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KANSANLÄHETYS
VISIO
Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille

Kutsumuksemme on olla luterilainen lähetysherätysliike. Olemme olemassa
siksi, että evankeliumi tulee viedyksi kaikille ihmisille ja kansoille.

MISSIO
Luemme, opetamme ja noudatamme Jumalan sanaa.
Tarjoamme hengellisen kodin kaikille sukupolville.
Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä ja ajallisissa tarpeissaan.
Varustamme yhteisöt ja uskovat toimimaan evankeliumin ja lähetystyön hyväksi.

ARVOT
1.
2.
3.
4.
5.

Uskollisuus
Perheystävällisyys
Palvelualttius
Laadukkuus
Läpinäkyvyys

Kuvat: Philippe Gueissaz, Maria ja Mikko Vuorman arkisto, Susanna Lönnrot, Helen Palmu,
Mirkka Lammin arkisto, Anne Lepikko, Jarkko Viljanen, Daniel Nummela, Tarja Ikäheimosen
arkisto, Hanna ja Toni Lindholmin arkisto, Pixabay

IDENTITEETTI
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KANSANLÄHETYS NUMEROINA
Yhteensä noin 400 pienryhmää kokoontuu
eri puolilla Suomea.
Yhteistä toimintaa on
298 seurakunnan kanssa.

15 095 ihmistä on tilannut säännöllisen
uutiskirjeen piirijärjestöjen toiminnasta.
Yhteensä 231 seurakuntaa on
solminut nimikkosopimuksen.
Kansanlähetysopiston kursseilla opiskelee
vuosittain yli 4 000 eri henkilöä.
Opiston pitkillä opintolinjoilla opiskelee
vuosittain lähes 200 eri opiskelijaa.
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Raamattuopetuksiamme ja lähetystyömme
kuulumisia Radio Deissä seuraa viikoittain
viimeisimmän tutkimuksen mukaan
131 000 kuuntelijaa ja avaimia.netsivuilta yli 2 500 kuuntelijaa.
Uusi Tie -sanomalehdestä saa viikoittain tukea
uskolleen ja hyvälle kristilliselle elämälle noin
20 000 lukijaa.

63 lähetystyöntekijäämme kertovat hyvää
sanomaa ja auttavat ihmisiä parempaan
elämään yli 16 eri maassa 4 maanosassa:
Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Oseaniassa.

LÄHETYSJOHTAJAN HAASTE

1.

Jeesus on ainutlaatuinen ja ainoa tie Jumalan tuntemiseen. Maailmassa on yli
10 000 kansaa, joille Jeesus käski viedä hyvän uutisen syntien sovituksesta. Näistä
saavuttamattomia kansanryhmiä on vielä noin 3 000. Näiden
joukossa on satoja sellaisia ryhmiä, joissa työtä ei ole vielä
edes suunniteltu aloitettavaksi.

2.

Kansojen tavoittamiseen ja seurakuntien perustamiseen
tarvitaan työntekijöitä, jotka kohtaavat, palvelevat, julistavat,
kastavat ja perustavat seurakuntia. Kansanlähetyksen tavoitteena on, että ihmiset Kristuksen rakkauden vaikutuksesta
lähtevät liikkeelle joko lähettäjinä tai lähtijöinä.

3.

Kansanlähetys on tehnyt lähetystyötä jo yli 50 vuotta. Tätä
tehtävää toteuttamassa on kanssamme laaja joukko yksittäisiä ihmisiä ja seurakuntia. Olennaista ei ole se, kuinka suurella summalla on mukana tai kuinka paljon antaa aikaansa
evankeliumin hyväksi. Tärkeintä on antaa elämänsä Jumalan käyttöön ja pyytää johdatusta siinä, mitä se tarkoittaa.
Ota kutsu vastaan. Kun olet mukana lähetystyössä, pääset
oikeasti näkemään, mitä suurta ja ihmeellistä Jumala tekee
tässä maailmassa. Tule mukaan nyt.
Mika Tuovinen
lähetysjohtaja
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
Lähetysjohtaja Mika Tuovinen tuulettaa varainhankintajuoksussa, joka järjestetään Japanissa vuosittain Koben teologisen seminaarin hyväksi.
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HALUATKO OLLA
SUURESSA MUKANA?
KENELLE?
Sinulle, joka haluat hengellisen kodin
Jumalan perheväen yhteydessä.
MITEN?
17 piirijärjestössä on aktiivista toimintaa
kaiken ikäisille koko maassa.

KENELLE?
Sinulle, joka haluat saada hyvää
raamattuopetusta ja kasvaa kristittynä.
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MITEN?
Kansanlähetysopiston linjat ja kurssit
varustavat ja vahvistavat.

KENELLE?
Sinulle, joka haluat löytää kutsumuksesi ja laittaa lahjasi käyttöön kaukaisten
lähimmäistesi hyväksi.

Uusi Tie -lehti rohkaisee, rakentaa ja antaa tukea hyvälle kristilliselle elämälle
Piirijärjestöt tarjoavat hengellistä
opetusta ja keinoja, miten soveltaa sitä.

MITEN?
Tutustu työhömme nettisivuillamme ja
löydä mahdollisuutesi hyvän sanoman
kertomiseen ja ihmisten auttamiseen
kotimaassa ja maailmalla.

Kansanlähetyksen radio-ohjelmat Radio
Deissä ja netissä opettavat tuntemaan
Jeesuksen ja elämän, jonka Hän lahjoittaa.

Kansanlähetysopiston linjojen ja kurssien
kautta sinulla pääset tutustumaan lähetystyöhön ja kansainvälisyyteen.

KUINKA
PITKÄKSI AIKAA?
Onko sinulla
käytettävissäsi vain yksi
kesä, muutama kuukausi,
vuosi tai useampia vai
koko elämäsi? Kysy
meiltä eri pituisista
vaihtoehdoista ja tule
suureen mukaan.

”

KANSANLÄHETYS SUOMESSA

OLEN aina ollut uskossa. Pienenä tyttönä isovanhempani
ottivat minut mukaansa Kansanlähetyksen jumalanpalveluksiin.
Mummalla oli eväitä mukana, siinä niitä mussutin aikuisten
välissä kirkon penkissä.
MINULLA OLI nuorena huono itsetunto. Tuntui, ettei meinannut kehdata edes vaatekaupassa käydä. Rippikoulussa Kansanlähetysopistolla opin tärkeän asian. Kerran jumalanpalveluksessa ehtoollisen jälkeen istuin penkissä ja tunsin, että Jumalan
rakkaus koskee myös minua. Ymmärsin, että olin tiennyt tiedon
tasolla, millainen Jumala on. Tajusin, että ei Jumalan rakkaus
mahdu omaan käsityskykyyni. Se oli valtava kokemus.
SAIN Kansanlähetyksessä kavereita, jotka arvostivat ja olivat
tukena. Porukalla kierrettiin kaikki Kansanlähetyksen nuorten
tapahtumat. Itsetuntoni nousi, kun oli roolimalleja ja ystäviä.
OLEN aina lukenut paljon Raamattua. Lukioaikana, kun oli tosi raskas vaihe, päätin, että väkisin luen joka päivä yhden luvun. Se ei tuntunut
miltään. Löysin yhdestä Psalmista jakeen ”Illalla
on vieraana itku, mutta aamulla ilo”. Luotin
siihen ja se kantoi vaikean ajan yli.
LUKION jälkeen tulin pitämään välivuotta
Kansanlähetysopiston nuorisotyölinjalle. Täällä
olen oppinut organisoimaan ja delegoimaan.
Suhde Jumalaan on lähentynyt. Luennoilla
olen oppinut Raamatun ja Katekismuksen
juttuja juurta jaksain. Opiskelu on ollut mielenkiintoista ja laittanut tosi paljon ajattelemaan.

HALUAISIN lääkikseen. Gynekologian tai
naistentautien ala kiinnostaisi. Perhe olisi
ihana jossain vaiheessa perustaa. Kiinnostavaa
olisi olla auttamassa maailmallakin, mutta olisi
kiva olla Suomessakin kristittynä lääkärinä. En
tiedä, mihin Herra vie.”
Emilia Mäkelä
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Varustamme osaavia työntekijöitä
toimimaan maailmalla visiomme
“Raamattu rakkaaksi – evankeliumi
kaikille” toteutumiseksi.
Raamatun levittäminen: Käännämme,
painatamme ja kuljetamme Raamattuja niille,
joilla ei sitä ole.

KANSANLÄHETYS
MAAILMALLA
Kansanlähetys tekee työtä 16 eri maassa
Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Oseaniassa.

Sanaan juurruttaminen: Tuemme kris-

tittyjen vahvistumista uskossaan ja todistustehtävässään. Opetamme Raamattua, varustamme ja koulutamme paikallisten kirkkojen
vastuunkantajia.

Evankeliumin tarjoaminen: Kerromme
sanomaa Jeesuksesta. Etsimme jatkuvasti eri
kulttuureihin ja nykyaikaan parhaiten soveltuvia sanoja, tekoja ja välineitä.
Tutustu netissä työhömme, esim:
• Kummilapsityö Etiopiassa
• Raamatunkäännöstyö
• Seurakuntatyö Japanissa
• Maahanmuuttajatyö Euroopassa
• Mediatyö Lähi-idässä (SAT-7)

• ISO-BRITANNIA

• VENÄJÄ

• VIRO

• SAKSA

• BULGARIA

• ATEENA

• JAPANI
• KESKI-AASIA

• KYPROS

• ITÄ-AASIA

• LÄHI-ITÄ
• ETIOPIA
• KENIA
• PAPUA-UUSI-GUINEA

LÄHETTÄJÄNÄ TAI LÄHTIJÄNÄ
OLET MUKANA:
›
›
›
›
›
›
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Opettamassa Raamattua
Perustamassa seurakuntia
Vahvistamassa paikallisia kristittyjä
Tukemassa yhteistyökirkkoja ja -järjestöjä
Auttamassa köyhiä ja sairaita
Kutsumassa ihmisiä uskon tielle

”

PAPUA-UUSI-GUINEA

H

iljaa alkoivat kaikki vuosien varrella käännetyt
jakeet puhua minulle aivan uudella tavalla. Minä,
joka olin ollut sokea, nyt näin. Näin sen, että en ikinä
omalla yrittämisellä ja hyvyydelläni pääsisi taivaaseen.
Mutta jos uskoisin Kristukseen, Jumala katsoisi
minua puettuna Poikansa vaatteisiin ja hyväksyisi
minut taivaaseen kelpaavaksi. Mikä uutinen! Uutinen
Jeesuksesta ja siitä mitä Jeesus oli tehnyt puolestani.
Äkkiä ymmärsin, miksi kaikki valkoiset aina puhuivat Jeesuksesta. Jeesushan on taivaan oven avain.
Ilman Jeesusta ei meillä ole mitään mahdollisuutta
päästä taivaaseen, mutta uskomalla häneen tulemme taivaskelpoisiksi ilman omaa yrittämistä.

Clement (oik.) perheineen.

Menin kotiin ja kerroin löydöstäni kyläläisille. Huomasin, että aina kun otin Raamatun käteeni ja luin
sitä, nämä samat totuudet tulivat sieltä esille yhä
uudestaan ja uudestaan. Kuinka en ollut nähnyt niitä
aikaisemmin? Ikään kuin silmilläni olisi ollut peite,
mutta nyt se peite oli poissa.
Sain uutta rohkeutta saarnata. Ja aina kun saarnasin, ihmiset kuuntelivat hellittämättä. Huomasin, että
seurakuntamme jumalanpalveluksiin alkoi tulla iloa
ja minä itse koin ikään kuin sisäinen iloa pulppuava
lähde olisi auennut sydämeeni. Oppituntini raamattukoulussa saivat uutta puhtia. Koen, että olen vasta
nyt todella ymmärtänyt mitä evankeliumi, ilosanoma
Kristuksesta tarkoittaa.

Uskomme, että Jumala puhuu jokaisen ihmisen omaa kieltä ja jokaisella on oikeus Jumalan sanaan äidinkielellään. 11 Kansanlähetyksen työntekijää toimii raamatunkäännöstehtävissä viiden eri maan alueella.
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SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYS
TUNNUS 5005582
12003 VASTAUSLÄHETYS

SUOMEN EV.LUT.
KANSANLÄHETYS
MAKSAA
POSTIMAKSUN

Clement

Haluan olla
suuressa mukana

TALOUS

Haluan rukoilla!
Haluan tilata ilmaisen rukouskalenterin

Haluan ryhtyä kuukausilahjoittajaksi:
Yleinen tuki
Työkohde: ____________________________________
_______________________________________________
Työntekijä: ____________________________________
_______________________________________________
Haluan tulla mukaan!
Haluan osallistua Kansanlähetyspiirin
toimintaan alueellani
Haluan vapaaehtoiseksi lähetyskeskukseen Ryttylään
Haluan vastaanottaa Kansanlähetyksen tiedotuspostia
sähköpostilla

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tulot 2017
Muut tulot 16,0%
Valtakunnalliset
keräykset
5,1 %
Testamentit ja
suurlahjoitukset
6,4%

Lämmin kiitos tuestasi!

Haluan tilata uutisia!
Sähköpostitiedote 1 x kk
Suuressa mukana -lehti 4 x vuodessa (ilmainen)
Uusi Tie -lehti (1 kk ilmainen, määräaikainen)
Työntekijän uutiskirje: ___________________________
_______________________________________________

Opiston valtionosuus
16,2 %

Seurakuntien
talousarviomäärärahat
26,2 %

Kannatuslahjoitukset
30,1 %

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen menot 2017
Kotimaa ja Opisto
47,5%

paperisena
tekstiviestillä
Nimi ___________________________________________
Osoite __________________________________________
_______________________________________________
Sähköposti ______________________________________
_______________________________________________
Puhelinnumero ___________________________________
Syntymävuosi _____________
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Lähetystyö
52,5%

SINUA TARVITAAN
RUKOUSTUKI
Tule mukaan rukoillen yhteisen työn, työntekijöiden ja työkohteiden puolesta. Rukousaiheita saat Kansanlähetyksen rukouskalenterista sekä lähettien ja
kotimaantyöntekijöiden uutiskirjeistä.
TALOUDELLINEN TUKI
Kansanlähetyksen tekemä evankeliumin levittäminen Suomessa ja ulkomailla
on mahdollista yksityishenkilöiden, seurakuntien ja yritysten antamien lahjoitusten avulla. Valitse alla olevista vaihtoehdoista itsellesi sopivin tapa tukea
työtä tai ota meihin yhteyttä niin etsimme sinulle sopivan tavan ja kohteen.
Puh. 044 447 7848, lahjoitus@sekl.fi
KUUKAUSILAHJOITUS
Säännöllinen tuki takaa työn jatkuvuuden ja kehittämisen. Valitse haluamasi
kohde tai anna tukesi yleiskannatukseen. Kuukausilahjoitussopimus netissä:
suuressamukana.fi/kklahjoitus
KERTALAHJOITUS
FI83 2070 1800 0283 25
Pyydä toivomasi kohteen viite tai käytä viitettä 89005 (suurin tarve).
PUHELINLAHJOITUS (suurin tarve)
0600 190 90 (lahjoitus 20,45 euroa + pvm)
0600 180 10 (lahjoitus 10,01 euroa + pvm)
TESTAMENTTILAHJOITUS
Tutustu testamenttiohjeeseen ja valmiisiin testamenttipohjiin
nettisivuillamme tai sovi testamenttikeskustelu.
Suuressamukana.fi/testamenttiohje, puh. 044 447 7996
NETTILAHJOITUKSET
www.suuressamukana.fi
Rahankeräysluvan saaja: Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry (0215273-7). Rahankeräysluvan
myöntäjä: Poliisihallitus. Luvan numero: RA/2017/54. Myöntämisajankohta: 17.1.2017. Toimeenpanoaika:
17.1.2017–31.12.2021. Toimeenpanoalue: Koko maa pois lukien Ahvenanmaa. Kerättävien varojen käyttötarkoitus ja kohdealueet: Kertyvillä varoilla tuetaan yhteistyökirkkoja ja -järjestöjä henkilöstöresurssein, materiaalisin
avuin sekä taloudellisesti. Tuetut kirkot ja järjestöt ovat pääsääntöisesti niitä, joihin yhdistyksen palkatut työntekijät
on lähetetty tai jonka alaisuudessa tehdään työtä eri kohteissa. Varoja käytetään myös työntekijöiden henkilöstö- ja
työkuluihin. Varoja käytetään kotimaassa ja ulkomailla mediatyöhön, lapsi- ja nuorisotyöhön, diakonia- ja julistustyöhön, lähetyskeskuksen rakennusten ylläpitoinvestointeihin ja raamatunkäännöstyöhön. Kerättävät varat on tarkoitus
käyttää samalla tai seuraavalla tilikaudella.

Suomen Ev.lut.
Kansanlähetys
Opistotie 1
12310 Ryttylä
p. 019 77 920
kansanlähetys.fi

Sillä “jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.
Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko?
Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet?
Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?
Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä?
Room. 10: 13-15

Sinua tarvitaan – tule mukaan Jumalan lähetykseen.
KANSANLÄHETYS.FI

