asuville asukkaille.
Tässä apuna on liikkuva klinikka -toiminta, jonka
puitteissa tehdään vuosittain kymmenkunta matkaa syrjäseuduille. Toiminnan yhteydessä annetaan terveyskasvatusta.
Kristillinen sairaala kävi kertomusvuonna läpi monia
uudistuksia. Potilashuoneita remontoitiin, teho-osaston tilat valmistuivat ja perhelääkärikoulutuksesta valmistui monia nuoria lääkäreitä. Sairaalassa voidaan
taas hoitaa synnytyksiä, kun nuori gynekologi lupautui vuodeksi työskentelemään sairaalassa.
Sairaalassa siirryttiin kolmivuorotyöhön, mikä mahdollisti pitemmät aukioloajat. Potilaita olikin ennätysmäärä. Uudistukset edellyttivät myös
enemmän ammattitaitoista henkilökuntaa. Kun
samaan aikaa palkkausjärjestelmä uusittiin yleisen
kustannustason noustua, pätevän hoitohenkilökunnan rekrytoiminen helpottui. Potilaat luottavat
sairaalaan ja saavat hyvää hoitoa.
Kyläkehittämistoiminta on ollut vilkasta. Liikkuva klinikka on kiertänyt monilla paikkakunnilla. Terveydenhoitopalvelujen ohella on opetettu englantia ja annettu terveysvalistusta kouluissa. Myös
naisten käsityö- ja kodinhoitotaidot ovat kehittyneet valistuksen myötä. Liikkuvalla klinikalla on ollut työssä monia innokkaita paikallisia kristittyjä.
Jumalan sanaa viedään ihmisille ”ratsastaen monenlaisilla ratsuilla”.

SAT-7
Kristillinen televisiosatelliittikanava SAT-7 lähettää toivon sanomaa median keinoin Pohjois-Afrik-

kaan ja Lähi-itään. Ohjelmat on suunnattu kristityille, mutta niitä katsovat monet muutkin alueella,
jossa enemmistö ihmisistä on muslimeja. Erityisesti
SAT-7 KIDS -kanava on hyvin suosittu koko Lähi-idän
alueella. SAT-7 lähettää ohjelmaa neljällä kanavalla ja
kolmella kielellä (arabia, farsi ja turkki). Osa ohjelmista on tekstitetty kohdemaan kielelle, mikäli sitä ei ole
dubattu. Pääosa ohjelmista on kuitenkin joko tehty
kohdemaan kielellä tai uudelleen äänitetty.
SAT-7 on yhteiskristillinen toimija ja se on pystynyt erinomaisesti yhdistämään kaikki alueen kristilliset kirkot työnsä tueksi.
Työntekijämme on työskennellyt SAT-7 työyhteydessä Operations-yksikössä. Työ pitää sisällään oh

LÄHI-ITÄ
n

Kansanlähetys aloitti terveydenhoitotyön
Lähi-idässä vuonna 1975.

n

Ihmiskaupan vastainen työ aloitettiin
vuonna 2013.

n

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

n

Vuoden 2014 lopulla alueella työskenteli
4 järjestön työntekijää ja yksi vapaaehtoistyöntekijä.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Elisabet Elo, SEKL
puh. 044 550 5822
Aluekoordinaattori
Anne Tuovinen, SEKL
puh. 044 447 7820
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jelmatuotantoa palvelevaa it-työtä. Tärkeässä roolissa on ollut myös katsojapalautejärjestelmä ja
ohjelmien aikatauluttamiseen liittyvät järjestelmät,
joista työntekijämme vastasi pääkäyttäjänä.
SAT-7 on vuoden 2014 aikana työskennellyt voimakkaasti erityisesti sosiaalisessa mediassa pyrkien
lisäämään televisiolähetysten monikanavaisuutta.
Vuoden 2014 aikana julkaistiin mm. mobiili-TV-sovellukset Android- ja iPhone-alustoille. Lisäksi yhteistyö sähköisen ääni-Raamatun jaossa on mahdollistanut uudenlaisen tavan jakaa Raamattuja
ihmisille. Monia muita uusia palveluita myös otettiin käyttöön ja SAT-7 TURK -kanavan virallinen lisenssi valtiolliselle TürkSat-kanavapakettiin oli hyvin lähellä toteutumista vuoden 2014 lopussa.
Vuonna 2013 avattu SAT-7 North America lakkautettiin jo ensimmäisen toimintavuoden aikana ja
voimavarat päätettiin keskittää mieluummin nettiin
ja monikanavaisuuteen kuin uuteen satelliittilupaan.

IHMISKAUPAN VASTAINEN T YÖ
Kypros on ihmiskaupan kauttakulku- ja kohdemaa.
Sinne virtaa vuosittain tuhansia ihmiskaupan uhreja, joista suurin osa päätyy työskentelemään paikallisiin yökerhoihin.
Kansanlähetys aloitti työn ihmiskaupan uhrien
auttamiseksi Kyproksella tammikuussa 2013. Työtä tehdään yhteiskristillisen Wellspringin, Nicosia Mercy Centerin, katolisen Caritaksen sekä Cyprus Stop Trafficking -kansalaisjärjestön kanssa.
Vuoden 2015 aikana mukana ovat olleet pieneltä
osin myös Kyproksen Suomen Suurlähetystö sekä
UNDP, joiden kanssa toteutimme naisten filmiviikon yhteydessä olleen ihmiskaupan vastaisen paneelikeskustelun.
Puolivälin talo
Puolivälin talo on siirtymäkoti seksiperäisen ihmiskaupan uhreille, jotka vapautuvat Nikosiassa sijaitsevasta valtion turvatalosta. Se tarjoaa naisille rauhallisen ja turvallisen paikan eheytyä ja voimistua,
jotta he voisivat aloittaa uuden elämän. Puolivälin talo siunattiin käyttöön toukokuun alussa 2014.
Ensimmäinen asukas muutti taloon heinäkuussa.
Puolivälin talo toimii Wellspringin alaisuudessa.
Kansanlähetys tukee talon toimintaa taloudellisesti ja antamalla työntekijän sen käyttöön. Työntekijämme toimii tällä hetkellä ohjausryhmässä, sekä tekee taloon pyrkiville naisille alkuarvioinnin ja
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hoitosuunnitelman. Lisäksi hän toimii tarvittaessa
talossa asuvien naisten apuna.
Päiväkeskus
Kertomusvuonna suunniteltiin Day Care Center eli
Päiväkeskus -projektia. Päiväkeskus tarjoaa päivittäisen kohtaamispaikan ihmiskaupan uhreille ja
heidän lapsilleen. Ohjelma muodostuu työpajasta, jossa valmistetaan erilaisia koruja, laukkuja ja
muita tuotteita myyntiin. Naiset saavat työpajasta
pientä palkkaa. Päiväkeskus tarjoaa naisille englannin kielen tunteja, vanhemmuustaitojen opetusta
sekä erilaisia työpajoja ammatillisten valmiuksien
kehittämiseksi. Erilaiset taidemuodot ovat olennaisena osana mukana ohjelmassa.
Päiväkeskus avasi ovensa syyskuussa 2014, ja toimintaan on osallistunut 11 naista ja 5 lasta. Useimmat heistä ovat ihmiskaupan uhreja, mutta mukana
on myös muutama pakolaisena tai laittomana maahanmuuttajana Kyprokselle saapunut nainen.
Työntekijämme johtaa Päiväkeskuksen toimintaa. Keskuksella käy vapaaehtoisia vetämässä erilaisia projekteja taiteisiin ja tanssiin liittyen.
Evankeliointi ihmiskaupan vastaisessa työssä
Sekä Puolivälin talo että Päiväkeskus toimivat kristillisestä arvopohjasta käsin. Puolivälin talossa pidetään Raamattuun pohjautuvia opetuksia, sekä
välillä myös rukoushetkiä. Päiväkeskuksessa lauletaan lasten kanssa hengellisiä lastenlauluja ja tarinahetket perustuvat Raamatun kertomuksiin.
Hengellisyys näkyy työssä myös monella muulla tavalla. Puolivälin talossa olevat naiset haluavat
usein päästä kirkkoon, ja heidät haetaan säännöllisesti sunnuntaiseen jumalanpalvelukseen. Naiset
alkavat jossain vaiheessa kysellä, miksi heitä halutaan auttaa. Nämä ovat parhaita hetkiä jakaa heille sanomaa Jumalan rakkaudesta. Vuoden 2014
lopussa eräs päiväkeskuksessa käynyt latvialainen
nainen teki uskonratkaisun ja kävi kasteella.
Sekä Puolivälin talo että Päiväkeskus ovat avoimia kaikille ihmiskaupan uhreille heidän uskonnollisesta taustastaan tai vakaumuksestaan riippumatta. Tärkeintä on välittää heille Jumalan rakkautta.
Tavoittava työ
Vuoden 2014 lopussa alkoi tavoittavan työn suunnittelu. Tarkoituksena oli aloittaa rukous- ja keskustelutoiminta Nikosian kabareealueella tammikuussa 2015. Tavoittava työ on tuottanut hyvää tulosta.
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VENÄ JÄ
t yöa lu e e n e s i m i e s j o r ma l a i n e

Venäjän yhteiskunnallinen tilanne muuttui rajusti vuoden 2014 aikana. Ukrainan kansannousu ja
Sochin hyvin onnistuneiden olympialaisten jälkeen
alkanut Krimin ja Itä-Ukrainan kriisi ajoi Venäjän
maailmanpoliittiseen eristykseen. Samaan aikaan
alkanut öljyn hinnan putoaminen syöksi ruplan rajuun pudotukseen. Länsi-Euroopan pakotteet veivät Venäjän ja Euroopan kauppasotaan. Seurauksena on ollut kasvava inflaatio.
Kansanlähetys toimii Venäjällä Inkerin evankelisluterilaisen kirkon yhteydessä tukemalla seurakuntia taloudellisesti ja lähettämällä lähetystyöntekijöitä sen työyhteyteen. Vuonna 2014 työntekijämme
toimivat Pietarissa kirkon keskustoimistossa ja seurakuntatyössä, Sodderissa Karjalassa sekä Siperiassa Minusinskissa, Novisibirskissä ja Omskissa.

sä. He tukivat seurakunnan diakonia viemällä lasten tuberkuloosisairaalaan lastentarvikkeita sekä
vierailemalla vankilasta vapautuneiden puolimatkankodissa soittaen kitaraa, laulaen ja rukoillen. Lähetystyöntekijöittemme johdolla aloitettiin seurakunnassa pienryhmätoiminta.
Minusinskissa asunut lähettiperhe muutti keväällä Suomeen ja työ siirtyi paikallisten vastuulle. Seurakunnan uudet toimitilat mahdollistivat Minusinskin
seurakunnan säännöllisen toiminnan ja vahvistivat
sitä. Määräaikaislähettimme tuki paikallisia työntekijöitä. Uutena työmuotona aloitettiin kouluikäisten
toimintapäivät ja partiotoiminta. Kahdessa kylässä
aloitettiin säännöllinen varhaisnuorisotyö.

SIPERIA
Kansanlähetyksen työntekijät keskittyivät vuonna 2014 Omskissa, Novosibirskissa ja Minusinskissa
seurakuntatyössä lapsi- ja nuorisotyöhön. Omskissa kielikoulua käynyt lähettiperhe muutti syksyllä
Novosibirskiin, jossa he jatkoivat kielen opiskelua.
Sieltä käsin he tukivat Omskin seurakunnan työntekijöitä. Omskin kylätyö jatkui aktiivisena. Kesällä
pidetyn lastenleirin jälkeen kylissä on pidetty suhteellisen säännöllisesti jumalanpalvelukset, pyhäkoulut ja lasten kerhot. Useamman seurakuntalaisen osallistuminen kylätyöhön on mahdollistanut
myös kotikäynnit vanhusten luona. Joka päivä kylissä kokoontui 30 lasta. Vuonna 2014 konfirmoitiin
kylissä 24 eri-ikäistä ihmistä, kastettiin17 lasta ja 16
aikuista.
Pitkään Siperian läänirovastina toiminut lähetystyöntekijämme tuki uutta läänirovastia virassaan.
Rovastikunnan vuotuinen päätapahtuma, kahdeksatta kertaa pidetty rovastikunnan paimenten kokous pidettiin tällä kertaa Omskissa.
Novosibirskissa läheteillämme oli vastuutehtäviä
nuorten aikuisten toiminnassa ja pyhäkoulutyös-

VENÄJÄ
n

Kansanlähetys aloitti kirjallisuus- ja radiotyön
Neuvostoliitossa vuonna 1967 vainotun seurakunnan tukemiseksi.

n

Ensimmäinen lähetti lähti Neuvostoliittoon
vuonna 1991 Viron kirkon kutsusta. Yhteistyö
Inkerin evankelisluterilaisen kirkon kanssa alkoi maan itsenäistyttyä vuonna 1991.

n

Vuoden 2014 lopussa työntekijöitä oli 10,
joista yksi toimii Suomesta käsin. Näiden lisäksi opetus- ja avustusmatkoja tekee 20 katekeettaa Suomesta käsin sekä Virosta käsin
yksi työntekijä.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Tapani Kaitainen, SEKL
puh. 044 4477 809
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Karatusan kirkon rakentaminen edistyi hyvin
vuonna 2014.

PIETARI
Työntekijämme toimi Inkerin kirkon keskustoimistossa rakennuskonsulttina. Hän suunnitteli Inkerin
kirkon rakennusprojekteja, selvitti kirkon kiinteistöjen kuntoa sekä etsi rahoitusta ajankohtaisille hankkeille yhdessä paikallisten asiantuntijoiden kanssa.
Karatusan kirkon lisäksi vuonna 2014 edistyivät varsinkin Muurmanskin ja Kazanin kirkot. Pietarin keskustassa jatkui Pyhän Annan kirkon korjaaminen.
Uusina projekteina aloitettiin Ulan-Uden ja Svetogorskin kirkkojen suunnittelu.
Yksi työntekijämme osallistui Suomesta käsin
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pappien kouluttamiseen Kelton teologisessa instituutissa sekä teologiseen koulutukseen Siperian rovastikunnassa. Hän aloitti työnohjaajakoulutuksen ja toimii Inkerin kirkon pappien ja muiden
työntekijöiden työnohjaajana. Hänen toimenkuvaansa kuuluu myös toimia Suomessa Inkerin kirkon edustuston toiminnanjohtajana.
Yksi lähettiperhe toimii Pietarissa sijaitsevassa
vironkielisessä Jaanin seurakunnassa. Pari kertaa
kuukaudessa käy Virosta vierailulla pappeja. Jumalanpalvelukset pidettiin helmikuusta lähtien joka
sunnuntai. Uusina työmuotoina aloitettiin säännölliset kirkkokahvitarjoilut sekä loppuvuodesta pienryhmätoiminta. Kolmesta rippikoululaisesta yksi konfirmoitiin. Vuoden aikana oli yksi lapsikaste.
Ovet ovat auenneet kotikäynneille.

TYÖ ULKOMAILLA

VIR O
t yöa lu e e n e s i m i e s k a i l a p pa l a i n e n

VALOA JA VARJOJA
Koko vuotta Virossa ovat varjostaneet Ukrainan tapahtumat. Sodan todellisuus ja neuvostoaikojen
muistot ovat tulleet lähelle ihmisten elämää. Virolainen suojelupoliisi Eston Kohver kaapattiin kesällä rajapusikosta Venäjälle kesken työtehtävän hoidon ja
on edelleen tutkintavankeudessa Moskovassa. Nyt
Viron ja Venäjän rajavyöhykkeellä tehdään tauotta
metsänraivaustöitä rajan merkitsemiseksi.
Virossa kokoonnuttiin heinäkuun alussa joka viides vuosi järjestettäville suurille laulu- ja tanssijuhlille Tallinnaan. Kymmeniä tuhansia laulajia ja tanssijoita kokoavalla juhlalla on ollut ja on edelleen suuri
merkitys Viron kansalle.
Poliitikkoja ja kansaa puhututtivat muun muassa lakialoite samaa sukupuolta olevien parien rekisteröimisestä. Lehdissä kirjoitettiin virolaisen sosiaaliturvan heikkouksista, kuten virolaisten huonosti
hoidetuista hampaista, sekä heitteille jääneiden lasten kuolemantapauksista.
Kirkollisia uutisia hallitsi arkkipiispan vaali. Marraskuussa luterilaisen kirkon kirkolliskokous valitsi uudeksi arkkipiispaksi Urmas Viilman. Syksyllä sai
paljon julkisuutta Narvan seurakunnan asettaminen konkurssiin kirkkorakennuksen remonttisää
tiön maksamattomien lainojen takia ja Narvan seurakunnan kirkkoherran erottaminen tehtävästään.
Narvan Aleksandrin seurakunnan tilalle perustetaan
uusi seurakunta, jonka nimeksi todennäköisesti tulee Narvan Peetrin seurakunta.

LÄHET YSKESKUS
Kansanlähetyksen pääyhteistyökumppani Virossa
on Viron kirkon Lähetyskeskus.
Lähettimme työskentelivät kiertävänä musiikkievankelistana vieraillen seurakunnissa ja hoitolaitoksissa sekä lähetyskasvatustyössä. Kesällä järjestettiin aktioviikko Nelja Tuule ristirännak Itä-Virossa
ja syksyllä kirkkopäivät Viimsissä. Lähettimme edusti
Viron kirkkoa Viron evankelisen allianssin lähetystoi-

mikunnassa, joka mm. järjesti keväällä lähetyskonferenssin ja julkaisi syksyllä kuudennen lähetyksen
seinäkalenterin. Mediatyötä tuettiin tuottamalla Lähetyskeskuksen ja Viron kirkon toiminnasta videoita
sekä Lähetyskeskuksen että sidosryhmien käyttöön
Suomessa ja Virossa. Syksyllä alkoi lähettimme johtamana Lähetyskeskuksen kotisivu-uudistus ja verkkokaupan perustaminen.

SEURAKUNTAT YÖ
Lähettimme jatkoivat työtä Viimsin seurakunnassa.
Pyhäkoululaisille pidettiin saarnapyhäkoulua ja junioreille Reede-klubi perjantaikerhoa. Perheille järjestettiin adventtina perhetapahtuma ja seurakunnan naisten kanssa järjestettiin adventtimyyjäiset.
Uusina työmuotoina Viimsissä aloitettiin seurakunnan päiväkerho 3–6-vuotiaille lapsille ja sählykerho
alakoululaisille. Syksyllä lähettimme aloitti pyhäkoulun myös Viimsin naapuriseurakunnassa Randveressä. Lasnamäen kaupunginosassa Tallinnassa lähettimme aloittivat marraskuussa uuden seurakunnan
perustamisen lasnamäkeläisten vapaaehtoisten
kanssa. Uusi seurakunta toimii aluksi Tallinnan Pyhä
Vaimu seurakunnan alaisuudessa.

VIRO
n

Kansanlähetys aloitti työn Virossa vuonna
1991.

n

Vuoden 2014 lopulla työntekijöitä oli 3.

n

Kansanlähetys toimii Viron evankelis-luterilaisen kirkon (EELK) ja sen Lähetyskeskuksen
säätiön työyhteydessä.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Tapani Kaitainen, SEKL
puh. 044 4477 809
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SAKSA
a lu e k o o r d i n a at to r i j u h a n i k o i v i s to

Yksi Saksaa puhuttaneista teemoista vuonna
2014 oli ääri-islamilaisuuden nousu. Ääri-islamismia ovat edustaneet ns. salafistit. Salafismin ideana on palata alkuperäiseen islamiin. Näillä muslimeilla on ollut mm. koraaninjakotempauksia ja
kirjapöytiä, joiden kautta he ovat pitäneet asiaansa
esillä. Jotkut heidän keskuudestaan ovat lähteneet
sotaan Syyriaan. Liike on joutunut viranomaisten
tarkkailuun, koska sitä pidetään uhkana saksalaiselle yhteiskunnalle. Salafisteihin lukeutuvia lasketaan olevan Saksassa noin 6 400. Omassa työssämme emme ole heitä kohdanneet.
Saksassa työmme on jakaantunut toisaalta millet-turkkilaisten parissa tehtävään työhön ja toisaalta työnäyn esillä pitämiseen erityisesti Saksan
itsenäisen evankelisluterilaisen kirkon (SELK) eri yhteyksissä.

ELRIM-työn kautta on ollut mahdollisuus pitää turkkilaistyötä esillä Saksassa, mm. Oberunselin teologisessa oppilaitoksessa ja Saksan itsenäisen ev.lut. kirkon kesäjuhlilla Bielefeldissä. Työssä
keskeistä oli vuoden aikana turkkilaistyön dokumentointi, kirjallisuuden jakaminen ja kirjaston ylläpitäminen. Materiaalia on ollut mahdollista jakaa
ELRIM:n verkkosivulla (www.elrim.org).
Vuoden aikana toteutettiin Kansanlähetysopiston aktioviikko, jonka yhteydessä vierailtiin mm.
moskeijassa. Vuoden loppupuolella toteutettiin
perinteinen kalenterien jakoaktio.

MILLET-TURKKILAISET SAKSASSA
Saksaan on viime vuosien aikana saapunut millet-turkkilaisia Bulgariasta. Kansanlähetys työskentelee alueella, jolla on myös kristittyjä. Työntekijämme on pitänyt yhteyttä erityisesti Duisburgissa ja
Leverkusenissa asuviin millet-turkkilaisiin. Kesällä
oli mahdollisuus tutustua heihin laajemmin yhteisellä matkalla Peshteran seurakunnan pastorin Feymi Madjirovin kanssa. Millet-turkkilaisia asuu myös
Ranskan puolella.

ELRIM-INSTITUUT TI SAKSASSA
ELRIM:n (Evangelisch-Lutherische Religionsinstitut Mannheim) päätoimipiste on Istanbulissa. Instituutti haluaa tutkimuksen keinoin auttaa turkkilaisten ja islamin kohtaamisessa. Sen sivutoimipiste
on Saksassa.
Vuoden aikana työntekijämme osallistui kahteen
koulutusseminaariin Istanbulin Luterilaisen kirkon
yhteydessä Istanbulissa. Toinen jakso käsitteli oppia
Jumalasta ja toinen evankelioimisen teologiaa.
16
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SAKSA
n

Kansanlähetys aloitti työn Saksassa vuonna
1972.

n

Vuoden 2014 lopulla työntekijöitä Saksassa
oli 2.

n

Kansanlähetyksen yhteistyötahot Saksassa ovat Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten (EMO), Orient Dienst (OD), Arbeitskreis für Migration und Integration
(AMIN), Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK).
YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Juhani Koivisto, SEKL
puh. 044 447 7812
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ISO-BRITANNIA
a lu e k o o r d i n a at to r i a n n e t u o v i n e n

MAAHANMUUT TAJAT YÖ

Kansanlähetys oli mukana työssä turkinkielisten
maahanmuuttajien parissa Yeni Yaşam -seurakunnan yhteydessä heinäkuun loppuun saakka. Uudeksi yhteistyötahoksi avautui elokuussa London
City Mission, erityisesti työ Lontoon bengalialueilla.
Vuoden ensimmäisellä puoliskolla turkkilaisten
maahanmuuttajien neuvontapäivässä autettiin viikoittain noin 15–25 turkkilaista. Raamattuja, DVD:tä
ja muuta kirjallisuutta annettiin monille tavatuille
ja turkinkielinen raamatunlausekalenteri jokaiselle. Yeni Yaşam -seurakunnan jumalanpalveluksissa
turkkilaisia kävijöitä oli viikossa kymmenkunta. Neljä nuorta uskoontullutta kastettiin kesäkuussa.
Elokuussa alkanut työ Itä-Lontoon bengalien parissa koostui englannin kielen opetuksesta, kotivierailuista ja ovityöstä, jossa jaettiin kutsuja London
City Missionin kahvilan tavoittaviin tapahtumiin.
Vierailuilla sai keskustella, tutkia Raamattua ja rukoilla naisten kanssa. Joulujuhlaan saapui yli 100
vierasta.
Birminghamissa maahanmuuttajatyötä jatkettiin
Operaatio Mobilisaation työyhteydessä. Poikien
ja tyttöjen kerhoissa kävi kummassakin 25 lasta ja
nuorta viikoittain. Äiti-lapsi-piirissä kävi säännöllisesti 4–8 äitiä lapsineen. Koulujen loma-aikoina pidettiin neljä päiväleiriä, joissa jokaisessa oli noin 50
ala-asteikäistä lasta.
Tavoittavaa työtä tehtiin muslimien parissa kahden aktioryhmän, viikoittaisen kirjapöydän ja joulujuhlan kautta. Jaettiin satoja ilmaisia Jeesus-filmejä
ja kristillistä kirjallisuutta. Tämä työ koettiin erityisen
tärkeäksi nyt, kun muslimit tehostavat omaa lähetystyötään Iso-Britanniassa. Erityisenä ilonaiheena

ja yllätyksenä Birminghamissa koettiin muutaman
vuoden tauon jälkeen järjestetty joulujuhla, johon
kokoontui 80 muslimiäitiä ja -lasta.

KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAT YÖ
Leedsin yliopiston yhteydessä pitkään tehty kansainvälinen opiskelijatyö siirtyi muiden vastuulle.
Elokuussa käynnistettiin uusi projekti Yorkin kahdessa yliopistossa ulkomaalaisten opiskelijoiden
tavoittamiseksi. Pidettiin raamattupiirejä ja rukoushetkiä, annettiin sielunhoitoa, tehtiin kotikäyntejä ja järjestettiin opiskelijoille kahvilailtoja. Suurena rohkaisuna koettiin yhteydenotot kotimaihinsa
jo palanneilta opiskelijoilta, jotka olivat aiemmin tämän työn piirissä kuulleet Jeesuksesta.

ISO-BRITANNIA
n

Kansanlähetys aloitti työn Englannissa
vuonna 1973.

n

Vuoden 2014 lopulla työntekijöitä oli
Iso-Britanniassa yhteensä 2.

n

Kansanlähetys toimii Englannissa Operaatio Mobilisaation ja Crosslinks-järjestön yhteydessä.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Anne Tuovinen, SEKL
puh. 044 4477 820
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KEHIT YSYHTEIST YÖ
t yöa l a n e s i m i e s p i r k k o t u p p u r a i n e n , a lu e k o o r d i n a at to r i a n n e t u o v i n e n

MAASEUTUVÄESTÖN ELINKEINOJEN
MONIPUOLISTAMIS- JA KEHIT TÄMISPROJEKTI, DARIMU, ETIOPIA
Kansanlähetys aloitti Suomen ulkoasiainministeriön tuella maaseudun kehittämisprojektin Darimussa keväällä 2012. Kertomusvuonna alueella rakennettiin tie kylien välille sekä kaksi siltaa. Näin
mahdollistettiin kyläläisten liikkuminen turvallisesti
myös sadekaudella.
Projektin tuloksena on mahdollistettu puhtaan
veden saanti 30 kylälle suojaamalla 21 lähdettä ja
kaivamalla 9 kaivoa.
Tärkeä osa projektia on ollut 249 naisen elinmahdollisuuksien parantaminen muun muassa hankkimalla heille lampaita ja vuohia sekä antamalla heille
koulutusta. Projektin kautta 30 000 äitiä, jotka synnyttävät sairaalassa tai klinikoilla, saavat lapselleen
villaisen nutun, jonka suomalaiset ovat neuloneet.
Noiden 30 000 nutun jakelu toteutuu vuosien 2015
ja 2016 aikana. Tähän mennessä projektissa on jaettu yhteesnä jo lähes 70 000 nuttua Etiopiaan sairaaloihin ja klinikoille.
Darimu-projekti on Suomen ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöprojekti, johon 85 % rahoituksesta tulee Suomen valtion kehitysyhteistyömäärärahoista ja 15 % Kansanlähetykseltä. Toteuttajana
on Etiopian evankelinen Mekane Yesus -kirkko ja
sen kehitysosasto DASSC. Projektin kokonaisbudjetti oli 583 000 euroa.
Darimun maaseudun elinolosuhteiden kehitysprojektille saatiin lisäaikaa kaksi kuukautta vuodelle
2015 yhden sillan rakentamiseksi.

HIV-/AIDS:N LEVIÄMISEN ESTÄMISJA TARTUNNAN SAANEIDEN TUKIPROJEKTI JIMMAN ALUEELLA
ETIOPIASSA VUOSINA 2010–2015

Suomen ulkoasiainministeriö myönsi vuoden 2012
lopussa Kansanlähetykselle kolmen vuoden jat18
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korahoituksen HIV/AIDS-projektiin, joka alkoi Etiopiassa Jimman alueella vuonna 2010. Projektin tavoitteena on ehkäistä hiv/aids:n leviämistä ja tukea
tartunnan saaneita.
Projektin toisen vaiheen (2013 – 2015) kokonaisbudjetti on 458 000 euroa, josta 85 % saadaan ulkoasiainministeriöltä. Kansanlähetyksen omarahoitusosuus on 15 %. Projekti toteutetaan yhdessä
Mekane Yesus -kirkon Illubabor Bethel Synodin kehitysyhteistyöosaston kanssa Agaron ja Jimman
kaupungeissa.
Etiopiassa hiv-ongelma on edelleen suuri, vaikkakin tartunnan saaneiden määrä on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tällä hetkellä
hiv:n levinneisyys on 1,2 %.
Projektilla on viisi elementtiä:
1. Hiv-tartunnan saaneiden tukiohjelma (terveydenhuolto, materiaalinen tuki sekä mahdollisuus aloittaa omaa pienyrittäjyyttä)
2. Aids-orpojen tukiohjelma sadalle lapselle (koulunkäynnin mahdollistaminen, terveydenhuolto sekä huoltajille tai täysi-ikäisille orvoille mahdollisuus aloittaa pienyrittäjyyttä)
3. Pienyrittäjyys riskiryhmille (työttömät nuoret sekä heikossa asemassa olevat naiset)
4. Testausohjelma, jonka tarkoituksena on mahdollistaa tieto omasta hiv-statuksesta sekä ohjata
tarvittaessa lääkityksen aloittamiseen
5. Valistusohjelma
Vuonna 2014 projektin kautta apua sai suoraan
noin 350 henkilöä. Testausohjelman sekä valistusohjelman kautta on tavoitettu laajempi joukko ihmisiä Agarossa ja Jimmassa.
Yksi merkittävä ilonaihe kertomusvuonna oli se,
että useat projektin asiakkaat (82 hiv-tartunnan
saanutta ja 68 orpojen huoltajaa) aloittivat omatoimisesti pientä myyntitoimintaa. He myivät hedelmiä, vihanneksia tai hiiltä. Starttirahana he käyttivät
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omia säästöjään, joita oli kertynyt projektin tukemana.
Vuosina 2010 - 2014 hiv/aids-projektissa on toiminut työntekijöidemme lisäksi kymmenen vakinaista etiopialaista työntekijää.

LIMUN ALUEEN MAASEUDUN
KEHIT TÄMISPROJEK TI
Limun maaseutuväestön elinkeinojen monipuolistamis- ja kehittämisprojekti toteutettiin yhdessä
Mekane Yesus -kirkon Illubabor Bethel Synodin kehitysosaston kanssa.
Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2008–2010 ja toinen vaihe 2009–2011. Syksyllä 2012 sovittiin, että projektia jatketaan erityisesti
peltojen kastelun osalta. Ulkoasiainministeriö velvoitti tekemään uuden poistumissuunnitelman, joka saatiin valmiiksi lokakuussa 2014.
Limun projekti kohtasi useita vastoinkäymisiä.
Alkuvaiheessa viranomaisia ja maanviljelijöitä oli

vaikea saada sitoutumaan tavoitteisiin. Henkilökunnan vaihtuminen niin ulkoasiainministeriössä, Kansanlähetyksessä kuin synodin kehitysosastollakin viivästyttivät projektin läpivientiä. Lopulta
hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin. Hankkeessa onnistuttiin lisäämään kastelujärjestelmän
avulla viljelyalaa 576 hehtaariin, kun se oli vuonna
2010 noin 30 hehtaaria. Saavutettu tavoite ylitti reilusti suunnitelmat, sillä tavoiteala oli 330 hehtaaria.
Lisäksi projektissa sai yhdeksänkymmentä naista
koulutusta mehiläisten hoidossa ja hunajantuotannossa. Ammattikoulu sai öljynpuristimen risiiniöljyn tuotannon opetuskäyttöön ja paikalliset viljelijät saivat koulutusta pumppujen huoltamiseen.
Projekteissa oli palkattuna etiopialainen henkilökunta. Mukana oli myös suomalaisia vapaaehtoisia
vastuunkantajia.
Suomen ulkoasianministeriö hyväksyi helmikuussa 2015 kehitysyhteistyöprojektin Etiopian Limussa päättyneeksi. Projektin kokonaisbudjetti oli
356 375 euroa.

MIELENTERVEYSTYÖ

Herat, Afganistan

u Yli kolme vuosikymmentä kestäneen sotatilan seurauksena arviolta jopa kaksi kolmesta afganistanilaisesta
kärsii mielenterveysongelmista. Kansanlähetys on tehnyt
yhteistyössä kansainvälisen
avustusjärjestön kanssa ammatillista mielenterveystyötä
alueella. Sen tuloksena vuonna 1995 aloitettiin terveysprojekti maan länsiosiin.
Mielenterveyden koulutuksen ja palveluiden kehittämisprojektissa koulutetaan psykiatrian erikoislääkäreitä ja

mielenterveyshoitajia. Myös
perusterveydenhuollon henkilökuntaa koulutetaan tunnistamaan ja hoitamaan mielenterveysongelmia.
Poliklinikalla hoidetaan
vuosittain tuhansia mielenterveysongelmista kärsiviä potilaita koko läntisen Afganistanin alueelta.
Hankkeessa kehitetään lasten ja nuorisopsykiatrian
erikoiskoulutusta. Tämän tuloksena myös mielenterveysongelmista kärsivät lapset
ja nuoret voivat tulevaisuu-

dessa saada ammattitaitoista hoitoa. Tärkeä osa hanketta on koko Länsi-Afganistanin
perusterveydenhuollon henkilökunnan kouluttaminen
tunnistamaan ja hoitamaan
mielenterveysongelmia. Koulutuksesta vastaavat pääosin
paikalliset työntekijät.
Projektista ovat saaneet
ammatillista apua tuhannet
mielenterveyspotilaat. Myös
heidän omaisensa on otettu
hoidossa huomioon.
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JUUTALAIST YÖ
a lu e k o o r d i n a at to r i j u h a n i k o i v i s to

Työalueellamme Lähi-idässä vuosi oli synkkä ja
turvallisuustilanne puhutti. Kriisi ei näyttänyt laantumisen merkkejä. Kesällä käytiin Gazan alueella
toimivan Hamasin ja Israelin välillä sota, joka kesti 50 päivää. Sodan aikana ohjuksia ammuttiin lähes koko maan alueelle. Sodan seurauksena maan
juutalais- ja arabiväestön välit jyrkentyivät. Kriisin
seurauksena antisemitistiset ilmaukset vahvistuivat
Euroopassa. Muuttoliike Israeliin vahvistui. Maahan
muutti pysyvästi 26 500 juutalaista. Sota aiheutti
kärsimyksiä tavallisille palestiinalaisille.
Sota synnytti syvempää pohdintaa elämän merkityksestä. Juutalaisten ja arabien välisen sovinnon
teon tarve voimistui, mikä on Jeesukseen uskovien
parissa ollut esillä nuorten konferensseissa.
Työntekijämme toimii paikallisen messiaanisen
seurakunnan yhteydessä, jossa hän vastasi diakoniatyöstä ja sielunhoitotyöstä yksinhuoltajien parissa. Johtotiimin jäsenenä hän on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa erilaisia tapahtumia ja
seminaareja. Ryhmien ja vierailijoiden vastaanotto
avasi monia mahdollisuuksia kertoa evankeliumia.
Erityisen paljon vieraita oli mukana avointen ovien
päivässä ja joulutarjoilussa.
Vuoden aikana työntekijämme osallistui lasten
parissa tehtävään työhön King’s Kids -toiminnassa. Tavoitteena on ollut tehdä työtä opiskelijoiden
parissa, mutta tässä työssä on ollut haasteita. Työntekijämme ovat auttaneet paikallisen seurakunnan
jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnassa.

CASPARI-KESKUS
Työ Caspari-keskuksessa jatkui. Saimme olla mukana auttamassa julkaisujen graafisessa suunnittelussa ja kirjaston tehtävissä. Caspari-keskus toteutti
seminaareja ja kursseja aikaisempaan tapaan. Vuoden aikana työntekijämme toteutti jo viidennen
hepreankielisen lasten pyhäkoulukirjasen.

LONTOO
Kansanlähetyksellä on ollut yksi työntekijä juutalaistyössä Lontoossa. Hän palasi työalueelleen
syyskuussa. Työ on henkilökohtaista työtä sekä yksityisesti että erilaisissa tapahtumissa. Lontoossa järjestettiin lokakuussa mm. New Age -festivaali, jossa oli mahdollisuus pitää evankeliumin sanaa esillä.

TOIMINTA SUOMESSA
Israel-toimikunta kokoontui viisi kertaa puheenjohtajansa Jouko Jääskeläisen johdolla. Vuoden teemana oli ”Todistukseksi Israelille”. Keväällä järjes-

JUUTALAISTYÖ
n

Kansanlähetys on aloittanut juutalaistyön
vuonna 1968.

n

Vuoden 2014 lopulla työntekijöitä oli juutalaistyössä yhteensä 3.

n

Yhteistyötahona on Caspari-keskus.

MAKOR HATIKVA –KOULU
Kansanlähetys on aloittanut tuen kanavoimisen
Jerusalemissa toimivalle Makor HaTikva -koululle.
Koulu on lasten perusasteen oppilaitos, joka on perustettu vuonna 1990. Oppilaitoksen lapset tulevat
Jeesukseen uskovien juutalaisten perheistä ja koulu ottaa huomioon uskon näkökulman.
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YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Juhani Koivisto, SEKL
044 4477 812
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tettiin yhdessä Helsingin Kansanlähetyksen kanssa
Israel-juhla. Israel-päivien ulkomaisina vieraina
syyskuussa olivat Caspari-keskuksen johtyaja Elisabet Levy ja Makor HaTikva -koulun johtaja Cookie
Schwaeber-Issan.
Kansanlähetyspäivillä Israel-kanava keräsi runsaasti osanottajia. Kotimaassa osallistuttiin Juuta-

laisevankelioimisen Suomen työryhmän (JUST)
työskentelyyn ja Trans4mission tapahtumaan, jossa juutalaisevankelioimista pidettiin esillä nuorten
parissa. Juhani Koivisto osallistui huhtikuun lopussa Kiovassa järjestettyyn LCJE:n Euroopan kokoukseen sekä joulukuussa alustajana Kiovassa Jews for
Jesus -järjestön koulutusseminaariin.
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RAAMATUNK ÄÄNNÖST YÖ
a lu e k o o r d i n a at to r i j u h a n i k o i v i s to

Kansanlähetys jatkoi yhteistyötä Suomen Wycliffe Raamatunkääntäjien kanssa. Vuonna 2014 solmittiin yhteistyösopimus ruotsalaisen Folk & Språk
-järjestön kanssa. Yhteistyöjärjestömme tavoitteena on saada vuoteen 2015 mennessä alkuun käännöstyö kielillä, joilla on käännöstarve.

ETIOPIA
Kansanlähetys osallistui raamatunkäännös- ja lukutaitotyöhön Etelä-Etiopiassa diraytan kielen parissa yhteistyössä paikallisen käännösryhmän kanssa.
Vuoden aikana työryhmä käänsi Uudesta testamentista Ilmestyskirjaa, Paavalin Roomalaiskirjettä
ja Galatalaiskirjettä, 2. Korinttilaiskirjettä sekä Heprealaiskirjettä.

KAAKKOIS-AASIA

n

Kansanlähetys aloitti raamatunkäännöstyön
vuonna 1979.

n

Vuoden 2014 lopussa työntekijöitä oli raamatunkäännöstyössä 9.

n

Yhteistyötahot ovat Suomen Wycliffe Raamatunkääntäjät, Folk & Språk, SIL International, Wycliffe Global Alliance

Kansanlähetys on tehnyt raamatunkäännöstyötä Kaakkois-Aasiassa vuodesta 1984. Vuonna 2005
valmistui Uuden testamentin käännös ja aloitettiin
Vanhan testamentin kääntäminen. Käännöstyötä tekee paikallinen tiimi paikallisen koordinaattorin johdolla. Työntekijämme tekee työtä kotimaasta
käsin tehden matkoja kielialueelle tarpeen mukaan, yleensä 1–2 kertaa vuodessa.
Vuoden aikana työstettiin useita Vanhan testamentin kirjoja mm. Esran, Nehemian ja Hesekielin kirjoja, Psalmeja, 1. Mooseksen kirjaa ja Joosuan
kirjaa. Työntekijämme on auttanut myös käännöskonsulttina opettaen koulutusseminaarissa.
Raamatunkäännöstyössä hyödynnetään erilaisia
ATK-ohjelmia. Olemme olleet mukana näiden ohjelmien kehittämistyössä ja auttamassa niiden soveltamisessa käytäntöön.

n

Tähän mennessä on valmistunut seitsemän
Uuden testamentin käännöstä sekä runsaasti muuta raamattu- ja opetuskirjallisuutta.

VENÄJÄ

RAAMATUNK ÄÄNNÖSTYÖ

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Juhani Koivisto, SEKL
puh. 044 447 7812
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Vanhasta testamentista käännettiin 1. Mooseksen kirjaa. Raamatun tekstien lukemisen rohkaisemiseksi painettiin kirjasia. Vuoden aikana valmistui
luomista käsittelevä kirjanen. Toista kirjasta valmisteltiin.
Evankelista Abiyot Agede on jatkanut Jeesus-filmien näyttöä seurakunnista tulleiden pyyntöjen
mukaan. Filmi näytettiin 20 kertaa 13 paikkakunnalla.
Joulukuun alussa lähti uusi työntekijä Etiopiaan
raamatunkäännöstyöhön, jossa hän aloitti kielikoulun.
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Raamatunkäännöstyö Venäjällä jatkui Suomesta
käsin. Vuoden aikana valmistui Uuden testamentin
käännös eräällä vähemmistökielellä, jonka kääntämisessä työntekijämme on ollut mukana. Vuoden
alkupuolella jätettiin painovaiheeseen koko Raamatun käännös eräällä Venäjän kielellä. Odotam-
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me käännöksen valmistumista painosta seuraavan
vuoden aikana. Käännösten tultua valmiiksi työntekijämme suuntasi työpanostaan konsultiksi valmistautumiseen.

PAPUA-UUSI-GUINEA
Kansanlähetyksen lähettipariskunta jatkoi työtään
Papua-Uudessa-Guineassa. Toinen työskentelee
SIL Internationalin tietotekniikkaosastolla ATK-ongelmien parissa ja toinen Ukarumpan koulussa

opettajana. Bible Translators’ Associationin alaisuudessa rakennettu kääntäjien talo saatiin viittä vaille valmiiksi.

ITÄ-AASIA
Kansanlähetys toimii Itä-Aasiassa yhdessä SIL Internationalin kanssa. Itä-Aasiassa on runsaasti vähemmistökieliä. Työntekijämme palasivat tehtäviinsä
kotimaanjaksolta. Kielikouluvaihe on lopuillaan ja
seuraavaksi tehdään valinta työalueesta.
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LÄHE T YSLENTOT YÖ
t yöa lu e e n e s i m i e s h a n n u h e i n o n e n

Kansanlähetys tekee lähetyslentotyötä Keniassa
kansainvälisen Mission Aviation Fellowship (MAF)
-järjestön työyhteydessä yhden lähettiperheen voimin. Nairobissa, Wilsonin lentokentällä sijaitsevassa MAF Kenian lentokonehallissa lähettimme toimii
avioniikkaosaston vastaavana insinöörinä.
MAF Kenian toiminnassa on tehty arviointia ja
kyselty Jumalan edessä sitä missä on suurin tarve
tämän alan toiminnasta. Merkittävin uusi avaus oli
aloittaa valmistelut MAF Etelä-Sudanin toiminnan
itsenäistämiseksi ja Kenian tilanteen uudelleen arviointi. Jälkimmäisen tuloksena syntyi suunnitelma,
jonka mukaan lähetysten ja avustusjärjestöjen työtä aletaan tukea Pohjois-Keniassa.
Olemme mukana työssä, jonka tuloksena vaikeiden yhteyksien takana tai eristyksissä olevien

ihmisten elämä muuttuu hengellisesti ja fyysisesti
evankeliumin ja käytännön auttamistyön tuloksena.
MAF on kohdistanut resurssejaan erityisesti nuoren
Etelä-Sudanin valtion alueella tapahtuvaan työhön.
MAF:n koneet lentävät siellä ahkerasti. Näiden koneiden huollot tehdään edelleen Nairobissa.
Pohjois-Keniassa avautuneesta uudesta työstä
olemme hyvin kiitollisia. Yksi MAF:n koneista on nyt
suurimman osan aikaa joka viikko sijoitettuna Pohjois-Keniassa sijaitsevaan Marsabitin kaupunkiin,
josta sillä lennetään eri puolille Kenian pohjoista ja
koillisosaa. Näin voimme palvella lähetysjärjestöjä,
jotka työskentelevät vielä tavoittamattomien kansanryhmien parissa.

LÄHETYSLENTOTYÖ
n

Kansanlähetys on solminut yhteistyösopimuksen Mission Aviation Fellowshipin
(MAF) ja Suomen Lähetyslentäjien kanssa
vuonna 1993.

n

Vuoden 2014 lopulla työntekijöitä
oli lähetyslentotyössä yhteensä 2.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Tapani Kaitainen, SEKL
puh. 044 447 7 809
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KIRJALLISUUST YÖ
t yöa lu e e n e s i m i e s

IDÄN KIRJALLISUUST YÖ
Entisen Neuvostoliiton alueella tuotettiin evankelioivaa kristillistä kirjallisuutta kuudella eri kielellä yhteensä noin 260 000 kappaletta. Tämän lisäksi painettiin noin 120 000 kappaletta Johanneksen
evankeliumeja ukrainan kielellä ja noin 270 000
kappaletta venäjän kielellä. Pieniä eriä Raamattuja
ja Uusia testamentteja lähetettiin sellaisille alueille,
joissa kristityillä ei ole mahdollisuutta saada hankituksi Jumalan Sanaa.
Huomattava osa kirjallisuustyöstä tehtiin sellaisilla alueilla, joilla kristityt joutuvat vakaumuksensa
tähden syrjinnän ja suoranaisen vainon kohteeksi.
Tästä johtuen vainottujen kristittyjen puolesta puhuminen Suomessa on kiinteä osa kirjallisuustyötämme. Eri puolilla Suomea järjestettiin tilaisuuksia,
joissa kerrottiin kristittyjen vainoista. Näissä tilaisuuksissa osallistujat kirjoittivat vetoomuskirjeitä
vainottujen kristittyjen puolesta, sekä rohkaisukirjeitä.
Keski-Aasiassa kristittyjen vapauksia ja toimintaa on kuluneen vuoden aikana rajoitettu monella tavalla. Vuosina 2013–2104 kristityille annettiin
oikeudessa 220 tuomiota. Sakkojen yhteenlaskettu summa on 127 000 dollaria. Tällä hetkellä Kes-

KIRJALLISUUSTYÖ
n

Kansanlähetys on aloittanut kirjallisuustyön vuonna 1967.

n

Järjestöllä on kanavointisopimus
Operaatio Mobilisaation kanssa.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Tapani Kaitainen, SEKL
puh. 044 447 7 809

ki-Aasiassa on noin 60 pastoria, evankelistaa ja vastuunkantajaa, jotka eivät enää saa poistua omasta
maastaan. Heidät on asetettu matkustuskieltoon
maksamattomien sakkojen takia.

BUS4LIFE KIRJASTOAUTOT YÖ
Bus4Life kirjastoautotyötä tehtiin Romaniassa, Moldovassa, Unkarissa, Slovakiassa, Tšekissä ja Ukrainassa. Evankelioimismatkoja kirjastoautolla kuluneen vuoden aikana tehtiin 18. Työ tehtiin yhdessä
kansallisten kristillisten kustantamoiden, Operaatio
Mobilisaation tiimien ja paikallisseurakuntien kanssa. Monet itäeurooppalaiset nuoret osallistuivat kirjastoautotyöhön vapaaehtoistyöntekijöinä. Myös
suomalaisia nuoria osallistui tähän toimintaan.
Kirjallisuus- ja raamattutyön lisäksi kirjastoautossa järjestettiin mm. elokuvailtoja, nukketeattereita,
musiikkiesityksiä, katukahviloita ja terveydenhuoltopalveluita.
Kirjastoautotyön yhteydessä on Romaniassa kehitetty myös hammaslääkäritoimintaa. Alkuvuodesta kirjastoauton kyydissä vietiin Romaniaan
hammaslääkäriaseman laitteet. Suomen Kristillinen Hammaslääkäriseura lähetti Romaniaan hammaslääkäreitä ja lääkäreitä avustustyöhön. Keväällä
järjestettiin yhdessä Kristillisen Hammaslääkäriseuran kanssa tutustumismatka Romaniaan. Tämän
seurauksena Romaniaan ollaan nyt perustamassa
kristillistä hammaslääkäriseuraa.

UUSI KIRJASTOAUTO
Loppukesästä saimme ostaa Hankasalmen kunnalta kirjastoauton. Syksyllä auton sisällä aloitettiin
muutostyöt. Muutostöitä on tehty vapaaehtoistyönä. Taviotteenamme on saada uusi auto liikenteeseen kevään 2015 aikana.
Kirjallisuustyö ja Bus4life työtä tehdään yhteistyössä Suomen Operaatio Mobilisaation kanssa.
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KOTIMAINEN T YÖ
a p u l a i s l ä h e t y s j o h ta j a j u k k a k a l l i o i n e n

EVANKELIOIKAA KANSA
EVANKELIOIMAAN KANSOJA
Kansanlähetys on toiminut Suomen kirkon sisällä
pian viisikymmentä vuotta. Alkuvuosina pääasiallisena työmuotona kotimaassa oli evankelioiminen. Useamman päivän evankelioimistapahtumat
ja telttapäivät tulivat tutuiksi monilla paikkakunnilla. Uusia työmuotoja on kehitelty jatkuvasti. Toimintavuonna Alfa-kurssit, starttipiirit, teepöydät
ja kahviteltat toreilla sekä avoimet ovet lähetyskodeilla avasivat mahdollisuuksia ilosanoman välittämiseen. Monilla paikkakunnilla oli tavoittavaa
katutyötä ja esirukouspalvelua. On ollut tarve etsiä uusia keinoja vastata ihmisten pahoinvointiin.
Myös maahanmuuttajien parissa tehtävä työ kasvoi toiminnassamme. Kansanlähetyksen vankilatyö
tavoitti evankeliumin vapauttavalla sanomalla lukuisia ihmisiä vankilamuurien sisäpuolella.

HENGELLINEN KOTI
Useilla paikkakunnilla Kansanlähetys järjesti joko
yhdessä paikallisseurakunnan tai toisten järjestöjen
kanssa tai itsenäisesti jumalanpalveluksia ja messuja. Yhä tärkeämmäksi tuli seurakuntayhteyden luominen ja hengellisen kodin antaminen pienpiirien
ja kotiseurojen muodossa. Lähetyskodit ja piirien
toimistot tarjosivat hyvän mahdollisuuden pienryhmien kokoontumisille ja uskovien kohtaamiselle.
Raamattuopetus oli keskeisenä kaikessa toiminnassamme. Ryttylän lähetyskeskus kokosi läpi vuoden
suuret määrät eri-ikäisiä ihmisiä Sanan äärelle.

MAALLIKKOLIIKE
Kansanlähetys on maallikkoliike, joka antaa kaikille ystävilleen mahdollisuuden aktiiviseen toimintaan. Maallikoilla on käytännöllisen palvelun lisäksi
myös mahdollisuus opettaa, pitää puheita ja todistaa Jeesuksesta. Palkattujen työntekijöitten li26

• K ANSANLÄHE T YKSEN VUOSIRAPOR T TI

säksi meillä on joukko sopimusperusteisia julistustyöntekijöitä, jotka palvelevat lahjoillaan piireissä ja
valtakunnallisessa työssämme. Vuoden 2014 loppupuolella aloitettiin noin 30 osallistujan voimin
nuorten aikuisten puhujavalmennuskurssi, jonka
kautta piireihin saadaan vapaaehtoisia nuoria julistajia. Resurssimme ovat rajalliset ja siksi oli suuri ilo,
että piireissä on niitä, jotka antavat lahjansa käyttöön evankeliumin hyväksi.

KIITOLLISUUS TUESTA
Yhteistyö paikallisten seurakuntien kanssa oli edelleen vilkasta ja rakentavaa. Ilman 322 nimikkosopimusta 235 seurakunnan kanssa emme olisi pystyneet ylläpitämään 68 lähetystyöntekijämme työtä
useilla työalueillamme. Samoin ilman lähetysystäviemme rukoustukea ja säännöllistä uhraamista
työmme ei olisi voinut menestyä. Jumalan armosta
saimme olla ”Suuressa mukana”.

MEDIAT YÖ
Kansanlähetys oli vuoden jokaisena päivänä Radio Dein taajuudella opettamassa Raamattua ja pitämässä esillä lähetystyön näköaloja. Kansanlähetyksen tuottamia radio-ohjelmia kuunteli radion
kautta viikoittain yli 100 000 kuuntelijaa. Radio-ohjelmat olivat: Raamattuavain, Raamattuavain Extra,
Lähetysavain, Raamattubuffet sekä Junioriavain.
Avaimia.net, Kansanlähetyksen kanava netissä
uudistettiin entistä palvelevammaksi. Uudistuksen
myötä sivusto palvelee nyt eri mobiililaitteilla ja antaa mahdollisuuden sisällön jakamiseen sosiaalisen median kautta, johon myös kävijöitä rohkaistaan. Sivusto tarjosi kävijälleen Kansanlähetyksen
radio- sekä televisio-ohjelmat. Vierailijoita sivustolla oli keskimäärin yli tuhat kävijää viikossa.
Café Raamattu -televisio-ohjelma toteutettiin
yhteistyössä TV7:n ja Kansanlähetyksen kesken.
Ohjelmat olivat nähtävissä television lisäksi Avai-
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mia.net -osoitteessa Kansanlähetyksen kanavalla
netissä.

Aurinkoinen sää suosi juhlia. Päivillä tehtiin rohkeita kokeiluja yhdistämällä pääohjelma nuorten
ohjelman kanssa. Iltaisin oli kohdennettua ohjelmaa eri-ikäisille. Kanavat ja rinnakkaistilaisuudet
KANSANLÄHET YSPÄIVÄT
täyttyivät eri-ikäisistä ihmisistä ja Taulumäen kirkko
JY VÄSKYLÄSSÄ
suorastaan pursui väkeä lauantain Hoitavan Sanan
Kansanlähetyspäivät pidettiin Jyväskylässä teemal- illassa. Kokeilu yhdistetystä ohjelmasta oli rohkaisela ”Kasvokkain”. Juhlapaikkana oli Hipposhalli ym- va kokemus tulevaisuutta ajatellen.
päristöineen. Päivät onnistuivat hyvin ja osanottaPerinteinen lähetysnäyttely toteutettiin lähetysjia oli runsaasti. Laskennallisesti päivillä oli runsaat kahvilamuotoisena. Kahvilassa kohtasivat kasvok12 000 kävijää. Kansanlähetyspäiviä edelsi Kohtaa- kain lähetit ja juhlakansa. Lähetysrenkaisiin liittyi
misten keskellä -seminaari. Seminaari opasti aitoon ilahduttava määrä uusia lähettäjiä.
kuuntelemiseen ja ihmisen vierelle pysähtymiseen.
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NUOR TEN MAAILMA
a lu e k o o r d i n a at to r i m i k a fa l k

Kansanlähetyksen nuorisotyö, Nuorten Maailma, järjestää valtakunnallisia tapahtumia ja leirejä, koulutusta, kouluvierailuja sekä säännöllistä viikkotoimintaa eri-ikäisille lapsille, nuorille ja
nuorille aikuisille ympäri Suomea. Keskeistä kaikessa toiminnassamme on Raamattu, nuorten
innostaminen ja aktivoiminen sekä lähetystyön
esillä pitäminen. Ohjaamme lapsia ja nuoria elämään kristittyinä uskoa todeksi omassa asuinympäristössään, koulussaan, opiskelupaikallaan ja
harrastuksissaan. Tarjoamme nuorille mahdollisuuksia kasvaa vastuunkantajina.

JUNIORIT YÖ
Toiminta piireissä
Kansanlähetyksen juniorityö eri puolella Suomea
on edelleen jatkanut kasvuaan. Vuoden 2014
loppuun mennessä säännöllistä juniorityötä tehtiin viidessätoista kansanlähetyspiirissä. Palkattuja juniorityöntekijöitä oli kahdeksan, vapaaehtoisia juniorityön sihteereitä kolme ja vapaaehtoisia
vastuunkantajia noin 900. Vastuunkantajien koulutus toimintavuonna 2014 keskittyi niiden piirien
alueelle, joissa palkattua työntekijää ei ollut.
Kouluikäisille suunnattuja Donkkis Big Night
-toimintailtoja järjestettiin eri puolilla Suomea yli
60 eri paikassa. Iltoihin osallistui yli 3 000 lasta. Lisäksi säännöllistä viikkotoimintaa lapsille ja junioreille järjestettiin kymmenillä paikkakunnilla eri
puolilla Suomea.
Toiminta Ryttylässä
Kansanlähetysopistolla Ryttylässä järjestettiin toimintavuonna 2014 useita leirejä eri-ikäisille lapsille. Keväällä järjestettiin Donkin lähetysleiri, jolla oli 35 lasta sekä yhteensä 13 vastuunkantajaa.
Kesällä järjestettiin Donkin kesäleiri 7–8-vuo
tiaille, Donkin kesäleiri 9–10-vuotiaille ja Junnuripari. Näille leireille osallistui yhteensä noin 120
lasta ja 50 vastuunkantajaa. Suurimpana kesäkau28
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den ja koko vuoden leirinä Junnujen Kesä kokosi samanaikaisesti yli 180 11–14-vuotiasta lasta ja
noin 90 vastuunkantajaa leirille. Syyskaudella pidettiin Donkin loskaleiri, jolle osallistui 48 lasta
sekä 21 vastuunkantajaa.
Koko perheen tapahtumia toimintavuonna
2014 olivat Koko perheen raamattuloma, Päällystön hengelliset päivät sekä Paras Perintö -tapahtuma. Näiden lisäksi muutamaan aikuisten
tapahtumaan järjestettiin lapsille lastenhoitoa ja
lastenohjelmaa. Piirien ja seurakuntien käyttöön
tuotettiin opetusmateriaalia.
Tietoa Kansanlähetyksen juniorityöstä löytyy
verkkosivuilta osoitteesta www.donkki.net

NUORISOT YÖ
Pointti- ja Nuotta-illat piireissä
Kansanlähetyksen viikoittaisia Pointti-nuorteniltoja sekä yhteistyössä SLEY:n, OPKO:n ja Raamattuopiston kanssa toteutettuja Nuotta-iltoja järjestettiin 14 paikkakunnalla. Toiminnassa oli mukana
yli 130 nuorta ja vapaaehtoisia nuoria vastuunkantajia oli toiminnassa mukana 25.
Rippikoulutyö
Nuorten Maailman rippikoulutyö vastaa nuoren
elämään liittyviin kysymyksiin tuoreella ja innostavalla tavalla. Kertomusvuoden kesällä Kansanlähetysopistolla järjestettiin viisi rippileiriä. Yhden
perusleirin lisäksi toteutettiin neljä teemarippikoulua: bändi- ja taideripari, sporttiripari, tanssiripari sekä alppiripari. Rippikoululaisia Nuorten
Maailman rippikoululeireillä oli yhteensä 122 ja
leirejä toteuttamassa oli 60 opettajaa ja isosta.
Vuoden 2014 rippikoululaisille ja isosille järjestettiin syyskuussa Pointti-kasvuleiri, joka oli samalla
Nuorten Maailman rippikoulujen jatkoripari. Leirille osallistui yhteensä 118 nuorta.
Isoskoulutuksessa (ISKO) Kansanlähetysopistolla käytännön isostaitoja opetteli kahden vii-
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konlopun (keväällä ja syksyllä) aikana yhteensä
230 nuorta. Isoskoulutukseen sisältyi sekä kaikille yhteistä että eri ikäryhmien isosille suunnattua
opetusta. Tarkempaa tietoa Kansanlähetyksen
rippikouluista ja isoskoulutuksesta löytyy Nuorten Maailman verkkosivuilta osoitteesta www.
nm.fi.
Nuorisotyön valtakunnalliset tapahtumat
Nuorten Maailman valtakunnallisten nuorisotapahtumien pääkohderyhmä ovat 15–19-vuotiaat
nuoret. Nuorten Maailman tapahtumissa painottuu kristillinen kasvatus. Tapahtumat tarjoavat
nuorille innostavia ja rohkaisevia kokemuksia ilman päihteitä. Nuoren elämä huomioidaan kokonaisvaltaisesti ja häntä tuetaan hänen kristillisen
identiteettinsä kehittymisessä ottaen huomioon
nuoren omasta elämäntilanteesta nousevat kysymykset. Tapahtumissa nuorille on aina tarjolla
mahdollisuus kahdenkeskiseen luottamukselliseen keskusteluun aikuisen ihmisen kanssa.
Nuorten Maailman tapahtumiin osallistuu
nuoria useiden eri seurakuntien ja muiden kristillisten järjestöjen piiristä. Valtakunnalliset tapahtumat edistävät näin eri alueilla asuvien välistä
yhteyttä, samoin kuin kulttuuristen raja-aitojen
ylittämistä. Tapahtumat antavat myös mahdollisuuden varustaa ja tukea nuoria toimimaan kristillisten arvojen mukaisesti oman arkensa ja ikäryhmänsä keskellä toinen toistaan tukien.
Kansanlähetys on Suomen ev.lut. kirkon lähetysjärjestö ja siksi Nuorten Maailman toiminnassa on esillä vahvasti kansainvälinen ulottuvuus ja
lähetyskasvatus. Kannustamme nuoria rukoilemaan lähettien puolesta ja kantamaan vastuuta
evankeliumin eteenpäin menemisestä.
Haaste ja Quiet Action
Haaste-leiri ja Quiet Action -tapahtuma järjestettiin Kansanlähetysopistolla Ryttylässä. Haaste-leirin teemana 30.12.2013–1.1.2014 oli Raamatun
punainen lanka. Haasteen opetuksissa keskityttiin siihen millainen kokonaisuus Raamattu on ja
raamatuntulkintaan. Quiet Action -pääsiäistapah-

tuman opetuksissa 17.–20.4.2014 perehdyttiin
pääsiäisen tapahtumiin. Molemmilla leireillä käsiteltiin myös nuoren elämää koskevia kysymyksiä ja harrastettiin erilaisia aktiviteetteja. Haaste
ja Quiet Action kokosivat eniten 15–18-vuotiaita
nuoria, mutta myös nuoria aikuisia. Haaste-leirille
osallistui noin 250 nuorta, Quiet Actionissa väkeä
oli noin 210 ja lisäksi vastuunkantajia.
Life-leiri
Kansainvälinen kristillinen taide- ja toimintaleiri Life pidettiin Ryttylässä 26.7.–1.8.2014. Se kokosi yhteen noin 160 musiikista, teatterista, valokuvaamisesta, urheilusta, mediasta ja tanssista
kiinnostunutta leiriläistä. Leiri järjestettiin yhdessä Creative Arts Europen (CAEF) kanssa. Ammattitasoista opetusta annettiin noin 20 pajassa. Mukana oli sekä aloittelijoita että pitkälle ehtineitä
harrastajia.
Teologisesti Life-leiri painottuu luomiseen.
Leirillä ei keskitytä valmentamaan nuorista erinomaisia tanssijoita tai menestyviä näyttelijöitä,
eikä haluta ruokkia keskinäistä kilpailua heidän
välillään. Leirillä halutaan ennen kaikkea kohdata nuoria, tukea heidän kasvuaan, vahvistaa identiteettiä Jumalan luomina ja rakastamina, ainutlaatuisina mestariteoksina sekä rohkaista heitä
etsimään lahjojaan ja iloitsemaan luovuudesta
vertailematta omaa osaamista muihin.
Life-leirillä oli mukana leiriläisten lisäksi myös
vastuunkantajia, nuorisotyön opiskelijoita, talkoolaisia, työntekijöitä, vapaaehtoisia eri tehtävissä sekä opettajien jälkikasvua.
Nuorten Kesä
1.–3.8.2014 Nuorten Kesän teemana oli Jeesus.
Raamattuopetuksissa käsiteltiin Jeesusta henkilönä, hänen opetuksiaan ja Jeesuksen seuraamiseen liittyviä kysymyksiä. Tapahtumassa oli useita esiintyviä artisteja, mm. musiikkia ja teatteria.
Ohjelmassa oli lisäksi messuja, opetuskanavia,
beach-turnaus sekä yhteisöllistä hengailua open
stage -kahvilassa. Nuorten Kesä kokosi noin 400
osallistujaa, vastuunkantajaa ja satunnaista ohiK ANSANLÄHE T YKSEN VUOSIRAPOR T TI •
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kulkijaa rakentumaan hengellisesti sekä nauttimaan kesästä ja yhdessä olemisesta.

NUORET AIKUISET
Nuorten aikuisten työ piireissä tapahtui pääasiassa Kolme Kohtaamista -nimikkeen alla. Kolme Kohtaamista -illat kokosivat viikoittain nuoria
aikuisia Raamatun sanan, laulamisen, rukoilemisen ja yhdessä tekemisen äärelle säännöllisesti kolmellatoista paikkakunnalla. Lisätietoa Kolme Kohtaamista -toiminnasta löytyy osoitteesta
www.kolmekohtaamista.com
Nuorten aikuisten Raamattubreikki-leiri
18–30-vuotiaille nuorille aikuisille järjestettiin
Raamattubreikki-leiri 21.–23.3. ja 5.–7.12.2014.
Leiriin kuului raamattuopetusta, yhteistä rukousta, yhteislauluja, hyvää ruokaa, virkistävää musiikkia sekä illanistujaiset. Ensimmäinen viikonloppu
keräsi hieman yli sata osallistujaa ja toinen hieman yli 200 osallistujaa.
Nuorten aikuisten Kesä
Nuorille aikuisille järjestettiin Nuorten Kesän aikaan 2.8.2014 Ryttylässä oma tapahtumapäivä,
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johon kuului raamattuopetusta, yhteistä rukousta, yhteislauluja, hyvää ruokaa, virkistävää musiikkia, sekä illanistujaiset. Päivä keräsi noin kolmekymmentä osallistujaa.

NUORTEN MAAILMAN JULKAISUT
Donkki-lehti on 9–14-vuotiaille suunnattu harraste- ja raamatunlukulehti. Sen tavoitteena on ohjata junioreita lukemaan säännöllisesti Raamattua. Donkki ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.
Nuotta on kristillinen nuorten media, johon
kuuluu lehti, nettisivusto ja nettiradio. Nuotta-lehti, nuoren seurakunnan sanoma, ilmestyi
10 kertaa vuodessa tavoittaen suuren osan kristillisessä nuorisotyössä mukana olevista nuorista.
Nuottaa julkaisevat SLEY, Kansanlähetys ja OPKO.
Nuotta.com nettisivustolla julkaistiin päivittäin
nuorille suunnattuja opetuksia ja uutisia. Lisäksi Nuottataajuus-nettiradiosta saattoi kuunnella
gospelmusiikkia 24/7. Nuotan kotisivut löytyvät
osoitteesta www.nuotta.com.

TYÖ KOTIMAASSA

KUSTANNUS OY UUSI TIE
y h t e y s pä ä l l i k k ö s a n n a m y l l ä r i n e n

Visiomme on olla mediatalo, joka tunnetaan rohkaisevasta, rakentavasta ja sytyttävästä sanomasta.
Missiomme on välittää yhdessä Kansanlähetyksen
kanssa median eri keinoin evankeliumia edistääksemme ja tukeaksemme uskoa ja hyvää kristillistä
elämää.

LEHTIEN
PAINOSMÄÄRÄT
Uusi Tie, keskimäärin 8 600 kpl (viikko + kk)

AVAINTAVOIT TEET
JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Uusi Tie/viikko, keskimäärin 7 790 kpl

1. Oikein mitoitetut resurssit
Organisaatiossa tapahtui johtamiseen liittyvä muutos, kun vuoden 2014 keväällä toimitusjohtajavetoisesta toiminnasta luovuttiin ja siirryttiin tiimijohtamiseen. Nelihenkiseen johtotiimiin kuuluivat
johtotiimin puheenjohtajana toimituspäällikkö
Vuokko Vänskä, päätoimittaja Leif Nummela, kustannuspäällikkö Päivi Häkkinen sekä yhteyspäällikkö Sanna Myllärinen.
Tiimijohtamisen myötä aloitettiin vuoden aikana
kaikkien yrityksen toimintojen tarkastelu ja resurssien mitoittaminen tulevaisuuden tarpeita varten.
Tämä otettiin huomioon myös rekrytoinnissa sekä
nykyisen henkilökunnan toimenkuvissa.

Joulun Aika 2014 8 000 kpl

2. Toimiva yhteistyö SEKL:n kanssa
Uusi Tie solmi SEKL:n ja Kansanlähetysopiston
kanssa vuosisopimuksen mahdollistaakseen katto-organisaationsa työn esilläpidon kaikissa mediatalon kanavissa. Lehti panosti lähetystyöhön liittyvään sisältöön.
3. Vahva Uusi Tie -brändi
Yrityksen avainsanoiksi nostettiin näkyvästi ”sytytä,
rakenna ja rohkaise”. Toteutettiin seuraavia toimenpiteitä brändin vahvistamiseksi:
n avattiin facebook-sivu ja luotiin selkeä markkinointistrategia kanavan hyödyntämiseksi.
n käytettiin sosiaalista mediaa kirjojen markkinoin-

nissa tässä onnistuttiin yli odotusten.

Uusi Tie/kk-painos 10 950 kpl

Donkki, keskimäärin 1 475 kpl		
Ei erillistä joulu-Donkkia,
numeron 6/14 painosmäärä 1 900 kpl
Nuotta 1 950 kpl

n aloitettiin lehden sähköisen sisällön siirtäminen
uuteen, osittain maksumuurin takana olevaan palveluun; palvelu avattiin 1.12.2014.
n toteutettiin sähköinen markkinointikampanja
seurakuntiin yhdessä Perussanoman kanssa .
n toteutettiin Tuhat lahjaa -kirjan omat nettisivut

ja facebook-sivut, joita käytettiin markkinoinnissa.
n toteutettiin lehden 50-vuotiskampanja, johon
liittyi markkinointia erityisesti Kansanlähetyspäivillä ja kansanlähetyspiireissä syksyllä.
n juhlittiin avainhenkilöiden kanssa lehden 50-vuo-

tista taivalta Helsingissä.
4. Taloudellisesti kannattava toiminta
Johtotiimin päätavoitteena vuonna 2014 oli varmistaa resurssien uudelleen mitoittamisella ja hyvällä yhteistyöllä taloushallinnon kanssa yrityksen
talouden vakauttaminen. Tässä onnistuttiin.
K ANSANLÄHE T YKSEN VUOSIRAPOR T TI •
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KANSANLÄHETYSOPISTO

K ANSANLÄHE T YSOPISTO
r e h to r i n i i lo r ä s ä n e n

Kansanlähetysopiston toimintakertomus alkaa
kesäkuusta 2014 ja päättyy toukokuuhun 2015.
Näin se poikkeaa muiden osastojen toimintakertomuksista, jotka jaksottuvat kalenterivuoden mukaan. Tapahtumakalenteri ja kustannuslaskelma on
kuitenkin esitetty kalenterivuodelta 2014.
Kansanlähetysopisto antoi koulutusta kahdeksalla opintolinjalla sekä kahdella kesälinjalla. Syksyllä uutena opintolinjana aloitti palvelutyölinja.
Syyslukukaudella opiskelijoita oli 57 ja kevätlukukaudella 58. Kansanlähetysopiston opetuksessa
yhdistyvät teoria ja käytännön harjoittelu.

SYYS- JA KEVÄTLUKUKAUSI
Syvälle Sanaan
RAAMATTULINJA perehdyttää Raamatun sanomaan, antaa valmiuksia hengelliseen työhön ja
auttaa opiskelijaa kasvamaan kristittynä. Raamattulinjalla opiskeltavia aiheita ovat Raamatun tuntemus, lähetystyö, käytännön evankeliointi sekä kristilliseen uskoon ja elämään liittyvät ajankohtaiset
teemat.
TEOLOGIALINJA tarjoaa kristilliselle uskolle ja elämälle perusteet, jotka kestävät kriittisen tarkastelun. Linjalla opiskellaan Raamatun kirjoja ja tulkintaa, maailman uskontoja, apologiaa, luterilaista
uskonoppia ja lähetysteologiaa sekä perehdytään
ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin.
Raamattu- ja teologialinjan opiskelijat elävät uskoaan todeksi ja harjoittelevat evankeliointia palvelemalla lähiympäristöä seurakuntatyön tehtävissä esimerkiksi varhaisnuoriso- ja vanhustyössä sekä
toimintaviikoilla eri puolilla Suomea. Opiston arkeen kuuluu myös pienryhmätoiminta.
Sanasta tekoihin
NUORISOTYÖLINJA antaa opiskelijalle valmiuksia
kantaa vastuuta kristillisessä lapsi- ja nuorisotyössä
sekä auttaa kasvamaan Raamatun tuntevaksi kris32
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tityksi. Opiskelijat työskentelevät nuorten ja juniorien tapahtumissa sekä tekevät kouluvierailuja.
MUSIIKKITEATTERILINJA tutustuttaa opiskelijan
musiikkiteatterin perusteisiin ja Raamattuun. Musiikkiteatterilinja esitti näytelmiä laajoilla koulu- ja
seurakuntakiertueilla.
KANSAINVÄLISYYSLINJA perehdyttää opiskelijan
kulttuurista toiseen tapahtuvaan työhön ja antaa
hänelle kokemuksia omien lahjojen käytöstä lyhytaikaisessa lähetys- ja kehitysyhteistyössä.
LÄHETYSLINJALLA valmistuu lähetystyöntekijöitä kirkon ulkomaantehtäviin. Tammikuusta joulukuuhun kestävä erikoistumiskoulutus valmentaa
eri uskontojen ja kulttuurien kohtaamiseen. Linjalla
perehdytään syventävästi Raamattuun ja evankeliumin monipuoliseen välittämiseen. Joulukuussa

TULE
TUTUSTUMAAN!
Kansanlähetysopisto tarjoaa lukuvuoden
aikana lähes joka viikolle kaikille avoimia
kolmen päivän opiskeluperiodeja. Viikonloppuisin tarjolla on mielenkiintoisia tapahtumia ja lyhytkursseja Raamatusta,
sielunhoidosta, lähetyksestä, teatteritaiteesta sekä nuoriso- ja junnuleirejä.

Lue lisää:
www.kansanlähetysopisto.fi

KANSANLÄHETYSOPISTO

linjalta valmistui yksi uusi lähetystyöntekijä. Keväällä linjalla on kolme opiskelijaa.
PALVELUTYÖLINJALLA viikko-ohjelma räätälöidään
opiskelijakohtaisesti sopivilla työtehtävillä ja raamattuperiodeilla. Lähetyskeskuksen monipuolinen
toiminta tarjoaa erilaisia töitä ja siten käytännön
oppimismahdollisuuksia. Kesän 2016 kansanlähetyspäivien valmistelut tarjoavat erityisesti rakentamisen puolella monipuolisia haasteita.
Kesälinjat
KESÄTIIMILINJA antaa nuorille kokemuksen Kansanlähetyksen lapsi- ja nuorisotyöstä. Käytännön
työssä opiskelija löytää omia lahjojaan, kasvaa kristittynä ja vastuunkantajana. Linjalaiset olivat mukana järjestämässä muun muassa Kansanlähetyspäiviä, Life-leiriä ja Nuorten Kesää.

KESÄKANSAINVÄLISYYSLINJALLA nuoret tutustuivat lähetys- ja kehitysyhteistyöhön eri puolilla maailmaa. Kesän opintoihin kuului ulkomaanjakson lisäksi viikon mittainen lähijakso Ryttylässä.
Muu koulutus ja toiminta
Kansanlähetysopisto tarjosi kaikille avoimia kolmen päivän opetusjaksoja maanantaista keskiviikkoon. Jokainen opetusperiodi muodosti yhtenäisen kokonaisuuden.
Opiston viikonlopputoiminta oli vilkasta. Koulutuksen yleisimmät aiheet olivat lähetys, Raamattu
ja kristityn elämä.
Rakennustoimikunta työskenteli ahkerasti ja viimeisteli loppuvuodesta uusien majoitustilojen rakennuslupahakemukset.
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YLEISHALLINTO

HALLINTOELIME T
j o h d o n a s s i s t e n t t i s i r pa h u o v i n e n

LIIT TOKOKOUS

Liittokokous pidettiin Lähetyskeskuksessa Ryttylässä 6.9.2014. Kokouksessa oli läsnä 150 äänivaltaista edustajaa.

LIIT TOHALLITUS JA KANSAN
LÄHET YSOPISTON JOHTOKUNTA
Tuomo Heikkilä pj., tietoliikenneinsinööri, Helsinki
(1992–1999, 2001–, pj. 2011–)
Anssi Grekula, opiskelija, Tornio (2011–)
Irmeli Hakkarainen, talousjohtaja, Lappeenranta
(2013–)
Hanna Hakulinen, luokanopettaja, Savonlinna
(2012–)
Markku Huttunen, rakennusmestari, Karttula
(2010–)
Mauno Hölsö, tietoliikenneasentaja, Isokyrö
(2010 –)
Raili Kemppainen, kouluneuvos, Paltamo (2004–)
Lassi Kujanpää, diplomi-insinööri, Kirjavala
(2011–2014)
Arto Mäki-Kerttula, kehityspäällikkö, insinööri,
Forssa (2014–)
Ritva Mönkkönen, TTM, Pori (2009–)
Mauri Tervonen, aluekappalainen, TT, Jyväskylä
(2004–)
Raija Timonen, MMT, opetusneuvos, Lahti (2005–
2014)
Regina Leppänen, sair.hoit., HM, Lahti (2015–)
Tuula Vainio-Syrjälä, markkinointipäällikkö, Parainen (2015–)
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24.5.2014 saakka lähettien edustajana Juha Saari,
varaedustajana Anu Saari.
23.8.2014 alkaen lähettien edustajana Lauri Palmu,
varaedustajana Asako Palmu.
24.5.2014 saakka piirijohtajien edustajana Tuisku
Winter, varaedustajana Ilkka Päiväsaari.
24.8.2013 alkaen piirijohtajien edustajana Leo Louhivaara, varaedustajana Hannu Laukkanen.
Liittohallitus kokoontui 7 kertaa ja pöytäkirjoihin
kertyi 127 pykälää. Kansanlähetysopiston johtokunta kokoontui 7 kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi 51
pykälää.

JOHTORYHMÄ
Lähetysjohtaja Mika Tuovinen, apulaislähetysjohtaja Jukka Kallioinen, hallintojohtaja Mikael Halleen.
Kansanlähetysopiston asioissa rehtori Niilo Räsänen oli mukana johtoryhmässä.
Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 29 kertaa.

TILINTARKASTAJAT
Tilintarkastajina toimivat Jukka Mynttinen (KHT) ja
Reijo Korpela (KHT) sekä varatilintarkastajina Kari
Lydman (KHT) ja Pekka Loikkanen (KHT).

TALOUS

TALOUS
h a l l i n to j o h ta j a m i k a e l h a l l e e n

Suomen Ev.lut Kansanlähetyksen tuotot olivat
vuonna 2014 kaikkiaan 8,28 miljoonaa euroa (edellisvuonna 7,97). Menot olivat yhteensä 7,92 miljoonaa euroa (7,93).
Tilikauden tulos tilivuodelta 2014 oli 0,36 miljoonaa euroa ylijäämäinen lähetyksen hyväksi annettujen testamenttien ansiosta. Mukautustoimenpiteistä huolimatta operatiivinen alijäämä oli 0,31
miljoonaa euroa. Taseen loppusumma yhdistyksen
osalta oli 4,62 miljoonaa euroa.
Ulkomaisen työn kulut olivat yhteensä 4,00 (3,84)
miljoonaa euroa ja kotimaan työn kulut 3,92(4,10)
miljoonaa euroa.
Vuoden 2014 osalta pysyttiin budjettiraamissa.
Samalla tiedostettiin, että enää ei voida elää käyttäen taseen varoja vaan toimintakulujen osalta on
päästävä tasapainoon. Liittokokouksen antama ohjenuora nollatulokseen pyrkimisestä näkyy vasta
vuona 2015.
Seurakuntien talousarviomäärärahojen määrä
oli 2,20 miljoonaa euroa, joka oli noin 0,04 miljoo-

T YÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ
31.12.2014
2013

2014

Kansanlähetyspiirit

41

45

SEKL

48

52

Lähetystyöntekijät

72

68

Kustannus Oy Uusi Tie

12

11

173

176

Yhteensä

naa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Vapaaehtoista kannatusta yksityisiltä lahjoittajilta järjestö
sai 2,07 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin 0,05 miljoonaa euroa. Kehitysyhteistyön tuki oli yhteensä 0,26 miljoonaa euroa.
Työ ulkomailla ja kotimaassa
Lähetystyön nettomenot olivat 3,94 miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä edellisvuodesta 0,15 miljoonaa
euroa. Työalueella käytetyillä euroilla mitaten suurimmat kentät olivat Etiopia (0,64 milj. €), Etu-Aasia
(0,56 milj. €), Venäjä (0,43 milj. €) sekä Japani (0,41
milj. €).
Kotimaan työn nettokulut, sisältäen Kansanopiston valtionosuutta 1,51 miljoonaa euroa, olivat 1,61
miljoonaa euroa. Tähän ei sisälly eriteltyä kotimaan
työn varainhankintaa.
Maksuvalmius oli hyvä
Yhdistyksen maksuvalmius oli edelleen hyvä eikä luottolimiittiä tarvinnut käyttää. Maksuvalmiutta on kuitenkin syytä tarkkailla toiminnallisen tuloksen ollessa negatiivinen. Toiminnan jatkuminen
edellyttää taseessa olevien realisoitavissa olevien
omaisuuserien myyntiä, jotta toimintaa voidaan
harjoittaa täysipainoisesti.
Varainhankinnan korostamisen ohella toimiva
johto haluaa korostaa hengellisen työn jatkumisen
merkitystä kotimaassa. Pitkällä aikavälillä juuri kotimaassa toiminnassamme mukana olevat ovat ne,
jotka antavat omastaan Herran työhön.
Suurella kiitollisuudella olemme saaneet vuonna
2014 olla todistamassa syvää uhrimieltä ja omistautumista evankeliumin asialle. Niiden ansiosta olemme kaikki saaneet olla ”Suuressa mukana”. Kiitos
seurakunnille ja lahjoittajille. Te olette esirukouksin
ja taloudellisella tuella tehneet yhteisen työmme
mahdolliseksi. Läheteillemme suurkiitos siitä, että
olette lähetystyön kuulumisissanne antaneet selonteon ”saadusta ja vastaanotetusta” ja siitä miten
Herran työ menee eteenpäin eri puolilla maailmaa.
K ANSANLÄHE T YKSEN VUOSIRAPOR T TI •
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TALOUS

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen menot 2013–2014
SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN MENOT 2013-2014
4,096
4,1

4,05

4

MILJOONAA EUROA

4

3,92

3,95

3,9

3,837
3,85

3,8

3,75

3,7

Lähetystyö

Kotimaa ja opisto

2013

2014

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tulot 2013–2014
SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN TULOT 2013-2014

2,56

2,51

2,6
2,4

2,24

2,2

2,2
2
1,8
1,423

1,6

1,513

1,4
1,2
0,939
1

0,842

0,748

0,8
0,6

0,383
0,24

0,4

0,261
0,186

0,205

0,2
0
Seurakuntien
talousarviomäärärahat

Kannatuslahjoitukset

Opiston valtionosuus

2013
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Testamentit ja
suurlahjoitukset

2014

Valtakunnalliset keräykset

Muut tulot
Kehitysyhteistyöavustukset

SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN MENOT 2014

TALOUS

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen menot 2014

Kotimaa ja Opisto
50,5 %

Lähetystyö
49,5 %

SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN TULOT 2014

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tulot 2014

Muut tulot
10,2 %
Valtakunnalliset
keräykset
2,5 %

Kehitysyhteistyöavustukset
3,2 %

Seurakuntien
talousarviomäärärahat
26,6 %

Testamentit ja
suurlahjoitukset
9,0 %

Opiston valtionosuus
18,3 %

Kannatuslahjoitukset
30,3 %
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TALOUS

TILINPÄÄTÖS
KONSERNITULOSLASKELMA

SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS RY
KONSERNITULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut

3 478 137,80

3 377 073,54

-4 606 512,10
-125 895,72
-4 263 289,76

-4 517 261,21
-129 036,31
-4 457 047,20

Tuotto-/Kulujäämä

-8 995 697,58
-5 517 559,78

-9 103 344,72
-5 726 271,18

VARAINHANKINTA
Tuotot
Kulut

5 662 769,66
-80 962,66

Tuotto/kulujäämä

5 226 328,53
5 581 807,00

-113 377,75

64 247,22

5 112 950,78
-613 320,40

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Sijoitustuotot
Korkotuotot

11 208,60
491,63

11 700,23

11 098,67
952,30

12 050,97

Kulut
Sijoituskulut
Korkokulut

-4 025,00
-1 636,15

-5 661,15

-3 442,85
-1 730,95

-5 173,80

Tuotto/kulujäämä

70 286,30

-606 443,23

Satunnaiset tuotot

0,00

0,00

Kehitysyhteistyöavustukset

260 774,63

383 139,93

Tilikauden tulos
TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Poistoeron muutos
Vapaaehtoisten varausten muutos
Pakollisten varausten muutos

331 060,93

-223 303,30

Tilikauden verot
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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29 204,41
29 819,86

59 024,27

29 204,41
166 164,00

195 368,41

-246,58

-408,43

389 838,62
==========

-28 343,32
==========

TALOUS

KONSERNITASE
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry
KONSERNITASE
31.12.2014

31.12.2013

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Yhteensä
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Yhteensä
SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset
Yhteensä

15 648,28
3 691,30

7 584,47
7 382,58
19 339,58

131 236,51
1 904 169,47
83 960,48

14 967,05

131 236,51
1 963 140,36
85 321,26
2 119 366,46

598 724,16
13 762,99

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

2 179 698,13

457 139,16
17 802,51
612 487,15

474 941,67

2 751 193,19

2 669 606,85

187 991,74

146 409,27

941,26

941,26

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTO-OMAISUUS
PITKÄAISET SAAMISET
Muut saamiset
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Ennakkomaksut
Yhteensä

122 956,40
0,00
246 802,37
78 578,60

159 373,69
0,00
301 546,30
47 706,25
448 337,37

508 626,24

1 556 524,88

1 452 432,27

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

2 193 795,25

2 108 409,04

VASTAAVAA YHTEENSÄ

4 944 988,44

4 778 015,89

RAHAT JA PANKKISAAMISET
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TALOUS

KONSERNITASE
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry
KONSERNITASE
31.12.2014

31.12.2013

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Rahastot yhteensä
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ali-/ylijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Vapaaehtoiset varaukset
Kotimaantyön varaukset
Lähetysalojen varaukset
Vapaaehtoiset varaukset yhteensä
PAKOLLISET VARAUKSET
Lähetysalojen varaukset
Muut pakolliset varaukset
Pakolliset varaukset yhteensä

957 418,58
2 074 212,53
389 838,62

957 418,58
2 102 555,85
-28 343,32
3 421 469,73

0,00
148 005,37

3 031 631,11

29 204,41
148 005,37
148 005,37

51 450,52
69 840,00

177 209,78

71 070,38
80 040,00
121 290,52

151 110,38

0,00

0,00

VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN VIERASPÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta
Ennakkomaksut
Avustuslainat
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä

0,00
324 163,59
87 457,72
97 899,44
80 090,86
664 611,21

1 120,00
398 655,09
87 457,72
90 324,52
65 951,33
774 555,96
1 254 222,82

1 418 064,62

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 254 222,82

1 418 064,62

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

4 944 988,44

4 778 015,89
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TALOUS

YHDISTYKSEN TULOSLASKELMA
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YHDISTYKSEN TULOSLASKELMA
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TALOUS

YHDISTYKSEN TULOSLASKELMA
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TALOUS

YHDISTYKSEN TASE
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TALOUS

YHDISTYKSEN TASE
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TALOUS

SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN
KANSANLÄHETYS RY

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön Suomen Ev.
lut. Kansanlähetyksen lisäksi liiketoimintaa harjoittavan Kustannus Oy Uuden Tien, josta emoyhtiön
omistusosuus on vuonna 2007 tehdyn osakepääoman korotuksen jälkeen 70,03 %.
Konserniyhdistelyssä on eliminoitu konserniyhtiöiden sisäiset tuotot ja kulut sekä keskinäiset saamiset ja velat. Sisäistä katetta sisältäneitä tuotto- tai
kulueriä ei ole ollut.
Keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Eliminointieroa ei ole syntynyt. Koska tytäryhtiön oma pääoma on ollutedelleen negatiivinen SEKLin osakeomistuksen
eliminoimisen jälkeen, vähemmistöosuutta ei ole
erikseen esitetty myöskään vuodelta 2014 (kuten
ei tehty edellisenäkään vuonna).
Konsernituloslaskelmassa tytäryhtiön Kustannus
Oy Uuden Tien tuloslaskelman erät on yhdistetty
luonteensa mukaisesti pääosin varsinaisen toiminnan tuottoihin ja kuluihin.
Yhdistyksen taseessa olevat vapaaehtoiset varaukset on siirretty konsernitaseeseen sellaisinaan, koska niihin ei liity laskennallista verovelkaa.
Konsernin tulos vuodelta 2014 oli 389.838,62 euroa, josta yhdistyksen tulos oli 361.917,15 euroa ja
tytäryhtiön tulos 27.921,47 euroa. Konsernin oman
pääoman määrä 31.12.2014 oli 3,42 milj. euroa ja
yhdistyksen vastaavasti 3,49 milj. euroa.
Konsernitaseen loppusumma oli 4,94 milj. euroa ja
yhdistyksen taseen loppusumma 4,63 milj. euroa.
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LIITETIEDOT
31.12.2014

Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa 2014
keskimäärin 131 henkilöä ja yhdistyksen palveluksessa keskimäärin 120 henkilöä.
Konsernin henkilöstökulut vuonna 2014 olivat
4,61 milj. euroa ja yhdistyksen vastaavasti 4,13 milj.
euroa.
Tuottojen ja kulujen kohdistusperiaatteet
Tuotot ja kulut on kirjattu kirjanpitolain suoriteperiaatetta noudattaen. Kulut on jaettu lähetysalojen
kuluihin ja välillisiin nettomenoihin kotimaassa. Kehitysyhteistyöavustukset on esitetty omana eränään yleisavustuksissa.
Eläkemenot
Yhdistyksen henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. Eläkekulut on
kirjattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen. Kattamatonta eläkevastuuta ei ole.
Käyttöomaisuus ja poistot
Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Käyttöomaisuus poistetaan suunnitelman mukaan siten, että kuluksi kirjataan evl:n maksimipoistot.
Aineettomat 		
hyödykkeet 		
Rakennukset 		
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset
hyödykkeet 		

3 vuoden tasapoisto
4 % menojäännöspoisto
25 % menojäännöspoisto
20 % tasapoisto

Käyttöomaisuus ja poistot
Vähennys
0,00
0,00
Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään
hankintamenoon.
Poisto
-8 911,38
-4 437,02
Käyttöomaisuus
poistetaan suunnitelman
mukaan siten,
että kuluksi kirjataan TALOUS
Menojäännös
31.12.
9 768,72
4 027,02
evl:n maksimipoistot.
Aineettomat hyödykkeet
3 Maa-alueet
vuoden tasapoisto
Rakennukset
4%
menojäännöspoisto
Menojäännös
1.1.
131
236,51
131 236,51
Koneet ja kalusto
25 % menojäännöspoisto
Lisäys
0,00
0,00
Vähennys Muut aineelliset hyödykkeet 20 % tasapoisto
0,00
0,00
Pysyvien vastaavien muutokset
2014
2013
Poisto
0,00
0,00
Aineettomat
oikeudet
Menojäännös 31.12.
131
236,51
131 236,51
Menojäännös 1.1.
4 027,02
8 464,04
Lisäys
14 653,08
0,00
Rakennukset
Vähennys
0,00 2 086 902,31
0,00
Menojäännös
1.1.
2 053 140,36
Poisto
-8 119,50
911,38
-4 785,56
437,02
Lisäys
24
51
Menojäännös 31.12.
9 768,72
4 027,02
Vähennys
0,00
0,00
Poisto
-83 090,39
-85 547,51
Maa-alueet
Menojäännös 31.12.
1 994 169,47 2 053 140,36
Menojäännös 1.1.
131 236,51
131 236,51
Lisäys
0,00
0,00
Koneet ja kalusto
Vähennys
0,00
0,00
Menojäännös
1.1.
76 243,40
93 998,71
Poisto
0,00
0,00
Lisäys
18 540,90
7 889,15
Menojäännös 31.12.
131 236,51
131-230,00
236,51
Vähennys
0,00
Poisto
-23 696,04
-25 414,46
Rakennukset
Menojäännös 31.12.
71 088,26
76 243,40
Menojäännös 1.1.
2 053 140,36 2 086 902,31
Lisäys
24 119,50
51 785,56
Sijoitukset
Vähennys
0,00 412 352,60
0,00
Menojäännös
1.1.
412 352,60
Poisto
-83 500,00
090,39
-85 547,51
Lisäys
139
0,00
Menojäännös
31.12.
1
994
169,47
2
053
140,36
Vähennys
0,00
0,00
Arvonalennus
0,00
0,00
Koneet551
ja kalusto
Menojäännös 31.12.
852,60
412 352,60
Menojäännös 1.1.
76 243,40
93 998,71
Lisäys
18 540,90
7 889,15
Vähennys
0,00
-230,00
Poisto
-23 696,04
-25 414,46
Menojäännös 31.12.
71 088,26
76 243,40

Menojäännös 1.1.
Lisäys
Vähennys
Arvonalennus
Menojäännös 31.12.

Henkilöstökulut
Kotimaan henkilöstö
Palkat ja palkkiot
Eläkemaksut
Muut henkilöstösivukulut
Henkilöstötuotot
Lähetysalojen henkilöstö
Palkat ja palkkiot
Eläkemaksut
Muut henkilöstösivukulut

Sijoitukset
412 352,60
139 500,00
0,00
0,00
551 852,60

412 352,60
0,00
0,00
0,00
412 352,60

2014

2013

1 827 757,96 1 894 344,57
257 148,21
379 196,87
150 979,29
158 219,59
-30 821,31
-18 103,07
2 205 064,15 2 413 657,96
1 486 345,69 1 288 163,41
314 710,72
221 035,27
K ANSANLÄHE T YKSEN VUOSIRAPOR T TI • 47
123 890,56
106 909,67
1 924 946,97 1 616 108,35

Henkilöstökulut
Kotimaan henkilöstö
TALOUS
Palkat ja palkkiot
Eläkemaksut
Muut henkilöstösivukulut
Henkilöstötuotot
Lähetysalojen henkilöstö
Palkat ja palkkiot
Eläkemaksut
Muut henkilöstösivukulut
Henkilöstö yhteensä
Palkat ja palkkiot
Eläkemaksut
Muut henkilöstösivukulut
Henkilöstötuotot

2014

2013

1 827 757,96 1 894 344,57
257 148,21
379 196,87
150 979,29
158 219,59
-30 821,31
-18 103,07
2 205 064,15 2 413 657,96
1 486 345,69 1 288 163,41
314 710,72
221 035,27
123 890,56
106 909,67
1 924 946,97 1 616 108,35
3 314 103,65 3 182 507,98
571 858,93
600 232,14
274 869,85
265 129,26
-30 821,31
-18 103,07
4 130 011,12 4 029 766,31

Henkilöstöluku keskimäärin
Lähetyskeskus Ryttylä
Lähetystyöntekijät
Yhteensä

2014
52
68
120

2013
48
72
120

2014
957 418,58
0,00
957 418,58

2013
957 418,58
0,00
957 418,58

Konsernin oman pääoman muutokset
Vapaat rahastot 1.1.
Tilikauden muutos
Vapaat rahastot 31.12.
Ylijäämä edellisiltä vuosilta
Tilikauden alijäämä/ylijäämä
Kertynyt ylijäämä 31.12.

2 074 212,53 2 102 555,85
389 838,62
-28 343,32
2 464 051,15 2 074 212,53

Oma pääoma yhteensä

3 421 469,73 3 031 631,11

Yhdistyksen oman pääoman muutokset
Vapaat rahastot 1.1.
Tilikauden muutos
Vapaat rahastot 31.12.

2014
954 895,76
0,00
954 895,76

2013
954 895,76
0,00
954 895,76

Ylijäämä edellisiltä vuosilta
Tilikauden alijäämä
Kertynyt ylijäämä 31.12.

2 175 807,24 2 139 015,92
361 917,15
36 791,32
2 537 724,39 2 175 807,24

Oma pääoma yhteensä

3 492 620,15 3 130 703,00

Vastuut ja vakuudet
Tilanteessa 31.12.2014 oli Danske Bankissa (ent. Sampo pankki) luottolimiitin vakuutena panttikirjoja nimellisarvoltaan yhteensä 571.729,00 euroa , kuten 31.12.2013.
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Omistukset muissa yrityksissä
Kotipaikka
Nimi

Omistus

Tulos

Tilikauden muutos
Vapaat rahastot 31.12.

0,00
954 895,76

0,00
954 895,76

Ylijäämä edellisiltä vuosilta
Tilikauden alijäämä
Kertynyt ylijäämä 31.12.

2 175 807,24 2 139 015,92
361 917,15
36 791,32
2 537 724,39 2 175 807,24

Oma pääoma yhteensä

3 492 620,15 3 130 703,00

TALOUS

Vastuut ja vakuudet
Tilanteessa 31.12.2014 oli Danske Bankissa (ent. Sampo pankki) luottolimiitin vakuutena panttikirjoja nimellisarvoltaan yhteensä 571.729,00 euroa , kuten 31.12.2013.
Omistukset muissa yrityksissä
Kotipaikka
Nimi
Kustannus Oy Uusi Tie
Helsinki

Omistus
70,03 %

Tulos
27 921,47

Saamiset/velat konsernin sisällä
2014
2013
Saamiset/ velat Kustannus Oy Uusi Tien ja emoyhdistyksen välillä
Lyhytaikaiset lainasaamiset
Siirtosaamiset
51 598,27
25 565,23
SEKLin velka Uudelle tielle
3 046,96
0,00
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PIIRIT

E TELÄ-POHJANMAAN
E V.LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
p i i r i j o h ta j a k a i n i e m e l ä

Toiminta piirin alueella on ollut aktiivista ja vastuuryhmien johdolla on järjestetty yli 800 tilaisuutta. Lisäksi on kokoonnuttu
säännöllisesti pienryhmiin, soluihin, nuorten- ja opiskelijailtoihin.
Kesän aikana 20 paikkakunnalla järjestetyt telttapäivät tavoittivat
tuhansia ihmisiä ja perinteisen Provinssirock-aktiossa kohdattiin
tuhansia festarivieraita Seinäjoella. Piirin alueella on etsitty uusia
muotoja tavoittavan työn tekemiseen: kadulla on järjestetty kahvitarjoilua, tiimit ovat rukoilleet sairaiden parantumisen puolesta ja evankeliumia on viestitty draaman keinoin torilla ja ostoskeskuksessa.
Seinäjoella järjestettiin toisen kerran Evankelistojen yhteyspäivät, mikä kokosi lähes 400 osallistujaa innostumaan yhteisestä tehtävästä. Yrittäjien Hyvän mielen aamiaiset ovat keränneet
edelleen yrittäjiä sanan ja musiikin ääreen kahdeksalla paikkakunnalla. Hyvän mielen aamiainen -toiminnan yhteydessä järjestettiin myös iltakonsertteja. Ne ovat koonneet satoja ihmisiä sanan
äärelle. Vaasassa aloitettiin syksyllä nuorille ja opiskelijoille suunnatut ”Power - rethink church” -illat, jotka on rakennettu nuorten
ehdoilla. Hämärä tila, musiikkivideot, ylistysmusiikki ja innostava
sanan julistus donitsien kera on tavoittanut erityisen paljon sellaisia nuoria, joilta puuttuu entuudestaan seurakuntayhteys.
Piirimme koki suuren menetyksen, kun työntoverimme Seija
Järvenpää ja evankelista Matti Kari saivat kutsun taivaan kotiin.
Heidän panoksensa Jumalan valtakunnan työssä oli merkittävä ja
he jättivät jälkeensä suuren aukon.

SEINÄJOEN
TOIMIPISTE
Puskantie 14, 60100 SEINÄJOKI
puh. 06 414 7522 (ma–pe klo
10–17), 06 414 7030 (muulloin)
e-pohjanmaakl@sekl.fi

KRISTILLINEN KIRJAJA MUSIIKKIPALVELU
Puskantie 14, 60100 SEINÄJOKI
puh. 06 414 7522,
faksi 06 414 7030
sjk.kristkirjakauppa@jippii.fi

VAASAN
TOIMIPISTE
JA LÄHETYSKOTI
Hietalahdenkatu 24,
65100 VAASA
puh. 06 317 7333
(ma–pe klo 11–14)

e-pohjanmaankl@sekl.fi

PIIRIJOHTAJA
Kai Niemelä
puh. 044 595 7351
kai.niemela@sekl.fi
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PIIRIT

E TELÄ-SAIMAAN
E V. LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
p i i r i j o h ta j a j u k k a r e p o

F5-jumalanpalvelukset jatkuivat yhteistyössä Lappeenrannan
seurakunnan kanssa. Lähetyskodilla järjestettiin seuroja sekä Lappeenrannassa ja maakunnassa muutamat raamattupäivät. Solutoimintaa ja kansainvälisiä iltoja järjestettiin edellisten vuosien tapaan.
Talouden tasapainottamiseksi toimistosihteerin eläköitymisen
jälkeen toimistosihteerin työt jaettiin piirijohtajan ja nuorisosihteerin kesken. Samassa yhteydessä nuorisosihteerin toimi kokoaikaistettiin. Näin päästiin 2,6 henkilötyövuodesta 2,0 henkilötyövuoteen.
Toimintavuoden aikana aktivoitiin julistusrengas. Julistusrenkaan aktiivisen toiminnan ansiosta opetustilanteet eivät vähentyneet, vaan pikemminkin lisääntyivät. Piirijohtaja tosin on ollut
aikaisempaa enemmän sidottuna toimistoon.
Nuorisotyön puolella aloitettiin tavoittavan Ankkuri-nuorisokahvilan järjestäminen torstaisin Lähetyskodilla. Uutuutena retkitarjonnassa oli Lapin raamattu- ja ruskamatka Etelä- ja Pohjois-Savon Kansanlähetyspiirien kanssa.
Järjestettiin kaksi XEE-käytännön evankelioimiskurssia yhdessä
helluntaiseurakunnan kanssa.
Helluntai- ja vapaaseurakunnan sekä SLEYn kanssa järjestettiin
yhteisiä ”Seurakunnat yhdessä” -evankelioimiskampanjoita. Lettutarjoilun ja soppatykin ohella kerrottiin hyvää sanomaa.
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LÄHETYSKOTI
JA LÄHETYSPUOTI
Koulukatu 27
Piirin toimisto
Raatimiehenkatu 13
53100 LAPPEENRANTA
(avoinna ti–to klo 10–13)
Puh. 050 3500 936
tai puh. 045 120 1058
esaimaankl@sekl.fi
eskl.net

PIIRIJOHTAJA
Jukka Repo
050 350 0936
jukka.repo@sekl.fi

PIIRIT

E TELÄ-SAVON
E V.LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
to i m i s to s i h t e e r i ma r i a m u t t i l a i n e n

Uutta vuonna 2014 olivat Viisikielinen soi -lauluillat, jotka keräsivät mukavasti laulajia. Opiskelijoille ja nuorille aikuisille jatkuivat viikoittaiset Kolme kohtaamista -illat ja OPKO:n kanssa joka
toinen perjantai pidettävät Nuotta-illat. Donkkis Big Night -iltoja järjestettiin 76 eri paikkakunnilla. Uusi Etiopiaan lähtöä tekevä
lähetti teki kierroksen Donkkis Big Night -illoissa kertoen lapsille lähetystyöstä. Kokoussarjoja ja telttapäiviä pidettiin 19. Seurakuntatapahtuma toteutui Mikkelissä elokuussa entiseen tapaan
tilaisuuksineen, laitosvierailuineen ja kävelykadun tapahtumineen. Avustus- ja opetusmatkoja Puskiniin ja Aunukseen tehtiin
useita sekä järjestettiin kahden päivän lastenleirit Kuujärvellä ja
Kuittisissa.

TOIMISTO
(avoinna ma–pe klo 9–14)
Savilahdenkatu 10 A 9
50100 MIKKELI
puh. 015 225 990
e-savonkl@sekl.fi
e-savonkl.sekl.fi

VS. PIIRIJOHTAJA
Heikki Huttunen
puh. 040 703 1667
heikki.huttunen@sekl.fi
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PIIRIT

HELSINGIN
E V.LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
h e l s i n k i - t i i m i n p u o l e s ta mat t i v i i ta n e n

Helsingin Kansanlähetys toimii pääkaupunkiseudulla henkilö
seurakunnan tapaan johtuen alueen seurakunnallisesta tilanteesta.
Filia-messu kokoaa sunnuntaisin klo 16 toistasataa osallistujaa
Hotelli Arthurin juhlasaliin. Messun ohessa on pyhäkoulu ja pienten lasten hoito. Messun puheista valmistetaan pienryhmiä ja soluja varten materiaali, jotta niissä voidaan syventyä saarnan sanomaan. Filia-messun jatkona on järjestetty kello 18 alkaen useita
jatkotapahtumia, jotka ovat käsitelleet sekä ajankohtaisia aiheita
että erilaisia teologisia kysymyksiä. Erityisenä jatkoaiheena on ollut Viisikielisen laulukirjan lauluillat.
Solut/pienryhmät kokoontuvat kodeissa tai yhdistyksen toimistossa viikoittain tai kahdesti kuussa. Solujen jäsenistä moni
osallistuu Filia-messun järjestelytehtäviin.
Nuorten toimintaa järjestettiin Espoossa ja Helsingissä, missä
ovat kokoontuneet Pointti-ryhmät. Vuoden aikana käynnistettiin
tukikampanja nuorisotyöntekijän palkkaamiseksi.
Nuorten aikuisten toimintaa järjestetään yhteistyössä Helsingin OPKO:n kanssa. Kansanlähetyksen ja OPKO:n työntekijät ovat
vastanneet opetuksesta lauantai-iltaisin pidetyissä tilaisuuksissa. Nuorten iltamessu järjestetään joka toinen tiistai-ilta yhdessä
SLEY:n, STI:n, OPKO:n ja SLEFin kanssa.
Piirillä on osavastuu kaikkiaan 16 lähetystyöntekijästä. Lähetyskannatus on kyetty toimittamaan liittoon täysimääräisenä. Lähetystyöaktiivisuutta on pyritty kohottamaan Tarja Ikäheimosen
ollessa va. lähetyssihteerinä piirissämme kuluneen vuoden aikana.
Piirin toimintaan löi leimansa toimitilojen muutto Kaisaniemestä Karjalankadulle, takaisin Alppikotiin.
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TOIMISTO
(avoinna ma–to klo 10–14)
Karjalankatu 2 A a1
00520 HELSINKI
puh. 044 45 222 39
hekl@sekl.fi
helsinki.sekl.fi

HELSINKI-TIIMIN
KOORDINAATTORI
Matti Viitanen
puh. 044 452 2236
matti.viitanen@sekl.fi

PIIRIT

HÄMEEN
E V.LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
p i i r i j o h ta j a i l k k a pä i vä s a a r i

Vuoden 2014 aikana järjestettiin yhteiskristillinen Mahdollisuus
muutokseen -kampanja. Se vaikutti erityisesti työhön Hämeenlinnan seudulla aktiivisena osallistumisena sen järjestelyihin.
Vuoden 2014 lopulla muutimme uusiin toimitiloihin Hämeenlinnassa. Uudet tilat sijaitsevat samassa rakennuksessa kuin aiemminkin, mutta katutasossa.
Erityinen ilonaihe oli piirin uudet nimikkolähetit Arni ja Eeva
Hukari Japaniin sekä Anna Vähäkangas Etiopiaan. Lisäksi uusia
lähettejä ovat Kaisa ja Jukka Sadeharju, jotka ovat lähdössä Papua-Uuteen-Guineaan vuonna 2015. Vuoden aikana perustettiin
lähetystyölle uusi rengas, jolla pyritään saamaan myös uutta sukupolvea mukaan vastuuseen lähetystyöstä. Renkaalle perustettiin nettisivu jonka kautta on mahdollista tehdä lahjoitus piirin
työlle www.pelastusrengas.net
Taloustilanne oli vuoden alkupuolella epätasapainoinen, mutta korjaus- ja sopeuttamistoimenpiteillä saatiin talous tasapainotettua vuoden loppuun mennessä. Lähetystyölle budjetoitu tuki
tilitettiin täysimääräisenä SEKL:iin.
Olemme kiitollisia ja iloisia yhteisöllisyyden vahvistumisesta
toiminnassamme, työnäyn terävöitymisestä uusien ihmisten tavoittamiseksi evankeliumilla sekä vakaasta yhteistyöstä seurakuntien kanssa.

LÄHETYSKOTI
(avoinna ti–to klo 9.30–14)
Hämeenpuisto 41 B 22
33200 TAMPERE
puh. 040 960 3690
hameenkl@sekl.fi
hame.sekl.fi
Keidas
Kaivokatu 2
13100 Hämeenlinna

PIIRIJOHTAJA
Ilkka Päiväsaari
puh. 050 340 2485
ilkka.paivasaari@sekl.fi
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PIIRIT

K AINUUN
E V.LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
p i i r i j o h ta j a mat t i ma n n i n e n

Tammi- ja helmikuun vaihteessa pidettiin suuren suosion saaneet naistenpäivät Kajaanissa. Pääpuhujana oli ehkä ensimmäistä
kertaa miespuhuja, TT Eero Junkkaala Suomen Raamattuopistolta. Helmikuun puolivälissä järjestettiin Kajaanissa Vankilalähetyspäivät. Kansanlähetys on uusi tulokas vankilalähetystyössä, ja
siksi onkin merkittävää, että saimme piirinä olla mukana järjestämässä tätä tapahtumaa yhdessä Kajaanin seurakunnan kanssa.
Juhani Harjunpää oli mukana SEKL:n edustajana.
Kuhmossaja Puolangalla järjestettiin yhdessä paikallisen seurakunnan kanssa Armolahjaseminaari opettajana Tuomo Heikkilä. Kuhmossa järjestettiin myös palautetilaisuus, jossa pohdittiin
kuinka saada lahjat käyttöön seurakunnan elämässä. Puolangan
seminaarin palautekokoontuminen siirtyi seuraavalle vuodelle.
Pitkän odotuksen jälkeen Anna Vähäkangas sai työluvan ja
pääsi joulukuun alussa Etiopiaan. Kainuussa hänellä on Kainuun
piirin lisäksi lähettäjinä Suomussalmen ja Sotkamon seurakunnat,
joissa pidettiin lähtöjuhlat.
Lopuksi eräs merkittävä tapaus toimintavuoden ajalta: Vastuukantajapäiville Ryttylään osallistui suuri joukko ystäviä Kainuusta, erityisesti Kuhmosta, josta myös Heikon ihmisen lauluryhmä oli
mukana. He tekivät samalla matkalla evankelioimismatkan Helsinkiin ja Riihimäelle. Helsingissä ihmettelivät, että oletteko te oikein Kainuusta asti tulleet kertomaan meille Jeesuksesta!
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LÄHETYSKOTI
(avoinna ti–to klo 9–12)
Sammonkatu 5,
87100 KAJAANI
puh. 044 277 4616
kainuunkl@sekl.fi
kainuunkl.sekl.fi

PÄIVÄKOTI
PIKKU KARITSA
Anu Pekkarinen,
vs. päiväkodinjohtaja
puh. 044 011 4461
pikku.karitsa@pikkukaritsa.fi

PIIRIJOHTAJA
Matti Manninen
puh. 044 261 5911
matti.manninen@sekl.fi

PIIRIT

KESKI-POHJANMAAN
E V.LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
p i i r i j o h ta j a t u i s k u w i n t e r

Vuoden päätapahtuma oli teltta-aktio, joka järjestettiin elokuun
ensimmäisenä viikonloppuna aiheella ”Kuningas keskellämme”.
Muita keskeisiä tapahtumia olivat avioliittoleiri Kalajoen kristillisellä opistolla ja lyhytkurssi Paavalin Galatalaiskirjeestä.
Piirin säännöllinen päätapahtuma on Kokkolan Yhteysilta joka
kokoaa kaiken ikäisiä yhteen Jumalan Sanan, rukouksen ja ylistyksen äärelle. Usealla muulla paikkakunnalla järjestettiin myös
Yhteysiltoja, Kohtaamispaikkoja ja Sanan ja rukouksen iltoja. Piirin alueella on pyritty panostamaan erityisesti hyvään ja selkeään
raamattuopetukseen.
Donkkis Big Night -iltoja järjestettiin juniori-ikäisille usealla eri
paikkakunnalla. Vuoden 2014 aikana Donkkis Big Night -illat olivat vakiintunut toimintamuoto usealla paikkakunnalla Keski-Pohjanmaan alueella. Syksyllä 2014 pidettiin myös oma junioreille
suunnattu leiri aiheella Evankeliumi!?!
Opiskelijatoimintaa on järjestetty Ylivieskassa 3K-iltoina. Cafe
Cansa -tiimi vastasi noin kerran kuussa järjestettävistä katuevankeliointi-illoista, jotka ovat kohdentuneet erityisesti nuoriin.
Piirillä on Doulos-niminen kuoro ja oma house bändi, jotka toimivat pääasiassa Kokkolan alueella. Lähetyskodilla pidettiin joka
arkiaamu klo 10–12 aamupiiri, joka sisältää aamuhartauden, yhteistä rukousta ja yhdessäoloa kahvikupin äärellä. Kesäisin aamupiiri on kokoontunut keskiviikkoisin.

LÄHETYSKOTI
(avoinna ma–pe klo 10–12)
Pitkänsillankatu 24,
67100 KOKKOLA

PIIRIJOHTAJA
Tuisku Winter
puh. 044 567 8857
tuisku.winter@sekl.fi
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PIIRIT

KESKI-SUOMEN
E V.LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
p i i r i j o h ta j a j u h o h i n t i k k a

Vuosi 2014 oli Keski-Suomen piirissä monin tavoin poikkeuksellinen. Suuri voimanponnistus olivat heinäkuussa Jyväskylässä
järjestetyt Kansanlähetyspäivät. Toinen iso muutos oli piirijohtajan vaihtuminen pitkäaikaisen piirijohtajamme Reino Saarelman
jäädessä eläkkeelle.
Suurin piirissämme säännöllisesti toteutettu tapahtuma oli
Leipäsunnuntai, joka järjestettiin joka toinen sunnuntai Halssilan
kirkossa. Joka toinen sunnuntai järjestettiin Sanan keidas -raamattuopetustilaisuus Lähetyskodissa. Kevätkaudella 2014 järjestimme Yhteisen leivän jaamme -iltoja Äänekoskella yhdessä Suolahden kirkkopiirin, Suomen Raamattuopiston ja Kylväjän kanssa.
Piirin pienryhmät kokoontuivat säännöllisesti. Juniorityön
puolella toiminta jatkui vanhaan tapaan. Piirin nuorten aikuisten
ryhmä tosin jäi osallistujamäärältään hieman pieneksi. Maahanmuuttajatyön ryhmät keräsivät osallistujia edellisvuotta enemmän.
Säännöllisen toiminnan lisäksi piiri järjesti yksittäisiä tapahtumia ja matkoja, kuten varttuneen väen leirin ja Ruskaa ja Raamattua IV -kansanopistokurssin Lapissa, yhdessä Uudenmaan piirin
kanssa.
Piirin talouden kannalta vuosi 2014 oli haasteellinen. Piirin
SEKL:lle luovuttama lähetyskannatus jäikin budjetoidusta.
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LÄHETYSKOTI
(avoinna ti ja to klo 10–14,
heinäkuussa suljettu)
Kauppakatu 13,
40100 JYVÄSKYLÄ
puh. 014 620 801
ksuomi@sekl.fi

PIIRIJOHTAJA
Juho Hintikka
044 557 9447
juho.hintikka@sekl.fi

PIIRIT

KYMENLAAKSON
E V.LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
p i i r i j o h ta j a t e i j a patj a s

Piirimme työ on hyvällä ja vankalla pohjalla. Tavoitteita asettaessamme olemme tiedostaneet haasteet. Iloksemme olemme
päässeet tavoitteisiimme. Työmme on paljolti vapaaehtoisten
vastuunkantajien varassa. Heitä on koulutettu ja varustettu tehtäviin. Piirimme vahvuutena on ollut raamattuopetukset. Seurakuntapäivät eri puolilla Kymenlaaksoa, miestyö sekä naistyö ovat
vakiinnuttaneet paikkansa. Teemme työtä yhdessä seurakuntien
kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat Raamattuopisto ja SLEY. Tapahtumat on otsikoitu vuositeeman ”Suuressa Mukana” mukaan.
Evankelioimistyötä on lisätty. Tiimi jalkautui säännöllisesti Kouvolan keskustaan ja kohtasi ihmisiä jakaen Uusi Tie -lehteä, Ilon
Aikaa sekä kutsuja tapahtumiin.
Junnutyössä on vierailtu kauppakeskuksessa. Opetusta on toteutettu nukkenäytelmien muodossa yhdessä seurakunnan lapsityön kanssa.
Lähetystyötä olemme pitäneet esillä erityisesti lähetystapahtumilla. Taloutemme on pysynyt vakaana.

LÄHETYSKOTI
(avoinna ti–to klo 11–14)
Käsityöläiskatu 4,
45100 KOUVOLA
puh. 044 259 7898
faksi 05 311 7192
kymenlaaksonkl.fi

PIIRIJOHTAJA
Teija Patjas
teija.patjas@sekl.fi

K ANSANLÄHE T YKSEN VUOSIRAPOR T TI •

59

PIIRIT

LAPIN
E V.LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
p i i r i j o h ta j a r a i m o k i t t i l ä

Vuosi 2014 oli Lapin Ev.lut. Kansanlähetyksen 35. toimintavuosi. Varhaisnuorisotyön laajeneminen ja aktiivisuus piirissämme
on ollut toimintavuotemme ilon ja kiitoksen aihe. Donkkis Big
Night -tapahtumat ovat laajentuneet ja vakiintuneet viidessä
seurakunnassa: Keminmaassa, Ranualla, Tervolassa, Torniossa ja
Rovaniemellä. Donkkis-koulutusta järjestettiin Muurolassa ja Keminmaassa. Koulutuksen ja yhteydenottojen myötä kiinnostus
juniorityötämme kohtaan on herännyt myös muissa piirimme
seurakunnissa. Juniorityön vakiintumisen osoituksena Tervolassa
toimii myös kaksi säännöllistä Donkkis-kerhoa. Kansanlähetyspäivillä Jyväskylässä piirimme kantoi vastuun Donkkis Big Night -tapahtuman toimintapisteiden järjestämisestä.
Toinen ilonaihe on ollut lisääntynyt säännöllinen pienryhmätoiminta, raamattu- ja lähetyspiirit, joita oli yhdeksässä seurakunnassa kahdestakymmenestä.
Kun otetaan huomioon nimikkosopimukset ja vapaaehtoistapahtumat Kansanlähetyksen toimintaa on 15 seurakunnassa piirimme alueella (seurakuntia yhteensä 20). Piirijohtaja vieraili vuoden aikana yhdeksässä piirimme seurakunnassa ja kahdeksassa
seurakunnassa piirimme ulkopuolella pitäen lähetystilaisuuksia
ja saarnaten messuissa.
Voimassa olevia lähetyssopimuksia on 23 ja lähettejä 12.
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LAPIN EV. LUT.
KANSANLÄHETYS
c/o Raimo Kittilä
Sakarintie 22,
95410 TORNIO
lapinkl@sekl.fi

PIIRIJOHTAJA
Raimo Kittilä
puh. 0400 595 678

PIIRIT

POHJOIS-K ARJALAN
E V.LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
v s . to i m i s to n h o i ta j a ta n j a h e i s k a n e n

Vuosi 2014 oli Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlähetyksen 45. toimintavuosi. Tilaisuuksia pidettiin 15 seurakunnan alueella, kun
seurakuntia maakunnassa on yhteensä 19. Joensuussa keskeisimpiä toimintamuotoja olivat Leipäsunnuntait (osallistujia keskimäärin 48 / kerta), armolahjaseminaari ja evankelioimisseminaari,
nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme Kohtaamista -illat sekä junioreiden Donkkis Big Night -toiminta. Opiskelijatoiminnassa uutta oli yhteistyö Kansan Raamattuseuran kanssa; syksyllä pidettiin kolme yhteistä opiskelijailtaa. Opiskelijailtoihin osallistui
keskimäärin 14 nuorta aikuista iltaa kohden, ja eri kävijöitä oli 60.
Maakunnassa järjestettiin seitsemän kokoussarjaa, 11 lähetyspyhää ja kuukausittaisia maakuntailtoja viidellä paikkakunnalla. Eri puolilla maakuntaa kokoontui 18 pienryhmää. Donkkis Big
Night -toimintailtapäiviä pidettiin myös Polvijärvellä.
Juniorityön kohokohta oli kesäkuinen Donkkis Big Camp -leiri
Vaivion kurssikeskuksessa, jonne kokoontui 34 lasta ohjaajineen.
Donkkis Big Night -illoissa lapsia oli Joensuussa keskimäärin 36
(115 eri lasta) ja Polvijärvellä 16 (31 eri osallistujaa).
Vuoden aikana piirimme alueella vieraili kuusi nimikkolähettiperhettä kertomassa työstään. Kansanlähetyksellä oli neljä vastuuviikkoa lähetyksen kesäkahvilassa Tohmajärvellä. Lähetysmyyjäisiä järjestettiin kuudella paikkakunnalla.

TOIMISTO
(avoinna ma–to klo 10–14)
Pohjois-Karjalan Kansanlähetys
Kauppakatu 17 B,
80100 JOENSUU
puh. 013 122 808
p-karjalankl@sekl.fi

VS.TOIMISTON
HOITAJA
Tanja Heiskanen
tanja.heiskanen@sekl.fi

PIIRIHALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJA
Heimo Karhapää
p. 050 554 0731
heimo.karhapaa@kolumbus.fi
Piirijohtajana toimi
TM Ville Löhönen 31.8.2014
saakka.
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PIIRIT

POHJOIS-POHJANMAAN
E V.LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
p i i r i h a l l i t u k s e n p u h e e n j o h ta j a j u k k a n u u t i n e n

Piirin toiminta vuonna 2014 oli vähän hiljaisempaa kuin aikaisempina vuosina. Toinen järjestämämme raamattupiiri lopetettiin. Syyskautena emme enää saaneet lupaa messujen järjestämiseen alueen seurakunnissa. Muu toiminta jatkui entiseen tapaan.
Donkkis-työtä jatkettiin alueen kouluissa iltapäiväkerhojen muodossa. Donkkis Big Night -iltoja järjestettiin keväällä ja syksyllä
kerran kuukaudessa.
Seuratoimintaa piirillämme oli viikoittain yhdessä Oulun seudun Uusheräyksen kanssa. Vuoden aikana vahvistimme myös kotiseuratoimintaa, jota järjestettiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa
eri puolilla piiriämme. Kesällä järjestettiin kotiseuroja.
Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme kohtaamista -toiminta jatkui viikoittaisena toimintana. Nuoret aikuiset ja opiskelijat osallistuivat moniin yhteisiin tapahtumiin Oulun alueella ja
olivat mukana muutamassa kutsutapahtumassa ylipistolla ja ammattikorkeakoululla.
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LÄHETYSKOTI
Torikatu 9 A 32,
90100 OULU
puh. 044 447 7847
p-pohjanmaankl@sekl.fi

RUKOUSHUONE
Koulukatu 41,
90100 OULU

PUHEENJOHTAJA
Jukka Nuutinen
puh. 050 3009 185
jnuutin@hotmail.com

PIIRIT

POHJOIS-SAVON
E V.LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
p i i r i j o h ta j a h a n n u l au k k a n e n

Vuoden 2014 toiminnan teemana oli ”Suuressa mukana”. Piirin
toiminnan tavoitteena oli rakentaa hengellistä kotia ja luoda yhteisöllisyyttä. Varainhankintaan kiinnitettiin huomiota koko piirin
alueella entistä enemmän. Säännöllistä raamattuopetusta annettiin keskeisillä paikkakunnilla. Seurakunnissa järjestettiin useita lähetyskirkkopyhiä Kansanlähetyksen lähetystyön tunnetuksi tekemiseksi ja tukemiseksi.
Iisalmessa järjestettiin keväällä naistenpäivät ja raamattuluentosarja sekä perinteiset kesäpäivät Kustaa Adolfin kirkossa. Lisäksi
syksyllä järjestettiin sielunhoitopäivät.
Kesällä pidettiin telttakokoussarja Pielavedellä ja Karttulassa.
Torievankeliointia jatkettiin Kuopiossa ja uutena paikkakuntana
Siilinjärvellä. Vankilatyötä jatkettiin supistetusti Kuopiossa ja Sukevalla. Piiri osallistui ReStart -tapahtumaan. Marraskuussa järjestettiin raamattuluentopäivä Kuopiossa. Syyskuussa osallistuttiin
Viidesläisten miestapahtumaan Vuorelassa. Lapinlahden yhteyspäiville osallistuttiin.
Juniori- ja nuorisotyötä jatkettiin entiseen tapaan. Uusia nuoria ja nuoria aikuisia tavoitettiin Kolme kohtaamista -toiminnan
kautta.
Vapaaehtoisten vastuunkantajien määrä lisääntyi jonkin verran. Vastuuryhmien vetäjiä saatiin kaikille paikkakunnille, joissa
oli Kansanlähetyksen toimintaa. Uusiksi läheteiksi saimme Sadeharjun perheen ja Kerttu Huttusen.

LÄHETYSKOTI
Sairaalakatu 11,
70110 KUOPIO
puh. 017 262 2082

PIIRIJOHTAJA
Hannu Laukkanen
puh. 050 344 8543
hannu.laukkanen@sekl.fi
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PIIRIT

PÄIJÄT-HÄMEEN
E V.LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
p i i r i j o h ta j a k e i j o v i k ma n

Syksyllä Kanta- ja Päijät-Hämeessä pidetty Mahdollisuus muutokseen -mediamissio aktivoi suuren joukon vapaaehtoisia vastuunkantajia sekä mission valmisteluihin että toteuttamiseen.
Evankeliumi oli näkyvästi esillä. Suurta välitöntä hedelmää emme saaneet nähdä, mutta syttynyt evankelioimisinto kuitenkin
jatkuu.
Lahden Joutjärven seurakunnan uusi kirkkoherra esitti Kohtaamispaikka –toiminnan uudelleenarviointia. Pitkään seurakunnan, Kansanlähetyksen ja Kohtaamispaikan tuki ry:n yhteistyönä
jatkunut toiminta kokosi keskimäärin 250 osallistujaa joka toinen
sunnuntai; mukana suuri määrä nuoria perheitä. Tuleva vuosi
osoittaa, saako Kansanlähetys jatkaa yhteistyötä Joutjärven seurakunnan kanssa Kohtaamispaikassa.
Muuten hyvä yhteys seurakuntien kanssa jatkui ja ystäväjoukko toimi aktiivisesti ja uskollisesti sekä omissa paikallisseurakunnissaan että Kansanlähetyksessä. Visiomme mukaisesti toimimme kaikissa piirimme seurakunnissa opettaen Raamattua ja
pitäen esillä kaikille kuuluvaa evankeliumia ja lähetystyötä. Pääosa toiminnasta keskittyi Lahteen ja Heinolaan.
Uusina lähetteinä piirimme osavastuulle tulivat Tuula ja Henry
Liivola (Keski-Lahti ja Nastola), jotka lähtivät Japaniin.Työalueelta kotimaahan palasi Vitikaisen perhe. Muuten laaja lähetysvastuumme jatkui entisellään.
Taloudelliseen tavoitteeseemme emme aivan yltäneet, mutta
saamme olla kiitolliset Jumalalle kaikesta siitä, mitä saimme ja mitä pystyimme yhdessä tekemään.
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LÄHETYSKOTI
(avoinna ma–to 10–13)
Saimaankatu 5 B 113,
15140 LAHTI
puh. 03 782 4864
paijat-hameenkl@sekl.fi

PIIRIJOHTAJA
Keijo Vikman
puh. 050 327 4773
keijo.vikman@sekl.fi

PIIRIT

SATAKUNNAN
E V.LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
to i m i s to n h o i ta j a s i r pa va l l i n e n

Vuosi 2014 oli Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetyksen 45. toimintavuosi.
Keskeisimmät toimintamuodot olivat Kohtaamispaikka-messut sekä paikallisseurakuntien kanssa toteutettavat tilaisuudet ja
tapahtumat. Keskeisinä sisällöllisinä elementteinä olivat raamattuopetus ja lähetyskasvatus sekä lähetysinformaatio. Kertomusvuonna aloitettiin piirissä vuoden 2015 Mahdollisuus muutokseen -mediamission valmistelu.
Kotimaisen työn painopisteinä olivat alueellisen toiminnan
kehittäminen ja alueellisiin tapahtumiin panostaminen sekä vapaaehtoisten julistajien kouluttaminen, hengellinen tukeminen
ja rohkaiseminen tilaisuuksien pitämiseen. Vastuuryhmät sekä
yhdyshenkilöt jatkoivat työtä omilla paikkakunnillaan itsenäisesti, mutta Porissa vastuunkantajat koottiin tapahtumakohtaisesti.
Sopimusperusteisten julistajien järjestämiä kokouksia pidettiin
säännöllisesti. Sopimusperusteisten julistajien kiertäessä maakunnan tilaisuuksia piirin työntekijöille jäi aikaa Kohtaamispaikka- ja nuorten aikuisten työhön. Kohtaamispaikkamessut vakiinnutettiin keskeiseksi osaksi Porin työtä. Messut toteutettiin
yhteistyönä Keski-Porin seurakunnan kanssa Mikonkatu 8:n rukoushuoneella.
Piirin lähetystyön keskeinen päämäärä oli kertomusvuonna lähetysrenkaiden vahvistaminen ja uusien lähettäjien etsiminen,
lähetystyömme esillä pitäminen ja uusien lähettäjien tavoittaminen. Pyrimme vahvistamaan yhteistyötä nimikkoseurakuntien
kanssa ja solmimme kolme uutta nimikkosopimusta. Lähetysrenkaissa ei tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Varainhankinnan
kehittäminen ei toteutunut.
Lähetysrenkaiden jäsenten varustamiseksi sekä lähetyskasvatuksen että lähetysnäyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi järjestettiin maakunnan seurakunnissa säännöllisesti raamattu- ja lähetystilaisuuksia.
Satakunnan Kansanlähetys pystyi kantamaan lähetyskannatusvastuunsa, mutta piirin kotimaantyöhön käytettävien varojen
kerryttäminen oli haasteellista. Satakunnan Kansanlähetyksen
työ toteutui piirin palkattujen työntekijöiden, lähettien, sopimusperusteisten julistustyöntekijöiden sekä vapaaehtoisten voimin.

LÄHETYSKOTI
Eteläpuisto 10 A, 5. krs.,
28100 PORI
puh. 02 633 3468
satakunnankl@sekl.fi

VT. PIIRIJOHTAJA
Antti Kiviranta
puh. 0400 205 287
antti.kiviranta@sekl.fi
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PIIRIT

UUDENMAAN
E V.LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
p i i r i j o h ta j a j a r i a r a n e va

Piirijohtaja Eero Ahonen jäi eläkkeelle 31.10. ja uusi piirijohtaja Jari Araneva otti tehtävän vastaan 1.11. Samoin nuorisotyössä
tapahtui työntekijävaihdos. Toni Kokkonen siirtyi SEKL:n palvelukseen 31.8. ja Aarni Seppälä aloitti uutena nuorisotyöntekijänä 1.9. Uudenmaan Kansanlähetyksen vuoden 2014 toiminta
jakaantui kolmeen alueeseen: kirpputoritoimintaan, koti- ja ulkomaantyöhön sekä juniori- ja nuorisotyöhön. Vuoden 2014 vuositeema oli ”Suuressa mukana”.
Lähetyskirppis Patinan tuotto käytetään hyväntekeväisyys- ja
lähetystyöhön mm. Venäjällä, Virossa, Japanissa, Aasiassa, Kyproksella ja Afrikassa. Kirpputori on ollut piirin työmuotona vuodesta
2001 lähtien. Patinan toiminnassa oli mukana 35 vapaaehtoista
vastuunkantajaa. Avustusmatkoja tehtiin Venäjälle ja Viroon.
Kotimaisessa työssä tavoitteena oli, että mahdollisimman monet löytäisivät Uudenmaan Kansanlähetyksestä hoitavan, hengellisen kodin. Kaikessa toiminnassa, erityisesti kotiseuratoiminnassa, pyrittiin tavoittamaan uusia ihmisiä. Pienryhmille annettiin
vastuuta käytännön tasolla. Yhdyshenkilöiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä.
Piiri järjesti raamattuopetussarjoja seitsemällä paikkakunnalla. Retkien ja matkojen yhteydessä annettiin Raamatun opetusta. Piiri järjesti neljä maakunnallista tapahtumaa.
Taloudellisesti tuettiin yhteensä kolmeatoista lähetystyöntekijää sekä Aunuksen seurakuntaa. Lisäksi japanilainen pastori
Yoshihiro Kooriki oli Keravan seurakunnan nimikkokohde. Lähetyskannatustavoite täyttyi odotusten mukaisesti.
Kotimaassa kausilomalla tai eläkkeellä olevat lähetystyöntekijät olivat mukana toiminnassa.
Donkkis-kerho jatkui Järvenpäässä. Järvenpään Donkkis-kerhossa oli muutaman kerran uusi vapaaehtoinen vetäjä. Pernajassa Donkkis Big Night -illat jatkuivat hyvällä menestyksellä. Sipoon
DBN-illassa oli keväällä 2014 kolme osallistujaa. Vihdissä järjestettiin kolme DBN-iltaa keväällä 2014.
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TOIMISTO
Kirvesmiehentie 4 A,
04200 KERAVA
uudenmaankl@sekl.fi

PIIRIJOHTAJA
Jari Araneva
puh. 044 975 1565
jari.araneva@sekl.fi

PIIRIT

VARSINAIS-SUOMEN
E V.LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
p i i r i j o h ta j a a r i ma l m i

Vuoden 2014 alusta pystyimme satsaamaan uudella tavalla yhteisön rakentamiseen Turussa. Varikko-jumikset kokosivat heti
alusta lähtien runsaasti eri-ikäisiä, niin uusia osallistujia kuin vanhoja tuttujakin. Erityisesti iloitsimme nuorista perheistä, jotka tulivat lastensa kera toimintaan mukaan. Kouluikäisille oli omaa ohjelmaa ja pienemmille lastenhoito illan aikana. Loppuvuodesta
tila alkoi käydä ahtaaksi ja jouduimme katselemaan uusia isompia tiloja.
Vuoden lopussa saimme olla lähettämässä uutena lähettinä
Anna Vähäkangasta raamatunkäännöstyöhön Etiopiaan. Hänen
taakseen saimme Turun Katariinan ja Kaarinan seurakunnat.
Alfa-kurssit olivat keskeisessä osassa tavoittavaa toimintaa piirissämme. Keväällä järjestimme yhdessä seurakuntien kanssa Paimiossa ja syksyllä Kaarinassa ja Tarvasjoella Alfa-kurssit. Niihin
osallistui yhteensä toista sataa henkilöä. Teepöytätoiminta jatkui
myös säännöllisesti Turun keskustassa tavoittaen monia niin suomalaisia kuin maahanmuuttajiakin.

VUORIKOTI
(avoinna ma–pe klo 9–12)
Vuorikatu 8,
20700 TURKU
puh. 02 251 9540
vskl@sekl.fi

PIIRIJOHTAJA
Ari Malmi
puh. 0500 258 813
ari.malmi@sekl.fi
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PIIRIT

RUOTSIN SUOMENKIELINEN
E V.LUT. K ANSANLÄHE T YS RY.
p i i r i h a l l i t u k s e n p u h e e n j o h ta j a k a r i t e i k a r i

Toiminnan rungon muodostivat eri paikkakunnilla Gävlen ja
Göteborgin välisellä alueella sekä Finspångin lähetyskodilla pidettävät seura-, hartaus-, rukous- ja raamatunopetustilaisuudet.
Niiden järjestämisen tekivät mahdolliseksi paikkakuntakohtaiset, vapaaehtoiset vastuu- ja pienryhmät. Järjestäjinä oli mukana
usein myös paikallinen seurakunta, Suomi-seura tai molemmat.
Rukouksesta opetettiin ja sitä myös käytännössä toteutettiin
kaikkien kokoontumisten yhteydessä. Kaikki piirihallituksen kokoukset aloitettiin tunnin pituisella rukousosiolla.
Seuroja ja raamattutunteja pidettiin 20 paikkakunnalla
Raamattu- ja lähetyspiirejä pidettiin useilla paikkakunnilla.
Olemme tukeneet lähettejämme Susanne ja Kari Valkamaa
raamatunkäännöstyössä. Lähetyskodilla pidetyissä kokoontumisissa on ollut ohjelmassa myös lähetystilaisuus. Lähetystyötä tehtiin myös Suomessa. Mm. Nilsiässä, Porissa, Sastamalassa ja Lapualla olivat puhumassa Sakari Kalliomaa ja Kari Teikari.
Vierailimme Karlskogan Suomi-seurassa ja julistimme siellä
evankeliumia. Tuimme evankeliointityötä. Lähetyskodilla järjestettiin joulukuussa joulupöytä 80 hengelle.
Lähetyskodilla pidimme Tammipäivät, Talvipäivät, lähetyspäivät, raamattupäivät, kevätpäivät, juhannuspäivät, raamattuviikon, naistenpäivät, raamattupäivät, sielunhoitopäivät sekä Kasvupäivät. Tapahtumien yhteydessä järjestettiin ystävyysseurat.
Järjestimme yhden kesäleirin nuorille Finspångissa.
Julkaisimme Ystävä-lehteä neljä numeroa. Pidimme yllä kotisivuja sekä sosiaalisia sivustoja. Myimme ja välitimme sekä myös
jaoimme ilmaiseksi ääni- ja kuvatallenteita sekä painotuotteita
niin varainhankinta- kuin evankelioimistarkoituksessakin. Lähetyskodilla pidettiin myyjäisiä, kirpputoria ja arpajaisia tilaisuuksien yhteydessä.
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LÄHETYSKOTI
S:ta Mariasväg 40,
612 92 FINSPÅNG
puh. ja faksi +46 122 211 55
ruotsinkl@sekl.fi

PIIRIJOHTAJA
Sakari Kalliomaa
puh. +358 400 726 736
sakari.kalliomaa@gmail.com

PIIRIT

PIIRIEN TOIMINTATILASTOT
YHTEENVETO PIIRIEN TOIMINTATILASTOISTA
(Suluissa vuoden 2013 tiedot)
n Pienryhmiä piireissä vuonna 2014 oli 507 (538).
n Jäseniä Kansanlähetyspiireissä vuonna 2014 oli 3 313 (3 295).
n Piirien ystäväkirjeiden saajia vuonna 20134 oli yhteensä 16 656 (15 739.

Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys jakoi kuukausi-infoa messussa. Saajia oli n. 150).
n Toiminnan seurakunnallinen kattavuus oli keskimäärin 72% (72 %).

PIENRYHMIEN LUKUMÄÄRÄ PIIREISSÄ 2013–2014
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PIIRIT

JÄSENIÄ KANSANLÄHET YSPIIREISSÄ 2013–2014
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YSTÄVÄKIRJEEN SAAJAT 2013–2014
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TOIMINNAN SEURAKUNNALLINEN KAT TAVUUS 2013–2014
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PYLVÄSDIAGRAMMIEN LYHENTEIDEN SELITYKSET
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.

K ANSANLÄHE T YKSEN VUOSIRAPOR T TI •

71

PIIRIT

K ANNATUSJÄSENE T
1. Akaan seurakunta		
2. Alavuden seurakunta		
3. Anjalankosken seurakunta
4. Forssan seurakunta
5. Haminan seurakunta
6. Harjavallan seurakunta		
7. Hausjärven seurakunta		
8. Heinolan seurakunta		
9. Helsingin Mikaelin seurakunta
10. Hollolan seurakunta		
11. Hämeenkylän seurakunta
12. Hämeenkyrön seurakunta
13. Ilmajoen seurakunta		
14. Imatran seurakunta
15. Isonkyrön seurakunta
16. Jalasjärven seurakunta
17. Janakkalan seurakunta		
18. Joroisten seurakunta
19. Juvan seurakunta
20. Jämijärven seurakunta
21. Jämsän seurakunta		
22. Kalajoen seurakunta
23. Kalvolan seurakunta
24. Kankaanpään seurakunta
25. Kaustisen ja Ullavan seurakunta
26. Kemin seurakunta
27. Keminmaan seurakunta
28. Kempeleen seurakunta		
29. Keravan seurakunta		
30. Kokkolan suomalainen
seurakunta
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31. Kontiolahden seurakunta
32. Kouvolan seurakunta
33. Kuhmon seurakunta
34. Kuhmoisten seurakunta
35. Kuopion tuomiokirkko
seurakunta
36. Kuusankosken seurakunta
37. Lahden Joutjärven seurakunta
38. Lahden Keski-Lahden seurakunta
39. Lahden Launeen seurakunta
40. Lapinjärven suomalainen
seurakunta
41. Lapuan tuomiokirkkoseurakunta
42. Lieksan seurakunta
43. Lohjan seurakunta		
44. Lohtajan seurakunta
45. Luumäen seurakunta
46. Länsi-Porin seurakunta
47. Merikarvian seurakunta		
48. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
49. Mynämäen seurakunta
50. Naantalin seurakunta
51. Nokian seurakunta
52. Nurmeksen seurakunta		
53. Orimattilan seurakunta		
54. Oulujoen seurakunta		
55. Paltamon seurakunta		
56. Pertunmaan seurakunta
57. Pieksämäen seurakunta		
58. Posion seurakunta		
59. Pudasjärven seurakunta

60. Pälkäneen seurakunta		
61. Raahen seurakunta
62. Rauman seurakunta
63. Rekolan seurakunta
64. Riihimäen seurakunta		
65. Sammonlahden seurakunta
66. Savonlinnan seurakunta
67. Seinäjoen seurakunta		
68. Siikaisten seurakunta		
69. Soinin seurakunta
70. Sonkajärven seurakunta
71. Tampereen Hervannan
seurakunta
72. Tampereen Kalevan seurakunta
73. Tapiolan seurakunta
74. Tervolan seurakunta
75. Teuvan seurakunta		
76. Tikkurilan seurakunta		
77. Tohmajärven seurakunta
78. Tornion seurakunta
79. Turun Katariinan seurakunta
80. Ulvilan seurakunta
81. Vantaankosken seurakunta
82. Varkauden seurakunta		
83. Viitasaaren seurakunta
84. Vimpelin seurakunta		
85. Ähtärin seurakunta		
86. Äänekosken seurakunta
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www.sekl.fi
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