Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967
perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä sekä kotimaassa
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Eteenpäin katsoen
Kädessäsi on ensimmäinen vuosiraportin muotoon laadittu selvitys Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen
toiminnasta vuonna 2010. Raportti korvaa vuosikirjamme.
Raportin tarkoituksena on mahdollisimman lyhyessä muodossa antaa kattava kuva toiminnastamme kotimaassa ja ulkomailla. Samalla annamme informaatiota työalueistamme
maailmalla sekä taloudestamme.
Vuonna 2010 aloimme ensi kertaa toteuttaa vuonna
2009 hyväksyttyä ja vuoteen 2015 ulottuvaa strategiaa. Ulkomaisessa toiminnassa strategian tavoitteet jopa ylittyivät,
kun lähettien määrä kasvoi 72:sta (v. 2008) 77:ään (v. 2010)
tavoitteen ollessa keskimäärin kaksi lähettiä vuodessa. Muutoin vuoden aikana saimme signaaleja siitä, että strategian
tavoitteisiin pääseminen tulee olemaan erityisen haasteellista. Emme kuitenkaan toistaiseksi ole vuosisuunnittelussamme halunneet tinkiä tavoitteistamme vuoteen 2015
mennessä.
Ulkomaisessa toiminnassamme olemme pitäytyneet aiempaan keskittämispyrkimykseen etsimättä aktiivisesti uusia työalueita. Työmme keskittyy viidelle päätyöalueelle:
Japani, Etiopia, Islam-työ (useissa maissa), Venäjä ja Viro sekä
Raamatunkäännöstyö (useissa maissa). Keskittämisellä tavoittelemme työntekijöittemme hyvää hoitoa ja sitä, että
voisimme kullakin työalueella antaa mahdollisimman merkittävän panoksen yhteistyökumppaneillemme. Vahvimmat
työalueet työntekijämäärällä mitattuna ovat Japani, Etu- ja
Keski-Aasia, Etiopia sekä Venäjä ja Viro.

Työalueistamme todettakoon niiden erilaisuus.
Olemme mukana maailman kasvavimman luterilaisen kirkon, Etiopian Evankelisen Mekane Yesus -kirkon työssä. Toisaalta haluamme olla uskollisia Japanin kaltaisessa maassa,
missä ei koskaan ole koettu varsinaisia herätyksen aikoja.
Osaltamme haluamme vastata maailmanlähetyksen kovimpaan haasteeseen, islamin kohtaamiseen sekä sukukansojemme kutsuun Venäjällä ja Virossa. Kattauksen täydentää
raamatunkäännöstyö. Eniten uusia lähettejä olemme parin
viime vuoden aikana lähettäneet Japaniin, Etu-Aasiaan ja
Etiopiaan.
Kotimaisessa toiminnassa strateginen tavoitteemme panostaa tavoittavaan evankelioimiseen ei vielä juurikaan näkynyt vuonna 2010. Sen sijaan kasvavaa mielenkiintoa on herättänyt laaja raamatunopetustoimintamme.
Raamattuopetuksemme toteutuu Kansanlähetysopiston
linjoilla ja lyhytkursseilla Ryttylässä sekä Radio Dein ohjelmissa. Raamattuavain-ohjelmien lisäksi tuli Radio Dein sunnuntaiohjelmistoon uusi opetus- ja keskusteluohjelma Raamattubuffet. Kolmantena raamatunopetusformaattina ovat
olleet Raamatun punainen lanka ja Ajankohtainen Jeesus
-seminaarit, joiden suosio näyttää kasvavan.
Piirijärjestöjen toiminnassa painopiste on ollut
hengellisen kodin identiteettiä vahvistavissa työmuodoissa. Niistä tärkeimpänä on säännöllisten jumalanpalvelusten
järjestäminen. Joka sunnuntai – kesäkautta lukuun ottamatta – on jumalanpalveluksia pidetty Helsingissä ja Ryttylässä.
Noin kerran kuukaudessa pidettäviä leipäsunnuntaita, F5-jumalanpalveluksia, kohtaamispaikka tai muilla nimillä kutsuttuja jumalanpalveluksia on lisäksi toteutettu noin kymmenellä paikkakunnalla. Täydentävien jumalanpalvelusten on
ajateltu palvelevan tavoittavassa evankelioimistyössä siten,
että niihin voisi kutsua myös uusia ihmisiä, mikä otettaisiin
opetuksessa huomioon.
Kiittäen kaikkia yhteistyötahojamme, kotimaassa
erityisesti nimikkoseurakuntia ja ulkomailla yhteistyökirkkoja
ja -järjestöjä jätämme tämän vuosiraportin tutustuttavaksi ja
informaationa työstämme evankeliumin asialla.
			
Timo Rämä
lähetysjohtaja
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JAPANI
Kesä 2010 oli Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan kuumin 113 vuoteen.
Lämpö poliittisella rintamalla näkyi
jo lähes perinteeksi muodostuneessa pääministerinvaihdoksessa, kun
rahoitusskandaalin tahraaman Yukio
Hatoyaman tilalle tuli saman demok
raattipuolueen Naoto Kan. Liberaali
demokraattien lähes 50-vuotisen valtakauden kumonnut demokraattipuolue
joutui vuotta myöhemmin perumaan
antamiaan lupauksia.
Vuoden 2010 aikana jeni jatkoi vahvistumistaan euroa ja dollaria vastaan.
Japanin jeniä vahvistaa pelko Yhdysvaltain ja Euroopan Unionin talouksien hitaasta toipumisesta maailman finanssikriisistä. Epävarman taloustilanteen aikana pelko kasvavista riskeistä nostaa
vähäriskiseksi mielletyn jenin kysyntää.
Jenin vahvuus suhteessa euroon teki
vuodesta lähetykselle kalliin.

Etelä-Nishinomiya
Seppo ja Vuokko Vänskä toimivat Etelä-Nishinomiyan seurakunnan työntekijöinä kesäkuun loppuun saakka.
Heinäkuusta alkaen vastuutyöntekijöinä jatkoivat Lauri ja Asako Palmu, jotka saapuivat kotimaanjaksolta toiselle
työkaudelle.
Seurakunnan viikko-ohjelma muodostui erittäin tiiviiksi. Tämän vuoksi joitain kieliryhmiä jouduttiin yhdistämään.
Koko vuoden aikana jumalanpalveluksissa kävi yhteensä 166 eri aikuista ja 40
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lasta. Keskimäärin jumalanpalveluksiin
kokoontui 21 henkilöä. Vuoden aikana
kastettiin kolme henkilöä ja kolme henkilöä liittyi seurakuntaan.

Awaji
Jukka ja Helena Kallioinen toimivat
Awajin työntekijöinä koko vuoden.
Seurakunnasta on kasvanut lämminhenkinen perhe, johon uudet jäsenet
otetaan ilolla vastaan. Vuoden aikana
toiminnassa mukana oli 26 japanilaista
kristittyä. Kasteita oli kaksi ja seurakuntaan liittymisiä kaksi. Seurakunnan ensimmäinen konfirmaatio oli helmikuussa. Toukokuun lopussa kirkossa järjestettiin ensimmäistä kertaa hautajaiset.
Heinäkuussa pidettiin ylimääräinen
seurakuntakokous, jossa neuvoston
puheenjohtaja laittoi alulle kirkonrakennusprojektin. Syksyn mittaan into
kasvoi suunnittelun ja tontin etsimisen myötä. Rakennusrahasto kasvoi
vuoden aikana kahdella miljoonalla
jenillä. Seurakunta ei kuitenkaan pysty
ilman ulkopuolista taloudellista apua
rakentamaan kirkkoa, ja siksi se toivoo
apua Suomesta.

HAT-Kobe
Työ lähetyksen uusimmassa HAT-Koben työpisteessä tapahtui kansainvälisen tiimin yhteistyönä. Jorma Pihkala vastasi HAT-Koben työstä kesäkuun
loppuun. Heinäkuusta vuoden lop-
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puun vastuupastorina toimi Nishi-Suman seurakunnan pastori Rei Nagata.
Lea Pihkala palveli seurakuntaa sopimussuhteisena lähettinä maaliskuun
loppuun. Kielikoulun päättänyt Ulla
Pendolin palveli seurakunnassa helmikuun alusta vuoden loppuun vastaten
mm. taloudenhoidosta, kielipiireistä ja
jumalanpalvelusten säestämisestä.
Vuoden aikana keskityttiin lapsityöhön, raamattu- ja rukouspiiriin, sekä
englannin, suomen ja korean kielen
ryhmiin. Jumalanpalveluksissa kävi
keskimäärin 15 henkeä. Lapsille järjestetyt erityistilaisuudet, kaksi konserttijumalanpalvelusta sekä kynttiläkirkko
täyttivät pienen kokoustilan ääriään
myöden. Vuoden aikana kastettiin neljä henkeä.

Japani
Kansanlähetys aloitti työn Japanissa
vuonna 1968.
Vuoden 2010 lopulla järjestöllä oli
työntekijöitä Japanissa yhteensä 12.
Yhteistyökirkkomme on Länsi-Japa
nin ev.lut. kirkko (LJELK). Kansanlähetys on ollut Japan Evangelical
Missionary Associationin (JEMA)
jäsen vuodesta 1975.

Yhteyshenkilö
Aluekoordinaattori
Tapani Kaitainen, SEKL
puh. 019 779 2228

Työ ulkomailla

Samoin kuin kotimaassa, myös ulkomaisilla työalueilla Raamatun sanaa jaetaan kaikenikäisille.

Rokkoo Island

Midorigaoka

Musiikkityö

Harri ja Elina Huovinen toimivat Rokkoo
Islandin lähetteinä kesäkuun loppuun.
Vastuupastorina toimi alkuvuoden ajan
kirkon varapresidentti ja Nishi-Akashin
seurakunnan pastori Kooji Hagisawa, ja
huhtikuusta lähtien Kita-Suzurandain
seurakunnan pastori Gyoo Aoto. Hagisawan ollessa kiireinen muissa tehtävissään päävastuu saarnaamisesta ja
sakramenttien jakamisesta jäi käytännössä Harri Huoviselle. Gyoo Aoto otti
puolestaan aktiivisesti vastuuta myös
Rokkoo Islandin seurakunnasta saarnaten kerran kuussa ja kantaen vastuun
myös sakramenteista. Saarnavastuuta
jaettiin myös seurakunnan norjalaisen
lähetin ja vierailevien saarnaajien kanssa. Harrin vastuulla oli myös raamattupiiri ja nuortenillat.

Antti ja Susanna Kiviranta työskentelivät Midorigaokan seurakunnassa. Antin työnkuvaan kuului jumalanpalvelussaarna noin kaksi kertaa kuukaudessa,
seurakunnan pienpiirien veto yhdessä
pastori Oganon kanssa, sekä lasten sählykerho. Susanna kantoi vastuuta pyhäkoulusta. Lapsille pidettiin vuoden aikana myös evankelioivia tapahtumia.
Vuoden aikana Antti kehitti yhdessä
pastori Oganon kanssa jumalanpalveluselämää. Erityisesti pidettiin esillä
sakramenttien ja ehtoollisen tärkeyttä
uskonelämän hoitamisessa.

Harri ja Elina Huovinen jatkoivat musiikkityössä kesäkuun loppuun, jolloin
heillä alkoi kotimaanjakso. Harri piti
luennon Koben luterilaisessa teologisessa seminaarissa, sekä toimi opettajana yhteistyökirkkomme historian
ensimmäisellä musiikkileirillä Hiruzenin leirikeskuksessa. Elina jatkoi huilu
tuntien pitämistä. Yhdessä Harri ja Elina alkoivat suunnitella ja toteuttaa japaninkielisen gospel-levyn tekemistä
evankelioivan työn tukemiseksi. Lisäksi
Harri oli mukana luterilaisten kirkkojen
yhteisessä virsikirjakomiteassa.

Koben Luterilaisen
Raamattukoulun työ

Hanshinin nuorisotyö

Anan
Lähetys tuki edelleen taloudellisesti
Ananin seurakuntaa maksaen lähes kokonaan pastori Koorikin palkan. Jukka
Kallioinen kävi kerran kuussa saarnaamassa Ananissa pastori Koorikin saarnatessa vastavuoroisesti Awajilla. Helena ja Jukka Kallioinen pitivät kuukausittain englanninpiiriä Ananin kirkolla.

Jorma Pihkala toimi melkein koko vuoden Koben Luterilaisen Raamattukoulun opettajana. Hän luennoi Uuden
testamentin johdanto-oppia. Lisäksi
hän opetti kesään asti seurakuntatyössä tarpeellista tietojenkäsittelyä ja englantia iltapäiväryhmälle. Työhön kuului
myös paljon muita tehtäviä kuten koulun mainoslehtisen taittoa, kotisivustojen ylläpitoa, siivousta ja sielunhoitoa.
Lisäksi Raamattukoulun tietokoneiden
mikrotuki oli hänen vastuullaan.

Antti Kiviranta teki nuorisotyötä yhdessä nuorisotyön toimikunnan (LJELK,
NLM ja FLM) kanssa. Hän teki LJELK:n
nuorisotyölle vuoteen 2020 ulottuvan
nuorisotyön strategia-ehdotuksen. Toimikunta alkoi strategian pohjalta suunnitella ja toteuttaa nuorisotyötä yhdessä paikallisseurakuntien kanssa. Teemana on evankeliumi nuorelta nuorelle.
Ensimmäinen kirkon nuorisotyön kalenteri tehtiin. Sen pohjalta järjestettiin alueellisia ja koko kirkon kattavia
nuorisotapahtumia sekä leirejä.
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Polionuoret perustivat Airan keskustaan Sister Helena-kaupan,
jossa myydään maukkaita munkkeja.

T y ö a l u e e n e s i m i e s P i r kk o T u p p u r a i n e n
P i r kk o T u p p u r a i n e n

TE K S TI
K u va

Etiopia
Etiopian suurimpia haasteita ovat infrastruktuurin rakentaminen sekä väestön
köyhyys. Viime vuosina kansalaisia on
rasittanut elinkustannusten raju nousu.
Toukokuussa pidettiin parlamenttivaalit, jotka sujuivat rauhallisesti. Vallassa
oleva puolue sai murskavoiton.
Syyskuussa alkanut Etiopian kalenterivuosi 2003 on Mekane Yesus -kirkossa nimetty lasten ja nuorten vuodeksi.
Tammikuussa kirkolla oli ensimmäinen
kansallinen lähetyskonferenssi, jossa
vihittiin tehtäväänsä kolme lähettiperhettä. Mekane Yesus -kirkon viimeisimmän tilaston mukaan sen jäsenmäärä
on 5.279.822.
Pitkäaikainen Kansanlähetyksen
Etiopian vierastalon vahti Ato Mamo
Gebre Yesus kuoli vaikean sairauden
murtamana 5.1.2010 palveltuaan sitä
ennen lähes kaikkia lähetyksemme ja
heitä ennen muiden lähetysjärjestö-
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jen työntekijöitä uskollisesti vuodesta
1958. Muistamme Ato Mamoa kiitollisena.

Kummilapsiprojekti
Agarossa vuonna 2007, Bongassa 2009
ja Sokorrussa helmikuussa 2010 aloitettu kummilapsitoiminta on jatkunut.
Kummilapsia oli Agarossa 110, Bongassa 75 ja Sokorrussa 75. Toimintaa
ohjasi Aino Pihlava ja hänen jälkeensä
Mika ja Tania Lehtinen. Aino Pihlava
jatkoi kummilapsityötä Suomeen palattuaan Satakunnan KL:n yhteydessä
toimivassa tiimissä. Etiopiassa kummi
lapsitiimien palkatut johtajat ja sosiaalityöntekijät huolehtivat lapsista käytännössä. Kummilapset saivat koulutuksen ja terveydenhoidon. Projektin
ansiosta lasten terveydentila paranikin
huomattavasti.

K A N S A N l ä h e t y ks e n v u o s i r a p o r t t i

Tania Lehtinen hoiti kummilapsi- ja
hiv-projektien lisäksi työalueen kirjanpidon. Mika Lehtinen työskenteli projektien lisäksi kouluttajana presbyteerin
nuoriso- ja pyhäkoulutyössä.

Jodisuolaprojekti
Airan seudulla on erittäin paljon jodin puutteesta johtuvaa kilpirauhasen suurentumista, koska alueella ei
ole ollut saatavilla jodisuolaa. Helena
Räisäsen aloitteesta hankittiin vuoden
2009 lopulla 9.000 kg jodisuolaa, joka
myytiin kertomusvuonna Airan sairaalan kautta.

sukkaprojekti
Airan alueella esiintyy paljon elefanttitautia. Sairaus johtuu hienonhienosta
pölystä joka tunkeutuu avojaloin kulke-

Työ ulkomailla

vien ihmisten imusuoniin tukkeuttaen
ne. Sairauden ehkäisyssä on tärkeää
jalkojen pesu sekä sukkien ja kenkien
käyttö. Helena Räisäsen aloitteesta Kokkolan Halpa-Halli kustansi viidellesadalle tästä sairaudesta kärsiville sukat, jotka
teetettiin Sidoste Sukan tehtailla.
Iisalmesta tulleella yksityislahjoituksella köyhille perheille hankittiin kolme
lammasta. Haapajärven raamattupiiri
lahjoitti pyörätuolin eräälle konttaamalla kulkevalle vammaiselle äidille.

kassiprojekti
Airassa erityisesti köyhien perheiden
tyttöjen on vaikea päästä kouluun.
Vuona 2006 Helena Räisänen aloitti näiden nuorten auttamiseksi kassi
projektin. Tytöt ovat ommelleet ja kirjoneet noin 2.500 kassia. Niistä saadut
myyntitulot on käytetty tyttöjen koulu
maksuihin.

pienlainaprojekti
Sipilä-säätiö rahoitti pienlainoja Valgo-seurakunnan nuorille naisille Airan
alueella. Lainoilla hankittiin eläimiä ja
pienkioskeissa myytäväksi tarkoitettuja tuotteita. Varoilla hankittiin myös
ompelukoneita ja pidettiin ompelukurssi. Projektista vastasi Helena Räisänen.

ETIOPIA
Kansanlähetys aloitti työn Etiopiassa
vuonna 1968. Työntekijöitä Etiopiassa vuoden 2010 lopussa oli 6. Lisäksi
3 oli kotimaanjaksolla.
Paikallisia työntekijöitä oli 11 ja lisäksi eri projektien työntekijät.
Stipendiaatteja oli 19.
Kansanlähetys toimii Etiopiassa
Mekane Yesus -kirkon (Ethiopian
Evangelical Church Mekane Yesus,
EECMY, www.eecmy.org) työyhteydessä.

Yhteyshenkilö
Aluekoordinaattori
Tapani Kaitainen, SEKL
puh. 019 779 2228

Polioprojekti

Nuttuprojekti

Airassa vuonna 2008 Helena Räisäsen
aloittamassa polioprojektissa on mukana kymmenen lapsihalvauksesta kärsivää tyttöä. Helena piti heille munkinpaistokurssin ja näin he pystyivät ompelutöiden lisäksi hankkimaan elantoaan myös Airan kaupungin ainoita
munkkeja myymällä.

Kesällä 2008 Airan sairaalan synnytys
osaston väki pyysi vaatteita, jotka lämmittäisivät erityisesti kylmästä kärsiviä pieniä keskosvauvoja. Samoihin
aikoihin Pirkko Tuppurainen näki valokuvan pienestä vauvasta villavaate päällä. Hän neuloi kuvan mukaan
mallin, joka ensimmäiseksi julkaistiin
Vie Sanoma -lehdessä. Pian nuttuja alkoi saapua Etiopiaan niin paljon, että
kaikki Airan sairaalan synnytysosastolta kotiutuvat vauvat saivat sellaisen
omakseen.
Innostus kasvoi niin, että nuttuja voitiin lahjoittaa myös muihin sairaaloihin
ja orpokoteihin. Syksyllä 2009 aloitettiin yhteistyö Etiopian yliopistollisen
keskussairaalan Black Lion’in kanssa.
Synnytyslääkäri Mahlet Yigeremu lausui projektin kannalta ehkä merkittävimmät sanat: ”Tämä nuttu voisi olla
se, mikä saisi naiset synnyttämään
sairaalaan”. Etiopiassa vain 8 % äideistä synnyttää koulutetun terveydenhoitohenkilöstön avulla sairaaloissa.
Nyt nuttu täyttää tehtäväänsä pienenä äitiyspakkauksena, joka houkuttelee etiopialaisäitejä turvallisempaan
synnytykseen. Vuoden 2010 loppuun
mennessä nuttuja oli saatu Etiopiaan
34.260 kappaletta.

Hanna-projekti
Addis Abebassa Mekane Yesus -kirkon
Hanna-projekti tukee heikoimmassa
asemassa olevien naisten elämää. Projektin 15 naista, joista suurin osa kärsii
jostain vammasta, opiskelivat käsitöiden tekoa Helena Räisäsen johdolla
elättääkseen itsensä. Lohtajan LionsLadyt ostivat projektissa toimivalle sokealle tytölle sokeainkepin. Näin hän
pääsi tulemaan oppiin. Nyt hän on
onnellinen, neuletöillä itsensä elättävä nuori nainen!
Monien projektiensa ohella Helena
Räisänen hoiti vierastaloa sekä erilaisia
toimistotehtäviä.
Helena ja Tapio Räisänen tekivät vuo
den aikana kolme opetusmatkaa Wollegaan. Työalueen esimies Tapio Räisänen johti erilaisia rakennusten ja autojen huoltotöitä ja vastasi kansallisista
työntekijöistä.

MY-kirkko IT-ajassa

Mekane Yesus -kirkon
tuki ja koulutus
-projekti
Mirjami Uusitalon työalueella South
West synodissa painettiin kolmas painos konsonkielistä Uutta Testamenttia.
Helsingin seurakuntayhtymän tuella
avustettiin Gardan, Alan Berlin ja Sewlan kirkkojen rakentamisessa ja koulutettiin etiopialaisia.

Eero Kettunen työskenteli Mekane
Yesus -kirkon keskustoimistolla Addis
Abebassa IT-neuvonantajana. Hän kehitti keskustoimiston tietohallintoa ja
hoiti työalan hallinnollisia tehtäviä.
Anu Kettunen hoiti työalueen kassaa
ja vierastaloa. Hän antoi viulutunteja
ja vastasi musiikista eri tilaisuuksissa.
Anu Kettunen oli mukana myös pyhä
koulutyössä kansainvälisessä seura
kunnassa.

kahvihelmiprojekti

Raamatunkäännöstyö

Pirkko Tuppuraisen ideoimana Ameyan seurakunnan naiset tekivät vuosien
2009–2010 aikana noin 1200 kahvi
helmet, joiden myyntitulot käytettiin
Ameyan seurakunnan uuden kirkon rakentamiseen.

Mirjami Uusitalo toimi South West Synodin raamatunkäännöstyön koordinaattorina sekä gidolen käännös- ja
lukutaitotyön neuvonantajana. Hänen
työstään kerrotaan Raamatunkäännöstyön osiossa.
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T u r v a l l i s u u ss y i s t ä n i m i ä e i ma i n i t a

ETU-AASIA
SEKL tekee työtä turkkilaisessa maail
massa Istanbulin luterilaisen kirkon,
ILK, työyhteydessä. Työn pääpaino on
Istanbulissa ja Bulgarian Peshterassa,
mutta myös linkki Mannheimissa tehtävään turkinkieliseen seurakuntatyöhön on tärkeä.
Tavoitteena on luterilainen seurakunnallinen elämä ja Jumalan Sanan
säännöllinen julistus ja opetus. Monien
vaiheiden jälkeen se on tullut mahdolliseksi kieliympäristössä, jossa ei ole
aiemmin toiminut järjestäytyneitä luterilaisia seurakuntia. Työntekijämme
ovat puurtaneet muun muassa kirkon
hallinnon, talouskysymysten ja juridisen aseman järjestämisessä. He järjestivät koulutusta, käänsivät tekstejä,
kokosivat virsikirjaa ja kirkkokäsikirjaa
sekä lapsi- ja nuorisotyön opetusmateriaaleja ja hoitivat toimitiloihin liittyviä juridisia prosesseja. Kirkko ei toimi
yksin vaan aina suhteessa muihin kirkkoihin ja kristittyihin. Kertomusvuonnakin paikallisten ja ulkomaalaisten
tahojen kanssa käytiin monenlaisia
neuvotteluja.
Vuonna 2010 ILK:ssa laadittiin uusi
strategia vuosille 2011–2017. Strategian
kantavana ajatuksena on tuoda Jumalan sana yhä useamman ihmisen kuultavaksi. Iloisia uutisia saatiin loppuvuodesta Bulgariasta, jossa pastori Feymi
Madjirovin johdolla lähialueen kylissä
pidetyt kokoukset olivat saaneet hyvän
vastaanoton. Kylissä asuvilla millet-turkkilaisilla on jano saada opetusta sään-
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nöllisesti. Hyvän opetuksellisen ja hallinnollisen perustan päälle on hyvä lähteä
perustamaan uusia seurakuntia.
Yhteistyö Peshteran ja Istanbulin
seurakuntien välillä oli tiivistä. Teologit
tapasivat viikoittaisessa Skype-palaverissä, ja Peshterassa vierailtiin kuukausittain. Syksyllä peshteralaisia tuli ILK:n
leirille Istanbulin lähistölle. Leirillä oli
hyvää raamatunopetusta ja keskinäistä jakamista sekä ohjelmaa lapsille ja
nuorille. Myös Mannheimissä tapahtuva julistustyö liittyi jatkuvan yhteydenpidon ja yhteistyön kautta samaan
kokonaisuuteen.
Kirkollisen elämän vakiintumisen
myötä sekä Peshteran että Istanbulin
seurakunnassa jouduttiin ensimmäisen kerran uuden kysymyksen eteen:
kuinka islamilaisessa kontekstissa jär
jestetään kristilliset hautajaiset. Istanbulin seurakunnalle päätettiin ostaa
vanhalta kristilliseltä hautausmaalta
alue seurakunnan hautapaikaksi.

Käännöstyö ja
teologinen koulutus
Vuoden aikana valmistuivat turkinkielellä kirja Lain ja Evankeliumin erottamisesta sekä johdanto- ja selitysosia
sisältävä kirja keskeisistä luterilaisista
tunnustuksista.
Turkinkielisen teologisen koulutuksen järjestämisessä otettiin monta
askelta eteenpäin uusien teologisten
kurssien laatimisen, materiaalin kään-
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nättämisen ja koulutuksen ensimmäisen vaiheen kokonaissuunnitelman
valmistumisen myötä.

Mediatyö
SEKL ja ILK toimivat turkinkielisen kristillisen televisiokanavan, Sat-7 TÜrk:in
kumppaneina. SEKLin työntekijöitä oli
mukana televisiokanavan ohjelmakomiteassa ja kehittämässä kanavan informaatioteknologiaa. Peshteran seurakunnassa tuotettiin seurakuntalaisten todistuksia ja seurakuntaelämän

ETU-AASIA
Kansanlähetys aloitti työn Etu-Aasias
sa vuonna 1968. Vuoden 2010 lopulla
järjestöllä oli työntekijöitä Etu-Aasiassa yhteensä 12.
Kansanlähetys toimii Etu-Aasiassa yhteistyössä Istanbulin luterilaisen kirkon (ILK, www.luteryenkilisesi.org)
kanssa. Yhteistyösopimus solmittiin
vuonna 2009.
Kansanlähetys on TNK:n jäsen.
Muita yhteistyötahoja ovat Sat-7
TÜrk (www.sat7turk.com) ja ELRIMtutkimusinstituutti (www.elrim.org).

Yhteyshenkilö
Kotimaisen ja
ulkomaisen työn johtaja
Arto Hukari, SEKL
puh. 019 779 2225

Työ ulkomailla

Etu-Aasian työn kantavana ajatuksena on tuoda Jumalan sana yhä useammalle ihmiselle.

esittelyä sisällään pitävä pienoisdokumentti, joka lähetettiin Sat-7 TÜrk
-kanavan kautta osana Ajankohtainen
kirkko -ohjelmasarjaa.
Vuoden 2010 aikana Sat-7 TÜrk
tuotti 140 tuntia ohjelmaa. Ohjelmia
lähetetään 4 tuntia päivässä satelliitin
kautta. Ohjelmia on myös jatkuvasti ladattavissa internetistä.

Tutkimustyö
SEKL:n tukemana Mannheimissa toiminut ELRIM-tutkimusinstituutti aloittaa
toimintansa myös Istanbulissa. Työn
järjestämiseksi istanbulilaisessa kontekstissa on tehty pohjatyötä ja luotu
suhteita erityisesti paikallisiin islamilaisiin opinahjoihin. Loppuvuodesta julkaistiin ELRIM:n uudistetut kotisivut.
ELRIM luo verkostonsa kautta hyvän
mahdollisuuden kohdata islamin opiskelijoita ja islamin oppineita. Samalla
kun kohtaamisissa opitaan tuntemaan

islamia, voidaan kertoa omasta Kristuksen työn varaan laskevasta toivon
perustasta.

Istanbulin seurakunnan kuulumisia
Istanbulin seurakunnan alkuvuoden
kastekouluun osallistui seitsemän henkeä, jotka myös kastettiin. Jumalanpalvelusten osallistujamäärä on ollut
jatkuvassa nousussa. Kertomusvuonna osallistujia oli keskimäärin 46 henkeä. Jumalanpalveluksen yhteydessä
kokoontuvat ryhmät sekä lapsille että
juniori-ikäisille.
26. syyskuuta Istanbulin seurakunnan tehtävään kutsuma Ville Typpö vihittiin papiksi ja asetettiin seurakunnan
paimenen tehtävään. Vihkimisen toimitti ILK:n johtava pappi, rovasti Risto
Soramies. Mukana toimituksessa alttarilla olivat yhteistyöjärjestöjen johtajat rovasti Timo Rämä ja pastori Pekka

Mäkipää sekä pastori Feymi Madjirov.
Piispa Aarre Kuukauppi ja paikallisten
kirkkojen edustajat osallistuivat kutsuvieraina tilaisuuteen.

Peshteran seurakunnan kuulumisia
Peshteran seurakuntaa johtaa pastori
Feymi Madjirov. Peshteran seurakunnassa toimitettiin vuoden aikana kymmenen kastetta. Kylän keskellä sijaitseva, kunnostuksen tarpeessa oleva,
mutta kuitenkin käyttökelpoinen kirkkorakennus mahdollistaa seurakunnan
aktiivisen toiminnan myös viikolla.
Bulgarian millet-turkkilaiset elävät
suuressa sosiaalisessa ahdingossa. Köyhyys, työttömyys ja huumeongelmat
ovat arkipäivää. ILK:n diakoniatyön toimesta toteutettiin Peshterassa koru
projekti, jonka avulla Peshteran seurakuntalaiset keräsivät varoja köyhiensä
auttamiseksi.
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KESKI-AASIA
Kansanlähetys aloitti työn KeskiAasiassa vuonna 1968. Vuoden 2010
lopulla järjestöllä oli työntekijöitä
Keski-Aasiassa yhteensä 11.
Kansanlähetys toimii Keski-Aasiassa
yhteistyössä kansainvälisen avustusjärjestön kanssa. Työhön saadaan
hanketukea Suomen Ulkoasiainmi
nisteriön kehitysyhteistyövaroista.

Yhteyshenkilö
Aluekoordinaattori
Elisabet Elo, SEKL
puh. 019 779 2219

KESKI-AASIA
Keski-Aasia on yksi maailman vähiten
kehittyneitä alueita. Kansanlähetyksen työ painottuu sen vuoksi kehitysyhteistyötehtäviin ja infrastruktuurin
luomiseen. Alueen suurimpia ongelmia
ovat muun muassa korruptio ja alhainen koulutustaso. Ero kaupunkien ja
maaseudun ihmisten elintapojen välillä on suuri.
Muu maailma on sijoittanut KeskiAasian kehittämiseen ja turvallisuus
tilanteen vakauttamiseen mittavia in
himillisiä ja taloudellisia voimavaroja.
Siitä huolimatta vuosi 2010 oli levotto
min sitten vuoden 2001 ja menetettyjen ihmishenkien määrä suurin. Kuitenkin alueella on myös laajoja suhteellisen turvallisia seutuja.
Kansanlähetyksen työntekijöitä on
Keski-Aasiassa 11. He toimivat eri puolilla maata asiantuntijoina terveydenhoito-, koulutus- ja kehitystehtävissä.
Keski-Aasian tarpeet ovat niin suunnattomat, että niihin vastaaminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Siksi Kansanlähetys toimii kansainvälisen yhteistyöjärjestön työyhteydessä, jonka pal
veluksessa on eri alojen kristittyjä asi
antuntijoita, joiden näkynä on palvella
kansaa Kristuksen hengessä.

KOULUTUSTOIMINTA
Työntekijämme kantoi johtovastuun
yhteistyöjärjestömme kieli- ja kulttuuriopetusohjelman pääkaupungin kielikoulusta sekä toisesta paikallisesta kielikoulusta. Pääkaupungin kielikoulussa
on kahdeksan paikallista opettajaa ja
opiskelijoita monista eri järjestöistä. Kertomusvuoden aikana opiskelijamäärät
nousivat ja kielikoulun talous kehittyi
myönteisesti. Kursseja ja niiden materiaaleja on myös uudistettu ja kehitetty.
Kieli- ja kulttuuriopetusohjelmassa
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palveltiin yhteistyöjärjestön kielikouluja
eri puolilla maata. Vuoden aikana koulutettiin 15 uutta opettajaa, jotka toimivat neljällä eri paikkakunnalla. Jo työssä
oleville opettajille järjestettiin jatkokoulutusta ja heidän työtään ohjattiin. Lisäksi suunniteltiin kielimateriaalia.
Työntekijämme vastuulla oli kevätkaudella pääkaupungin kansainvälisen
koulun johtotehtävät. Pääkaupungissa
järjestettiin toimintaa esikouluikäisille
lapsille viikoittain. Syyskaudella opetettiin oppilaita esikoulutasolta neljänteen luokkaan.

TERVEYDENHOITO
Mielenterveystyö on uraauurtavaa toimintaa Keski-Aasiassa. Alueella ei ole
aikaisemmin ollut juuri minkäänlaista
ammattitaitoista tukea sotien ja muiden
katastrofien koettelemille ihmisille.
Työntekijämme toimivat asiantunti
joina terveysprojektissa joka sisältää
yhteistyöjärjestön terveyssektorin kehittämisen ohella muun muassa mielenterveysprojektin ja ortopedisen pajan toiminnan. Mielenterveysprojektissa
kehitettiin sairaanhoitajien työtä ja koulutettiin hoitajia. Paikalliset työntekijät
vastaavat klinikka-, koulutus- ja hallintotehtävistä. Projektin kuusi hoitajaa myös
ohjasivat sairaanhoito-opiskelijoita ja
kouluttivat hoitajia ja kätilöitä mielenterveystyöhön. Mielenterveysprojektille
valittiin paikallinen johtaja marraskuussa. Työntekijämme oli mukana myös
muissa projekteissa, joissa toimi yhteensä 75 paikallista työntekijää.
Ortopedinen paja ja fysioterapiakeskus palvelivat klinikalle tulevia asiakkaita ja tarjosivat yhteisökeskeistä kuntoutusta kylissä asuville vammaisille.
Klinikalla toimii myös pieni esikoulu
cp-vammaisille lapsille.

Työ ulkomailla

E t i o p i an ja K e sk i - A as i an t y ö a l u e i d e n e s i m i e h e t
J o anna A m e m o r i

TE K S TI
K u va

Kehitysyhteistyö
Etiopia
Suomen Ulkoasiainministeriön (UM),
Mekane Yesus -kirkon ja SEKLin yhteisprojekteja oli vuonna 2010 käynnissä
kolme. UM:n hanketukea niihin käytettiin yhteensä 332.000 euroa.
Limun seudun kehitysohjelman vastuuhenkilönä toimi Tauno Pihlava ja
Pihlavien palattua Suomeen Johannes
Heinola.
Projektissa oli palkattuna lisäksi kahdeksan etiopialaista. Projekteissa on
ollut metsitysprojekteja, kouluprojekteja neljällä paikkakunnalla, lukutaitoprojekteja yhdeksällä paikkakunnalla,
mehiläistenhoitoprojekti, kastelujärjestelmien rakentaminen neljälle paikkakunnalle sekä risiiniöljyn koeohjelma. Limu Gennetin teknillisen koulun
alueelle rakennettiin tuotantorakennus
öljynpuristusta ja jalostusta varten ja
tilattiin tarvittavat laitteet Intiasta. Kasteluprojektin tarpeisiin hankittiin pumput ja muovit.
Aino Pihlava opetti Tennabo Lalon ja
Urgi Oromian kouluissa hygieniaa sekä
jakoi kaikille koululaisille aiheeseen liittyvän, projektissa painatetun oromonkielisen kirjasen.
Toukokuussa Urji Oromian, Tennabo
Lalon ja Boterin koulut valmistuivat ja
luovutettiin käyttäjille.
Laird I -projektin puitteissa rakennettu Limu Gennetin teknillisen koulun
rakennus Atnagossa luovutettiin käyttäjille joulukuussa. Joulukuussa saatiin
lupa Suomen Ulkoasiainministeriöltä
lisätä projektiin vielä Tollayen koulu.

Jimman alueen
HIV-AIDS-projekti
Ulkoasiainministeriön hiv-projekti alkoi Jimman ympäristössä. Projektis-

sa toimivat Mika ja Tania Lehtinen ja
10 vakinaista, etiopialasta työntekijää.
Projektin johtajana toimi Salomon Shiferaw. Projekti toimii kuudella paikkakunnalla. Toimintavuonna tehtiin hivtesti 1600 hengelle, ohjelmassa oli sata
aids-orpoa sekä sata aidsiin sairastunutta aikuista. Myös riskiryhmään kuuluvaa sataa nuorta aikuista autettiin.
Heille luotiin työpaikkoja mm. auto
pesulassa, kahviloissa, kampaamoissa,
viljelytöissä ja ompelukurssilla. UM:n
hanketukea tähän käytettiin 144.000
euroa.

KYLÄNKEHITYSPROJEKTI
KESKI-AASIASSA
Kansanlähetys oli mukana kylänkehitysprojektissa Keski-Aasiassa. Hanke on käynnissä seitsemässä kylässä.
Projektiin käytettiin UM:n hanketukea
143.000 euroa. Tavoitteena on yhdessä
paikallisväestön kanssa kehittää elinolosuhteita muun muassa terveyskasvatuksen ja lukutaitokoulutuksen avulla. Puhtaalla juomavedellä ja paremmalla hygienialla on ratkaiseva merkitys muun muassa lapsikuolleisuuden
vähentämisessä.

KEHITYSYHTEISTYÖ
Kansanlähetyksen työntekijöistä kuusi henkilöä toimii työalueilla kehitys
yhteistyöprojekteissa.
Hankkeita toteutetaan yhteistyössä Suomen Ulkoasiainministeriön ja paikallis
ten yhteistyötahojen kanssa.

Yhteyshenkilö
Kehitysyhteistyövastaava
Väinö Halonen, SEKL
puh. 019 779 2216
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LÄHI-ITÄ
Maan taloudellinen ahdinko jatkuu.
Elintarvikkeiden hinnat ja koulumaksut ovat nousseet palkkojen pysyessä ennallaan. Erityisesti lapsiperheet
kärsivät. Perheiden lapsimäärä on laskenut kahdesta neljään lapseen, kun
aikaisemmin perheillä oli yli kuusi lasta.
Maan väkiluvusta ei ole virallisia tietoja, sillä väestönlaskua ei ole suoritettu
vuosiin. Väestöä sanotaan olevan yli
80 miljoonaa.
Marras-joulukuun vaihteessa olivat
eduskuntavaalit, joiden yhteydessä
esiintyneissä väkivaltaisuuksissa monia ihmisiä menehtyi. Vaaleja ei voitane pitää demokraattisina, sillä oppositiopuolueilla ei ollut mitään mahdollisuutta saada paikkoja eduskunnassa.
Maassa vallitsee vuonna 1981 voimaan
tullut hätätilalaki.
Jumala tekee työtään monella tavalla väestön parissa. Suuria herätyksiä ei
ole koettu, mutta yksityiset henkilöt
ovat löytäneet Vapahtajan elämäänsä.
Nuorilla kristityillä on enenevässä määrin halua kertoa Jeesuksesta. Toisaalta
monet nimikristityt ovat kääntyneet
islaminuskoon.

verenkuvakone
Lahjoitusvaroilla
Tänä vuonna tuli täyteen 20 vuotta
siitä, kun Ballanan klinikka avattiin.
Klinikan tavoitteena on antaa potilaille kokonaisvaltaista ja mahdollisimman hyvää terveydenhoitoa Kristuk-
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sen rakkauden hengessä.
Kansanlähetyksen työntekijä on ainut
ulkomaalainen ja koulutettu sairaanhoitaja klinikalla. Hän toimii sairaanhoitotyön lisäksi myös laboratoriossa
ja ylläpitää neuvolatoimintaa. Hänen
vastuullaan on myös opetus- ja johto
tehtävät.
Terveydenhuoltopalvelut klinikalla
ovat kehittyneet. Nykyisin potilaat saavat tutkimukset ja hoidon paikan päällä. Kertomusvuonna iloittiin uudesta
verenkuvakoneesta, joka hankittiin Helsingin seurakuntayhtymän lahjoituksen
avulla. Laitteesta on ollut paljon hyötyä
hoitotyössä.
Klinikan vastaava lääkäri ottaa vastaan potilaita kahtena päivänä viikossa. Nuoria lääkäreitä läheisestä lähetys
sairaalasta käy myös auttamassa klinikalla. Päivittäin hoidetaan 30–40 potilasta. Kerran kuukaudessa klinikalla
on silmälääkärin vastaanotto. Marraskuussa ulkomaalainen hammaslääkäriryhmä kävi hoitamassa kyläläisten
hampaita. Tällaista palvelua tarvittaisiin
enemmänkin.

Kun apu on
liian kaukana
Saksalaisen lähetyksen eri työpisteissä Assuanissa, Daraussa ja Ballanassa
terveydenhoitohenkilöstö on huomannut, että monet ihmiset joutuvat matkustamaan tuntikausia päästäkseen hoitoon. Kuljetusmaksut ovat
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potilaiden tulotasoon nähden erittäin
korkeat. Sen vuoksi on mietitty, miten
heitä voitaisiin auttaa ja helpottaa heidän elämäänsä. Yksi mahdollisuus on
viedä terveyspalvelut niitä tarvitsevien
ulottuville.
Ballanan klinikan 20-vuotisen toiminnan aikana on jo käyty hoitamassa sairaita joillakin syrjäisillä seuduilla kuten
Abu Simbelissä lähellä Sudanin rajaa
sekä Wadi Allqissä beduiinien keskuudessa. Kertomusvuoden aikana hoitohenkilökunta kävi etupäässä paimentolaiskylissä Wadi Nugra -alueella. Samalla kartoitettiin uusia alueita, missä
väestöllä ei ole mahdollisuutta saada
terveydenhoitopalveluja.

Tukea tyttökodin
lapsille
Kansanlähetys tukee maan pääkaupungissa toimivaa evankelista tyttökotia. Työntekijämme on käynyt vuoden
aikana kodilla tukemassa ja auttamassa
tyttöjä. Tällä hetkellä tyttökodilla on 80
lasta. He eivät kaikki ole orpoja. Monet
paikalliset kodit ovat niin köyhiä, että
vanhemmilla ei ole varaa elättää lapsiaan. Tyttökodilla nämä saavat ylläpidon, koulutuksen, rakkautta ja huolenpitoa. Ne tytöt, joilla on koti, viettävät
viikonloppuja ja loma-aikoja perheensä parissa.
Toimintavuoden aikana työssä oli
mukana yksi vapaaehtoistyöntekijä
Suomesta kolmen kuukauden ajan.

Työ ulkomailla

LÄHI-ITÄ
Kansanlähetys aloitti terveydenhoitotyön Lähi-idässä vuonna 1975.
Vuoden 2010 lopulla maassa oli yksi
järjestön työntekijä.
Yhteistyösopimus Sat-7:n kanssa
solmittiin vuonna 2000 ja Sat-7
TÜrk:n kanssa vuonna 2004.

Yhteyshenkilö
Aluekoordinaattori
Elisabet Elo, SEKL
puh. 019 779 2219
elisabet.elo sekl.fi

Kertomusvuoden aikana hoitohenkilökunta kävi kaukaisissa kylissä, joiden asukkailla ei ole mahdollisuutta tulla klinikalle hoitoon.

Lisäksi yksi henkilö suoritti opiskeluihin liittyvän harjoittelujakson kehitysvammatyössä.

Media tavoittaa
Lähi-Idässä
Kansanlähetys on yksi Lähi-idässä toimivan kristillisen SAT-7-satelliittitelevisiokanavan kumppani. SAT-7:n tarkoituksena on rohkaista ja varustaa
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristittyjä
pitämään evankeliumia esillä omissa
yhteisöissään. SAT-7:in näkyvyysalueel
la sijaitsee 23 arabivaltiota Turkki ja
Iran mukaan lukien. Alueella on sekä
suunnattoman rikkaita että melko köyhiä valtioita. Näiden maiden noin 430

miljoonaa asukasta elävät nopean ja
syvän muutoksen aikoja. Yksi merkittävimmistä tekijöistä on räjähdysmäinen väestönkasvu, jonka arvioidaan
kaksinkertaistavan alueen asukasluvun
vuoteen 2025 mennessä. Lukutaidottomuus on yleistynyt niin, että suurimmalle osalle ihmisistä televisiosta
on tullut ainoa viihteen ja tiedon välittäjä. SAT-7 vastaa tähän haasteeseen
tuottamalla ja lähettämällä kristillisten
ohjelmien lisäksi ohjelmia, joissa opetetaan esimerkiksi lukutaitoa ja tervey
denhoitoa.
SAT-7 perustettiin vuonna 1995 ja
sen ohjelmatuotanto alkoi noin viisitoista vuotta sitten. SAT-7 kanavaperheessä kuuluu neljä kanavaa; arabian-

kieliset SAT-7 ja SAT-7 Kids, persiankielinen SAT-7 PARS ja turkinkielinen
SAT-7 TÜRK. Viimeksi mainittua lukuun
ottamatta kaikki kanavat lähettävät ohjelmaa 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. SAT-7 KIDS on
ensimmäinen arabiankielinen satelliitti
kanava, joka lähettää 24 tuntia vuorokaudessa pelkkää lastenohjelmaa.
Satelliittitelevisiokanavien näkyvyysalueella on ollut kristittyjä alkukirkon
ajoista lähtien. Nykyään he elävät monien paineiden ja rajoitusten alaisina.
Monet joutuvat harjoittamaan kristillisyyttään lukittujen ovien takana ja
salassa. Kristilliset televisio-ohjelmat
ovat näille kristityille suurena apuna ja
lohdutuksena.
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Venäjä
Viisumitilanne ja työlupien saaminen
Venäjälle on helpottunut jonkin verran, vaikkakin lupien saamiseen liittyy
paljon voimia vievää byrokratiaa. Kolme lähettiä on tällä hetkellä maassa
väliaikaisella oleskeluluvalla ja yhdellä
perheellä on työviisumi.

Omsk
Juha Saari toimi neljättä vuotta Sipe
rian rovastikunnan lääninrovastina
Omskista käsin. Rovastin tehtävänä
on tukea paikallisia pastoreita heidän
palvellessaan seurakuntiaan. Tehtävässä korostuu yhteydenpito sekä kirkon
johtoon että seurakuntiin. Juha Saari
toimii rovastikuntansa paimenille ”valmentajana” ja koordinaattorina. Tehtäviin kuuluu myös varainhankintaa, työn
ja toiminnan suunnittelua, henkilöstön
rekrytointia ja koulutusta.
Lääninrovastin työ vaatii paljon matkustelua, sillä etäisyydet rovastikunnassa ovat pitkät. Vuonna 2010 matkustuskilometrejä kertyi yli 100.000. Pit
kien välimatkojen vuoksi Saari käytti
säännöllisesti myös Skype-yhteyksiä
neuvotteluihin seurakuntien työntekijöiden kanssa.
Rovastikunnan paimenten kokous
pidettiin Saarten kodissa helmikuussa. Kokoukseen osallistui piispa Aarre
Kuukauppi, talousjohtaja Maria Skipper,
LCMS:n Euraasian koordinaattori Jonathan Muhly sekä 17 pastoria, diakonia
ja katekeettaa. Toisen kerran rovasti-
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kunnan paimenet kokoontuivat kesällä
perheleirille Minusinskiin.
Anu Saari vastasi pappilan perheen
arjen pyörittämisestä. Hän teki myös
käännöksiä Inkerin kirkko -lehteen, järjesti pyhäkouluja ja antoi suomen tunteja Omskin seurakunnassa. Anu Saari
organisoi rovastikunnallisen pyhäkoulunopettajien kurssin, johon kuului kolme viikonlopun mittaista jaksoa. Kurssi
pidettiin Novosibirskissä. Anun lisäksi
kurssilla toimivat opettajina Miina Viitanen, Liliann Keskinen, Ritva Uusitalo
ja Julia Mihailova.

Minusinsk
Johanna ja Joose Pitkänen perheineen
muuttivat Minusinskiin maaliskuussa. Uuteen paikkaan tutustuminen ja
elämän järjestäminen paikassa, jossa
ei aikaisemmin ole ollut ulkomaisia
työntekijöitä, vei aikaa ja voimia. Kertomusvuosi kului työn suunnittelussa
ja organisoinnissa.
Minusinskin seurakunta kokoontui
jumalanpalveluksiin sunnuntaisin auto
koululta vuokrattavassa tilassa diakoni
Vjatsheslav Shadrinin johdolla. Joose
aloitti yhdessä Vjatsheslavin kanssa nuorisotyön Minusinskissa. Aluksi he vierailivat asuntolassa tutustuen siellä nuoriin.
Loppuvuodesta nuorteniltoja alettiin
pitää säännöllisesti Pitkästen kotona.
Suurimmalla osalla nuorista ei ole minkäänlaista hengellistä taustaa ja yllättävän monia ei ole edes kastettu. Johanna
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Pitkänen käynnisti Minusinskin seura
kunnan pyhäkoulutyötä uudelleen.
Hengellinen työ Karatusan alueella on
lähtenyt hyvin käyntiin. Loppukeväästä
Joose kävi Vitali Ljukashenkon kanssa
pitämässä jumalanpalveluksia ja rippikoulua Karatusassa ja Verhnie Suetukissa. Karatusan alueella tehdään työtä
kahdeksassa eri paikassa. Vitalin vaimo
Antonina on aloittanut suunnitelmal
lisen pyhäkoulu- ja lapsityön. Lisäksi
alueella järjestettiin lastentapahtumia
ja kouluvierailuja sekä elokuussa lasten- ja nuorten leiri, joka kokosi osallistujia koko Krasnojarskin alueelta.

Nizhni Novgorod
Miina Viitanen jatkoi työtä Nizhni Novgorodin seurakunnan lapsi- ja nuorisotyössä. Seurakunnassa toimi pyhäkoulu, perhekerho ja varhaisnuorten
kerho. Opiskelijoille ja nuorille aikuisille järjestettiin filmi-iltoja, nuorteniltoja,
seminaareja ja retkiä. Elokuussa ryhmä
nuoria aikuisia järjesti Miina Viitasen
johdolla lastenleirin Vertelimin kylässä,
Mordvassa, yhdessä Velmema-seurakunnan työntekijöiden kanssa.
Nizhni Novgorodissa pidettiin pyhäkoulutyön kurssi Moskovan rovastikunnan seurakunnille. Kurssilla oli osanottajia myös Saranskista. Miina Viitanen
piti pyhäkoulutyön kurssin Uralin rovastikunnassa, Birskissä sekä kävi Moskovan rovastikunnassa, Rzhevin seurakunnassa konsultoimassa uusia pyhä-
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Nizhni Novgorodin nuorten tiimi oli vetämässä Vertelimin lastenleiriä.

koulunopettajia. Miina Viitanen osallistui myös Inkerin kirkon mediatyöhön
kirjoittamalla ja kääntämällä materiaaleja Inkerin kirkko -lehteä, nettisivuja
sekä juhlavuoden kirjaa varten.

VENÄJÄ
Kansanlähetys aloitti kirjallisuus- ja
radiotyön Venäjällä vuonna 1967
vainotun seurakunnan tukemiseksi.
Ensimmäinen lähetti lähti Neuvos
toliittoon vuonna 1991 Viron kirkon
kutsusta. Yhteistyö Inkerin evankelisluterilaisen kirkon kanssa alkoi maan
itsenäistyttyä vuonna 1991.
Järjestöllä on Venäjällä kuusi työn
tekijää joista yksi toimii raamatun
käännöstyössä Suomesta käsin, kaksi
määräaikaislähettiä ja 20 katekeettaa. Lisäksi yksi työntekijä toimi Inkerin kirkon työyhteydessä Virosta käsin.

Yhteyshenkilö
Aluekoordinaattori
Tapani Kaitainen, SEKL
puh. 019 779 2228

Nizhni Novgorodin seurakunnassa
vietettiin tammikuussa seurakunnan
uudelleen rekisteröitymisen 15-vuotisjuhlaa. Kulunut vuosi oli seurakunnalle pienen, mutta rohkaisevan kasvun
aikaa. Seurakunta sai seurakuntatalon
vieressä olevan tontin korvauksettomaan käyttöön kirkon rakentamista
varten. Rahoitusta rakennusprojektin aloittamiselle ei vielä ole näköpii
rissä.

sarja Vremja tserkvi – Kirkon aika. Ohjelma näkyy sekä Suomessa että Virossa joka toinen torstai. Virossa ohjelma näytetään viroksi tekstitettynä. Kai
vastaa yksin ohjelman tuottamisesta ja
valmistamisesta. Ohjelman tekeminen
on ollut haastavaa, mutta samalla myös
antoisaa, sillä lajissaan luterilaisena lähetysohjelmana se taitaa olla ensimmäinen Suomessa.

Sydämin, suin
ja kätten töin

Mordva
Kansanlähetys tuki Saranskissa olevaa
Velmema seurakuntaa sekä Moksa-Ersä
seurakuntaa, josta tuesta vastasi erityisesti Länsi-Porin ev.lut. seurakunta.

Mediatyö
Kai Lappalainen perheineen asuu Viron puolella, Narvassa, mutta Kai toimii
sieltä käsin Inkerin kirkon nuorisotyön
kouluttajana.
Syyskuussa TV7:lla alkoi Venäjän ja
Baltian luterilaisten kirkkojen ja luterilaisten kristittyjen elämästä kertova

Määräaikaislähetti Pekka Palosaari jatkoi työtä Sodderin seurakunnassa, Karjalassa.
Syksyllä määräaikaislähetti Aatto Lamminpää auttoi noin kolmen kuukauden
ajan monissa rakennusprojekteissa Minusinskin alueella. Hänen mukanaan olivat myös vapaaehtoistyöntekijät Lauri
Häkkinen ja Jyri Pitkänen.
Kansanlähetyksen piiriorganisaation
kautta Venäjällä käy säännöllisesti lähes
kaksikymmentä katekeettaa. He järjestävät toimintaa seurakunnissa Venäjän
lähialueilla.
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Ristin seurakunnan pyhäkoululaisia opettajineen.

T y ö a l u e e n e s i m i e s J u kka R e p o
JUSSI koivumäki

TE K S TI
K u va

Viro
Viime vuodet Viroa lamaannuttanut
talouskriisi alkoi helpottaa. Ahdingosta
selviämiseksi moni suostui jopa 10 %
palkkaleikkauksiin. Syyspuolella työttömyys väheni ja vienti lisääntyi.
Kesällä tehtiin lopullinen päätös Viron
liittymisestä euroalueeseen. Rahan vaihtuminen ei ole Virossa uusi ilmiö, sillä viimeisen 110 vuoden aikana vain 40 vuotena on ollut käytössä oma raha.
Lähes puolet kansasta pitää itseään
uskonnollisina, vaikka vain 30 % kuuluu
kirkkoon. Virolainen ”uskoo omalla tavallaan”. Talouskriisi ei ole ainakaan vielä näkynyt hengellisenä etsintänä.

Lähetyskeskus
Lähetit antoivat huomattavan panoksen
Viron kirkon lähetyskeskuksen työhön.
Mika Tuovisen määräaikainen pesti lähetyskohtajana päättyi helmikuun lopussa. Tuovisen perhe palasi kesäkuussa
Suomeen.
Kirsti Malmi siirtyi vuoden alussa lähetyskeskuksen pääsihteerin tehtävästä lähetyskasvatustyöhön ja musiikkievankelistan tehtävään. Jukka Repo jatkoi osaaikaisena talousneuvonantajana.
Liliann Keskinen osallistui Viron kirkon lähetysstrategian suunnitteluun.
Hän toimi eri kirkkokuntiin kuuluvien virolaisten lähetystyöntekijöiden lähettikuraattorina.
Vuoden päätapahtuma oli Kirkkopäivät ja hengelliset laulujuhlat Tartossa.
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Samassa yhteydessä toteutettiin myös
kesäaktio ”Nelja Tuule ristirännak”. Aktiolaiset jakoivat Tarton keskustassa
juomavettä ja hengellisiä lehtiä, tekivät lapsille kasvomaalauksia ja kutsuivat osallistumaan tapahtumiin. Aktioviikon järjestämiseen osallistui suurin
osa lähettikunnasta yli järjestörajojen.
Mukana oli myös Inkerin kirkon nuoria
Keski-Venäjältä.

Saku
Maria ja Jukka Repo jatkoivat työtä Sakussa, jossa on perusteilla oma luterilainen seurakunta. Syksyllä pidettiin
Sakun kehittämistoimikunnan kokous
ja aloitettiin työntekijäkokoukset ja rukousillat. Pyhäkoulu ja nuortenillat toimivat säännöllisesti, lisäksi järjestettiin
Alfa- ja Credo-kurssit sekä kaksi lastentapahtumaa. Kesällä konfirmoitiin ensimmäiset kuusi nuorta. Yhteistyö kunnan vapaa-aikakeskuksen kanssa tiivistyi entisestään. Vapaa-aikakeskus pyysi
seurakuntaa tuomaan hengellistä antia
adventti- ja joulutapahtumiin.

Tartto
Liliann ja Hannu Keskinen käynnistivät
Tartossa, Paavalin seurakunnassa venäjänkielisen työn. Jumalanpalvelukset ja
raamattupiiri toimivat nyt säännöllisesti.
Hannun vastuulla olivat myös hartaushetket Paavalin seurakunnan ”soppa-
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keittiössä”. Liliann teki lähettihuollon lisäksi käännöstöitä ja veti sururyhmää.

Narva
Mirva ja Kai Lappalaisen perhe kotiutui Viron itärajalle. Kai keskittyi mediatyöhön. Hän tuotti Vremja Tserkvi -ohjelmia, jotka kertovat Venäjän, Viron ja
Baltian luterilaisista kirkoista ja seurakunnista. Kai kävi myös kouluttamassa
nuorisonohjaajia Inkerin kirkon koulutuskeskuksessa Keltossa.
Mirva vastasi Narvan seurakunnan
viron- ja venäjänkielisestä lapsi- ja varhaisnuorisotyöstä. Joka sunnuntai pidettiin viron- ja venäjänkielinen pyhäkoulu. Kevätlukukausi päättyi ensimmäiseen yhteiseen lastenpäivään.

VIRO
Kansanlähetys aloitti työn Virossa
vuonna 1991.
Vuoden 2010 lopulla järjestöllä oli
työntekijöitä Virossa yhteensä 7.
Kansanlähetys toimii Virossa Viron
Evankelisluterilaisen kirkon (EELK) ja
sen Lähetyskeskuksen säätiön työ
yhteydessä.

Yhteyshenkilö
Aluekoordinaattori
Tapani Kaitainen, SEKL
puh. 019 779 2228

Työ ulkomailla

Ari Salminen
tavoittaa
turkkilaisia
Mannheimissa
iltahartauksien,
kirjapöydän ja
kalenteriaktion
avulla. Hän
myös kääntää
hengellistä
kirjallisuutta
turkin kielelle.

SAKSA
Kansanlähetys aloitti työn Saksassa
vuonna 1972. Vuoden 2010 lopussa
järjestöllä oli maassa kolme työntekijää.
Kansanlähetyksen yhteistyötahot
Saksassa ovat: Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten (EMO), Orient
Dienst (OD), Arbeitskreis für Migration und Integration (AMIN), Selbständige Evangelisch-Lutherische
Kirche, Itsenäinen evankelis-luterilainen kirkko (SELK), Evangelische
Vereinigung für Bibel und Bekenntnis
in Hessen und Nassau = Evankeli
nen yhdistys Raamatun ja tunnustuksen puolesta Hessenissä ja Nassaussa (EVBB).

Yhteyshenkilö
Aluekoordinaattori
Elisabet Elo, SEKL
puh. 019 779 2219

U l l a - K a i ja H i l t u n e n
K a r i v i t i ka i n e n

TE K S TI
K u vat

SAKSA
Saksassa on perustuslain takaama uskonnonvapaus. Katolinen ja luterilainen kirkko eivät ole virallisesti valtion
kirkkoja, mutta niillä on yhteistyötä
hallituksen kanssa uskontokasvatuksen, viestinnän ja verotuksen alueilla.
Kristittyjä on 64 prosenttia väestöstä,
mutta suuri osa tästä määrästä on vain
nimellisesti kristittyjä. Saksassa tietoisuus muista uskonnollisista vaihtoehdoista on kasvanut samaan aikaan kuin
epäluulo järjestäytynyttä uskonnollisuutta kohtaan on lisääntynyt. Kristinusko nähdään vaihtoehtona islamille.
Muslimeja on Saksan 82-miljoonaisesta
väestöstä 3,6 miljoonaa, eli 4,4 prosenttia. Moskeijoita rakennetaan jopa EU:n
antamalla tuella. Joissain kouluissa on
aloitettu islaminopetus. Seurakunnat
ovat heränneet näkemään maahanmuuttajatyön mahdollisuudet.

Työ arabiankielisen
väestön parissa
Ulla-Kaija Hiltunen työskentelee Saksassa pääasiassa arabiaa puhuvien naisten parissa. Työ sisälsi muun muassa
kotikäyntityötä ja sielunhoitoa.
Hiltunen toimi yhteistyöjärjestön
Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten (EMO) työyhteydessä. Hän oli mukana Wiesbadenin Kaupunkilähetyksen
toiminnassa EMO:n edustajana. Kertomusvuoden aikana Hiltunen luennoi
lähetystyön mahdollisuuksista monissa

tilaisuuksissa ja koulutustapahtumissa.
Saksassa asuvien ulkomaalaisten tavoittamiseksi toimiva Arbeitskreis für
Migration und Integration (AMIN) on
pitänyt kirjapöytää Frankfurtin rautatieasemalla. Tämä työ jouduttiin lopettamaan syksyllä, koska viranomaiset eivät
enää uusineet lupaa kirjapöydän pitämiseen. Kertomusvuoden aikana aloitettiin Frankfurt Interkulturell -iltapäivät
maahanmuuttajien tavoittamiseksi.
Yhteistyötä on ollut myös turkkilaisten parissa työskentelevän Orient Dienst
(OD) -järjestön kanssa.

Työ turkinkielisen
väestön parissa
Suvi ja Ari Salmisen työn painopisteenä
kertomusvuonna oli seurakuntatyö ja
tavoittava työ. He toimivat Mannheimin
turkinkielisen luterilaisen seurakunnan
palveluksessa, joka kuuluu Istanbulin
luterilaiseen kirkkoon. Salmiset pitivät
säännöllisesti turkinkielisiä iltahartauksia Mannheimin Neckarstadtin turkkilaisalueella sijaitsevassa kirkossa. He tavoittavat turkkilaisia myös Mannheimin
keskustan kirjapöydän sekä jokasyksyisen kalenteriaktion avulla.
Suvi Salminen hoitaa työalueen tiedottajan, vierasemännän sekä aktio- ja
retriittivastaavan tehtävät. Ari Salminen
osallistui turkinkielisen rukouskirjan
valmistamiseen, joka on vielä kesken.
Hän on Saksan työalan esimies.
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ISO-Britannia
Kansanlähetys aloitti työn Englannissa vuonna 1973. Maassa oli vuoden 2010 lopulla kaksi työntekijää.
Kansanlähetys toimii Englannissa
CMJ:n (Church’s Ministry among the
Jews) -järjestön, Lontoon kaupunki
lähetyksen ja Crosslinks järjestön yh
teydessä.

Yhteyshenkilö
Aluekoordinaattori
Elisabet Elo, SEKL
puh. 019 779 2219
Vuonna 2010 keskustelunaiheena oli Britannian kristillinen perinne,
jota on kaikin voimin yritetty syrjäyttää viimeisten yli 10 vuoden aikana.

T y ö a l u e e n e s i m i e s M a r i t t a Ta y l o r
SEKL:in arkisto

TE K S TI
K u va

Iso-Britannia
Paavi Benedictus XVI vieraili Englannissa vuonna 2010 ja rohkaisi brittiläisiä
pitämään kiinni kristillisestä perinteestään. Paavin puhe herätti innostusta ja
monet havahtuivat puolustamaan kristinuskoa. Brittiläisistä kirkossakävijöitä
on 7 miljoonaa ja 71 % väestöstä (45
miljoonaa) tunnustautuu kristityksi.
Monissa Lontoon kouluissa siirryttiin käyttämään sharia-lain mukaisesti tuotettua halal-lihaa. Siinä teurastus
tapahtuu vuodattamalla veri elävästä
eläimestä lausuen rukous Allahin nimessä. Monien ei-muslimioppilaiden
vanhemmat olivat järkyttyneitä, koska
heidän mielipidettään ei ollut kysytty. Useissa kaupoissa myydään vain
halal-lihaa mainitsematta siitä myyntipakkauksessa. Kristityt joutuivat pohtimaan, voivatko he syödä islamilaisen
lain mukaisesti teurastettua lihaa.
Maan 61-miljoonaisesta väestöstä oli
vuonna 2010 muslimeita vain 2,9 miljoonaa. Kuitenkin islaminuskon vaikutus yhteiskuntaan on näin suuri.

PAKOLAISTYÖ
Maritta Taylor jatkoi työtä Yeni Yaşam
-seurakunnan yhteydessä turkinkielis-
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ten pakolaisten parissa
Hän keskusteli pakolaisten neuvontapäivässä maahanmuuttajien kanssa
ja opetti heille englantia. Bulgariasta
maahan muuttaneita uskovia turkkilaisia vieraili siellä usein, ja jotkut heistä
liittyivät Yeni Yaşam -seurakuntaan.
Taylor vieraili turkkilaisten naisten
luona. Hän keskusteli ja rukoili heidän
kanssaan sekä opetti englantia.

JUUTALAISTYÖ
Maija Leena Pelttari toimi kesäkuun
alkuun saakka muutamana päivänä
viikossa Church’s Ministry among the
Jews -järjestön (CMJ) työyhteydessä
tavoittavassa työssä. Muina päivinä
hän toimi Lontoon Kaupunkilähetyksen yhteydessä.
CMJ:n mukana Pelttari osallistui erityisesti juutalaisten ja Uuden Aikakauden opeista kiinnostuneiden tavoittamiseen. Hän osallistui järjestön mukana muun muassa New Age -festivaalille. Koko tiimin työn kautta moni sai
löytää Jeesuksen vapahtajakseen.
Pelttari tapasi monissa tilanteissa Israelista tulleita turisteja. Heprean kielen taito oli hyvänä sillanrakentajana
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kohtaamisissa. Monet juutalaiset olivat
avoimia evankeliumille ja ottivat kirjallisuutta mukaansa kotimatkalle.

KANSAINVÄLINEN
OPISKELIJATYÖ
Pälkäneen seurakunnan tukema Seija
Frears jatkoi tavoittavaa työtään Leedsin yliopistossa opiskelijoiden parissa.
Kansainvälisessä Opiskelijaklubissa
kävi säännöllisesti 70–100 opiskelijaa.
Klubin jäsenet tulivat 65 eri maasta.
Heille järjestettiin retkiä, ruuanlaittokerhoja, tietokilpailuja, filmi- ja peli-iltoja, näytelmätoimintaa, kansantanssia
ja gospel-konsertteja. Suosittuja Kulttuurishokki -näytelmiä ollaan työstämässä DVD:lle. Yhteensä 900 opiskelijaa on nähnyt nämä eri näytelmät.
Klubin jälkeisessä raamattupiirissä kävi
5–10 henkeä.
Eräällä kampuksella aloitettiin uusi
sosiaalinen ryhmä ulkomaalaisille
opiskelijoille johon osallistui 2–7 henkeä. Alkeisraamattupiirissä kävi 2–5
henkeä.
Seija Frears opetti Raamattua ja antoi
kasteopetusta, teki kotikäyntejä ja kävi
sielunhoidollisia keskusteluja.

Työ ulkomailla

Juutalaistyö
Kansanlähetys on aloittanut juuta
laistyön vuonna 1968. Vuonna 2010
työntekijöitä oli 3.
Yhteistyötahona on Caspari-keskus.

Yhteyshenkilö
Aluekoordinaattori
Juhani Koivisto, SEKL
puh. 019 779 2227

Israelin arjessa evankeliointitilanteet tulevat yllättävissä paikoissa,
kaupoissa, bussissa, kadulla tai vaikkapa rannalla.

A l u e k o o r d i naa t t o r i J u h an i K o i v i s t o
Heidi Tohmola

TE K S TI
K u va

JUUTALAISTYÖ
Vuonna 2010 Lähi-idässä koettiin turvattomuutta. Israelissa poliittinen tilanne jatkui epävakaana ja naapurimaiden
uhkaukset hyökkäyksestä olivat esillä
tiedotusvälineissä. Julkisuudessa sai
paljon huomiota Turkista lähteneen
laivan selkkaus Israelia ympäröivällä
vesialueella. Maan taloudellinen tilanne parani, kun esimerkiksi turismi kasvoi runsaalla viidenneksellä.
Messiaaniset juutalaiset kokivat painostusta, vaikka tiedotusvälineissä heistä on kirjoitettu myönteisesti. Uskonnonvapauteen liittyvät kysymykset halutaan yhä useammin ratkaista oikeus
istuimissa. Kristillisillä työntekijöillä on
ollut vaikeuksia saada viisumeita. Yksi
työtekijäistämme siirtyikin Englantiin
Euroopan juutalaisten pariin.

Tukea messiaanisille
seurakunnille
Työ on jatkunut supistunein voimin.
Työntekijämme tukivat paikallisia messiaanisia seurakuntia mm. opetuksen,
nuorisotyön ja retkitoiminnan avulla.
Näissä yhteyksissä on ollut mahdollisuus järjestää konsertteja, jotka ovat

keränneet runsaasti kuulijoita. Samalla
on voitu tehdä lapsi- ja yksinhuoltajaperheitä tukevaa diakonista työtä.
Helsingin seurakuntayhtymältä saaduilla varoilla ostettiin pikkubussi paikallisen seurakunnan käyttöön.

Caspari-keskus
Työ Caspari-keskuksessa on jatkunut.
Olemme saaneet antaa apua Casparikeskuksen julkaisujen graafiseen ulkoasuun, jotka työntekijämme on suunnitellut. Vuoden aikana valmistui Psalmeihin johdatteleva lastenkirja, joka
oli jo neljäs pyhäkouluille tarkoitettu
kirjanen. Caspari-keskuksen painopiste on paikallisia messiaanisia seurakuntia kouluttavassa toiminnassa. Uusina
alueina tässä työssä olivat venäjänkielisten maahanmuuttajien huomioiminen ja nuorten kysymyksiin vastaaminen. Lasten ja nuorten tukeminen seurakunnassa on erityisen tärkeää.

toiminta Suomessa
Vuoden alussa julkaistiin työntekijämme ideoima Israel-aiheinen rukouska-

lenteri ”Rukousrannalla”. Vuoden aikana
korostettiin esirukousta muutenkin ja
Seppo Mäki-Arvela ideoi Israel-toimikunnassa toisen rukouskalenterin.
Israel-toimikunta kokoontui viisi kertaa puheenjohtajansa Esko Siljasen
johdolla. Vuoden teemana oli ”Alkaen Jerusalemista”. Keväällä järjestettiin
yhdessä Helsingin Kansanlähetyksen
kanssa Israel-juhla. Israel-viikonvaihteessa 24.–26.9. ulkomaisena vieraana
oli Caspari-keskuksen Israelin johtaja
Alec Goldberg. Päivien aikana vieraiden
määrä ylitti 200 rajan. Uutena tavoitteena oli kehittää Israel-päiviä Israel matkalaisten yhteisenä tapahtumana.
Kansanlähetyspäivillä Lahdessa oli
Israel-kanava, joka keräsi poikkeuksellisen runsaasti osallistujia. Anja Kolehmainen piti kotimaassa Israel-asiaa esillä erilaisissa tilaisuuksissa.
Kotimaassa osallistuttiin Juutalaisevankelioimisen Suomen työryhmän
(JUST) toimintaan sekä Luterilaisten
juutalaislähetystyötä tekevien järjestöjen neuvottelukuntaan (LJN). JUST
järjesti marraskuussa Jeesus Israelille
seminaarin, joka painotti tulevan sukupolven kysymyksiä ja tavoittamista.
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A l u e k o o r d i naa t t o r i J u h an i K o i v i s t o
M i r jam i u u s i t a l o
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RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖ
Raamatunkäännöstyötä jatkettiin ItäAfrikassa (Etiopia), Aasiassa (Filippiinit), Euroopassa (Venäjä) sekä Keski- ja
Itä-Aasiassa. Työtä Oseaniassa tuettiin.
Työ on toteutunut osaksi Suomesta käsin. Työalueella lähettimme ovat
SIL-International -järjestön työntekijöitä. Suomessa yhteistyöjärjestömme
on Wycliffe raamatunkääntäjät (WRK).
Yhteistyöjärjestömme näky tunnetaan
nimellä ”Näky 2025” (engl. Vision 2025).
Pyrkimyksenä on antaa yhä enemmän
vastuuta kansallisille kääntäjille, jotta
käännöstyö voisi alkaa kaikilla niillä kielillä, joilla se on tarpeen.

ETIOPIA
Mirjami Uusitalo jatkoi yhdessä käännöstiimin kanssa työtä Gidolessa Uuden
testamentin kääntämiseksi diraytan
kielelle. Samalla hän toimi synodin raamatunkäännöstyön koordinaattorina ja
antoi apua konsonkielisen Vanhan testamentin ryhmälle.
Käännösryhmässä hänen työtoverei
naan toimivat Yohannes Gashe ja Amare Kitambosta sekä uutena työntekijänä Kes Hatano Haytosa. Etiopialaiset
toimivat kääntäjinä ja Mirjami Uusitalo
koordinaattorina sekä neuvonantajana.
Vuoden aikana valmisteltiin painoon
diraytankielistä Luukkaan evankeliumia. Vuoden aikana valmistui painosta kolme kirjasta, jossa on kertomuksia
paikallisella kielellä. Kunkin kirjasen painos oli 1000 kpl.
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Vuoden aikana valmisteltiin työryhmässä myös kirkkokäsikirjaa Mekane
Yesus -kirkon käyttöön sekä tuettiin
lukutaitotyötä. Vuoden aikana toteutettiin Helsingin seurakuntayhtymältä saaduilla varoilla erillinen ”Mekane
Yesus -kirkon tuki ja koulutus EteläEtiopiassa” -hanke.

täjät arvioi tehtäväänsä ja päätti luopua
tästä ohjelmointityöstä omana työmuotona. Vuoden aikana Kari Valkama
teki matkan Kauko-itään ja valmisteli
tulevaa tehtävänkuvaa. Vuoden aikana
neuvoteltiin WRK:n kanssa eri vaihtoehdoista. Kari Valkama myös opiskeli
ohjelmointiin liittyviä asioita.

FILIPPIINIT

PAPUA-UUSI-GUINEA

Kari ja Susanne Valkama saivat Uuden
testamentin käännöksen valmiiksi vuoden 2005 lopussa. Susanne Valkama
jatkoi kotimaasta käsin duri-hanketta,
johon liittyi sanakirjan työstämistä sekä
Vanhan testamentin käännöstä yhteistyössä paikallisen tiimin kanssa. Kertomusvuonna käännöksen parissa ahkeroi paikallinen tiimi. Vuoden aikana se
käänsi Sananlaskujen kirjaa, osan Danielin kirjasta ja Toisen Mooseksen kirjan loppulukuja. Vuoden aikana valmistui painosta Esterin kirjan käännös.
Susanne Valkama osallistui maaliskuussa Filippiineillä käännöskonsulttien kehityskurssille, elokuussa Raamatun kielten kurssille ja teki matkan
Kaakkois-Aasiaan. Vuoden aikana valmisteltiin tulevaa työkautta, jossa Susanne Valkaman työpanosta jaetaan
myös konsultin tehtävään.

Papua-Uudessa-Guineassa tuettiin
hanketta, jossa paikalliset työntekijät
kääntävät Vanhaa testamenttia burum-

ATK-HANKE
Vuosi 2010 oli FROST:n työssä murrosvaihe. Suomen Wycliffe Raamatunkään-
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Raamatunkäännöstyö
Kansanlähetys aloitti raamatunkäännöstyön vuonna 1979. Vuoden 2010
lopulla työntekijöitä oli 7.
Yhteistyötahot ovat Wycliffe Bible
Translators International, Suomen
Wycliffe Raamatunkääntäjät, SILInternational ja SIL Ethiopia.
Vuoteen 2010 mennessä on valmistunut seitsemän Uuden testamentin
käännöstä vähemmistök ielillä sekä
lisäksi muita Raamatun kirjojen käännöksiä ja kielitieteellistä, kulttuurista
että kirkollista kirjallisuutta.

Yhteyshenkilö
Aluekoordinaattori
Juhani Koivisto, SEKL
puh. 019 779 2227

Työ ulkomailla

mindikin, borongin ja mapen kielille. Käännöstyö edistyi vuoden aikana
merkittävimmin burumin alueella. Marraskuussa oli Burum-Mindikin alueella
kristinuskon alueelle tulon 100-vuotisjuhla, johon Suomesta osallistui Soini Olkkonen. Matkan aikana hän tuki
paikallista käännöstyötä ja kartoitti
työn tarpeita.

VENÄJÄ
Teija ja Michael Greed jatkoivat työtään
Suomesta käsin. Teija Greed oli mukana
ryhmässä, jonka tavoitteena on saada
valmiiksi koko Raamatun käännös eräällä Venäjän vähemmistökielellä. Työ on
useiden eri tahojen yhteishanke.
Michael valittiin yhteistyöjärjestömme johtajan tehtävään toiselle kaudelle.Teija Greed toimi projektin yhtenä
käännöstarkastajana. Käännöshanke
on kääntynyt loppusuoralle. Käännöstiimin vastuulla on viimeistellä Vanhan
testamentin käännös lopulliseen asuun.
Vuoden aikana tarkastettiin mm. Jobin
kirjaa, Tuomarien kirja, 1–2 Aikakirjat ja
Psalmeja. Psalmit on ainoa kirja, jonka
eksegeettinen tarkastus on kesken.
Koska koko Raamatun julkaiseminen lähestyy, tarkastetaan myös vuonna 2001 julkaistu Uuden testamentin
käännös saadun palautteen pohjalta
luettavuuden ja avaintermien täsmentämiseksi. Uuden testamentin laitoksessa keskitytään myös rinnakkaiskohtiin ja Vanhan testamentin lainausten
tarkistamiseen. Samalla parannetaan
tekstin ymmärrettävyyttä ja tyylin yhtenäisyyttä.
Vuoden aikana Teija Greed auttoi
erään paikallisen lähikielen Uuden testamentin käännöstarkastuksessa. Teija
Greed suoritti osa-aikaisia jatko-opintoja Helsingin Yliopistossa konsultin tehtävään valmistautumiseksi. Hän toimitti
myös tri Andrei Denitskyn venäjänkielistä kirjaa ”Johdanto eksegeesiin”.

ITÄ-AASIA
Vuoden alussa lähti uusi lähettiperhe
uudelle alueelle Itä-Aasiaan kielityöhön. Perheen keskeisin tehtävä oli vuoden aikana tutustuminen maan kulttuuriin ja paikallisen kielen opiskelu.

Lukutaito on portti parempaan tulevaisuuteen.
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Lähetyslentäjät auttavat lähetystyöntekijöitä alueilla, missä matkustaminen
muilla tavoin on vaarallista, raskasta tai mahdotonta.

T y ö a l u e e n e s i m i e s Hann u H e i n o n e n
M af : i n a r k i s t o ja Ta p an i ka i t a i n e n

TE K S TI
K u vat

Lähetyslentotyö
”Halusin tulla aamuhartauteenne, jotta voisin kiittää ennen muuta Jumalaa,
mutta myös teitä siitä, että kuudella
lapsellani on vielä äiti elossa”. Näillä
sanoilla tervehti Etelä-Sudanissa työskennellyt lähetystyöntekijäperheen isä
aamuhartauteen Nairobissa Wilsonin
lentokentällä kokoontunutta Mission
Aviation Fellowshipin (MAF) henkilökuntaa. Hänen vaimonsa oli kiidätetty
työalueelta MAF:n koneella sairaalahoitoon Nairobiin ja säilyi hengissä. Tämä
lähettiperhe samoin kuin lukuisat muut
ovat saaneet Jumalan johdattaman
avun ja tuen MAF:n työn kautta.
MAF on maailmanlaajuinen, kan-

sainvälinen lähetyslentojärjestö, joka
palvelee lähetystyössä kuljettamalla
lähetystyöntekijöitä ja kristillisten avustusjärjestöjen työntekijöitä työalueilleen. Pienkoneella matka taittuu turvallisesti ja nopeasti vaikeakulkuisten
taipaleiden takana sijaitseville pienille
lentokentille. MAF:n noin 140 lentokonetta kuljettavat myös monenlaisia
tarvikkeita joita lähetystyöntekijät tarvitsevat. Näiden kuljetusten tukemana työ syrjäisissäkin maailman kolkissa voi jatkua.
Turvallinen lentotoiminta vaatii osaavien lähetyslentäjien lisäksi luotettavasti toimivat lentokoneet. Lahjoitusvaroin

saatuja MAF:n lentokoneita huoltaa ja
korjaa ammattitaitoinen lähetystyöntekijöistä ja kansallisista työntekijöistä
koostuva lentokonehuolto.
Kansanlähetyksen lähetteinä MAF:n
palveluksessa Keniassa jatkoivat työtään
Hannu ja Päivi Heinonen. Hannu vasta
si Nairobissa lähetyslentokoneiden radiolaitteiden huollosta ja korjauksesta
yhdessä avioniikkakorjaamon tiimin
kanssa. Hän antoi teknistä apua myös
muualla Afrikassa toimivalle MAF:n korjaamohenkilökunnalle. Päivi hoiti perhettä ja kotia sekä teki henkilökohtaista evankelioimistyötä kodin lähiympäristössä.

Lähetyslentotyö
Kansanlähetys on solminut yhteistyösopimuksen Mission Aviation
Fellowshipin (MAF) ja Suomen Lähetyslentäjien kanssa vuonna 1993.
Työntekijöitä Keniassa on 2.

Yhteyshenkilö
Mekaanikko Alex Cathumbi
ja lähetti Hannu Heinonen.
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Aluekoordinaattori
Tapani Kaitainen, SEKL
puh. 019 779 2228
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Bus4Life -kirjastoautossa esitetään nukketeatteria, draamanäytöksiä, elokuvia ja musiikkia sekä
tarjotaan terveydenhuoltopalveluja. Työtä tehdään yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa.

T yöalueen esimies
J u h o o v aska

TE K S TI
K u va

KIRJALLISUUSTYÖ
Kirjallisuustyötä on vuosikymmenien
aikana tehty ja tuettu hyvin erilaisissa
olosuhteissa. Jumalan sanaa on saatu
levittää vainoissa ja vapaudessa. Val
tioita on luhistunut ja uusia on perustettu. Näiden vuosien aikana joillakin
alueilla eritoten Keski-Aasiassa historia
on toistanut itseään nopeasti. Neuvostoliiton luhistuttua myös Keski-Aasian
maihin tuli vapaus. Tuo vapaus ei kuitenkaan jatkunut montaakaan vuotta,
kun uusia diktatuureja alettiin rakentaa,
ja kristityt joutuivat uudelleen vainon
kohteeksi. Keski-Aasian seurakunnille
pidätykset, vangitsemiset, sakot, kokousten häiritsemiset, omaisuuden ja

kirjallisuustyö
Kansanlähetys on aloittanut kirjallisuustyön vuonna 1967.
Kansanlähetyksellä on kanavointisopimus Operaatio Mobilisaation
kanssa.

Yhteyshenkilö
Aluekoordinaattori
Tapani Kaitainen, SEKL
puh. 019 779 2228

kirjallisuuden takavarikoinnit ovat jokapäiväistä elämää.
Vuoden 2010 aikana Kansanlähetys tuki kristillistä painotyötä entisen
Neuvostoliiton alueella. Tämän työn
tuloksena painettiin erilaista kirjallista
materiaalia noin 410.000 kappaletta.
Kahdeksalla eri kielellä valmistui traktaatteja, lehtiä, lastenkirjoja, hengellistä kirjallisuutta, Raamattuja, Uusia
testamentteja ja evankeliumeita. Kansanlähetys osallistui taloudellisesti kertomusvuonna julkaistun Philipp Jacob
Spenerin Pia Desideria – Hurskaita toiveita -kirjan julkaisemiseen liettuan
kielellä.

Bus4Life-kirjastoauto
työ Itä-Euroopassa
Vuodesta 2007 Kansanlähetys on yhdessä Operaatio Mobilisaation kanssa tukenut Itä-Euroopassa tehtävää
Bus4Life-kirjastoautotyötä. Kirjallisuustyön lisäksi kirjastoautossa tehdään
nukketeattereita, draamanäytöksiä,
näytetään elokuvia, tarjotaan terveydenhuoltopalveluja, esitetään musiikkia sekä tarjotaan kahvia ja teetä. Tätä
työtä tehdään yhdessä paikallisten

seurakuntien kanssa, jotka lähettävät
vapaaehtoistyöntekijöitä osallistumaan
kirjastoauton toimintaan. Kirjastoautotyön kautta haluamme olla levittämässä ilosanomaa Jeesuksesta, ja samalla
haastamassa Itä-Euroopan nuoria kristittyjä lähtemään lähetystyöhön.
Kansanlähetysopiston kansainvälisyyslinja on mukana kirjallisuustyössä
sekä kouluttamalla että lähettämällä
nuoria Bus4Life-toimintaan.
Vuonna 2010 kirjastoautoa ajoi Juho
Ovaska. Hän kiersi Unkarissa, Slovakiassa, Romaniassa ja Moldovassa. Vuonna
2011 tavoitteena on laajentaa toimintaa myös Tshekkeihin, Puolaan, Ukrainaan ja Bosniaan.

Vapaaehtoiset
kirjallisuustyöntekijät
Kirjallisuustyölle on ominaista että sitä
on tehty vapaaehtoisvoimin. Yksin Jumala tietää sen suuren joukon, joka on
tehnyt tämän työn mahdolliseksi. Kiitos
kaikille teille, jotka olette muistaneet
tätä työtä esirukouksin ja uhrein. Kiitos myös kaikille teille, jotka olette lähteneet matkoille, tai jotenkin muuten
osallistuneet käytännön työhön.

K A N S A N l ä h e t y ks e n v u o s i r a p o r t t i
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TYÖ KOTIMAASSA
Kansanlähetyksen vuositeema oli ”Hen
gellinen koti kutsuu ja hoitaa”. Kotimaan työssämme keskeisenä tavoitteena oli yhteisöllisyyden vahvistaminen
ja sellaisten yhteisöjen luominen, joissa kristityt saavat ravintoa ja hoitoa Jumalan sanasta ja ehtoollisesta. Näiden
yhteisöjen kautta – ja näihin yhteisöihin – tapahtuu myös uusien ihmisten
tavoittaminen.
Kansanlähetys toimii Suomessa 17
paikallisen piirijärjestön kautta. Piirien
jäsenmäärä oli 3 344. Piirien ystäväkirjeen saajia oli 17 497.

Keskustoimiston
työntekijät
Arto Hukari toimi kotimaisen ja ulkomaisen työn johtajana. Pekka Jokiranta
oli va. kotimaan työn aluekoordinaattorina toukokuuhun asti. Mika Tuovinen
aloitti samassa tehtävässä elokuussa.
Radio ja TV-työn koordinaattorina toimi Vesa Ollilainen (31.3. asti) ja Veijo
Olli (1.4. alkaen). Matti Hernesniemi oli
kenttäsihteeri ja Leo Louhivaara toimi
musiikkievankelistana. Petteri Tuohino
toimi osa-aikaisena evankelioimistyön
koordinaattorina.

Jumalanpalvelus
yhteisöt
Jumalanpalvelusyhteisöjen toiminta on ollut piireissä keskeistä. Vuonna
2010 Kansanlähetyksellä oli 20 juma-
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lanpalvelusyhteisöä 12 piirin alueella.
Jumalanpalveluksia toteutettiin erimuotoisina joko yhteistyössä seurakuntien ja muiden järjestöjen kanssa
tai itsenäisesti Kansanlähetyksen omana toimintana.

tuvien evankelioimiskoulutusten kautta. Koulutuksissa etsittiin ja toteutettiin
uudenlaisia evankelioimisen muotoja.
Alfa-kursseja järjestettiin piireissä yhteensä 23 kurssia.

PienRYHMÄt

Koko perheen
huomioon ottaminen

Pienryhmät ovat olleet Kansanlähetyksen toiminnan runko. Erilaisia pienryhmiä oli vuoden lopussa yhteensä 466.
Eniten pienryhmistä oli raamattupiirejä (141) ja lähetyspiirejä (55). Myös rukousryhmiä (41), musiikkiryhmiä (33),
miesten ryhmiä (28) ja naistenryhmiä
(20) kokoontui piireissä ilahduttavasti.
Soluja oli 31.
Vastuuryhmiä, jotka suunnittelivat
toimintaa ja toteuttivat omalla paikkakunnallaan kansanlähetysnäkyä, oli
yhteensä 111.
Kansanlähetyksellä oli toimintaa 271
seurakunnan alueella Suomen 370 luterilaisesta seurakunnasta.
Raamattu- ja rukousryhmiin pidettiin yhteyttä Filia-kirjeen kautta. Kirjeissä oli tietoa Kansanlähetyksen toiminnasta sekä kysymyssarjoja Raamatun kirjoista.

Vuoden aikana näkymme koko perheen huomioon ottamisesta vahvistui.
Jumalanpalveluksissamme Ryttylässä
ja piireissä järjestimme lapsille omaa
ohjelmaa. Ajatus siitä, että muutamme Ryttylän viikonlopputapahtumia
enemmän koko perheen tapahtumiksi, vahvistui.
Järjestimme Ryttylässä koko perheen
viikonlopputapahtuman Paras Perintö.
Kesällä järjestimme viikon pituisen Raamattuloman.
Perheet otettiin huomioon piirien
järjestämillä avioliitto- ja perheleireillä.
Kansanlähetysopiston avioliittoleirejä
järjestettiin piirijärjestöjen johdolla Kalajoen ja Karkun opistoilla. Lisäksi järjestettiin parisuhderisteilyjä, aviopariiltoja sekä perhepyhäkouluja. Useam
massa piirissä kokoontui avioparir yhmiä.

Evankeliointi

Mediatyö

Evankelioimistyön tavoitteena oli uusien
tavoittavan työn menetelmien ja kanavien löytäminen. Tähän pyrittiin erityisesti Petteri Tuohinon piireissä tapah-

Yhteistyö Radio Dein kanssa jatkui tiiviinä. Arkipäiväaamuisiin lähetettiin Kansanlähetyksen Raamattuavain -opetusohjelmaa. Joka lauantai ohjelma kuul-
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Pienryhmät ovat olleet Kansanlähetyksen toiminnan runko. Erilaisia pienryhmiä oli kertomusvuoden lopussa yhteensä 466.

tiin uusintana yhdessä Raamattuavain
Extra -ohjelman kanssa. Sunnuntaisin
oli myös Raamattubuffet, jossa oli raamatunopetus sunnuntain saarnatekstistä sekä siitä nouseva keskustelu studiotiimin kanssa. Lähetysavain -ohjelma oli eetterissä joka toinen lauantaiiltapäivä. Kahdella piirillä oli myös omia
radio-ohjelmia paikallisradiossa.
Kansanlähetys jatkoi Leif Nummelan
toimittamia Cafe Raamattu -ohjelmia
TV7:ssa.

Kansanlähetyspäivät
Kansanlähetysliikkeen suurin yhteinen
tapahtuma, Kansanlähetyspäivät pidettiin heinäkuun alussa Lahdessa, jonne
kokoontui monituhatpäinen joukko
juhlakansaa Jumalan Sanan äärelle rakentumaan yhteisestä uskosta. Päivien
teema oli ”Suoralähetys”. Monipuolista
ohjelmaa oli kolmen päivän ajan lapsille, nuorille kuin varttuneemmillekin.
Ulkomaisena vieraana juhlille toi vä-

riä pastori Feymi Madjirov perheineen
Peshteran luterilaisesta seurakunnasta
Bulgariasta.

Tapahtumat
Ryttylässä
Kansanlähetyksen kotimaan työ järjesti Ryttylässä valtakunnalliset naistenpäivät, miestenpäivät, rukous- ja
yhteyskonferenssin sekä Paras Perintö
-tapahtuman.

Yhteydet
seurakuntiin
Yhteistyö seurakuntien kanssa on ollut pääasiassa hyvää. Kansanlähetyksessä oli vuonna 2010 vahvana ajatus,
että toimimme kirkossa ja seurakuntien kanssa yhteistyössä unohtamatta
omaa paikallista toimintaa.
Vuonna 2010 ilmestynyt Hanna Salo
mäen herätysliikkeitä koskeva väitöskirja osoitti, että Kansanlähetyspäivien

osallistujat osallistuivat herätysliike
väestä aktiivisimmin paikallisen seurakunnan toimintaan. Vuoden aikana
nousi huoli myös niistä työmme ystävistä, jotka kokevat, ettei heidän uskonkäsitykselleen ole paikallisseurakunnassa tilaa. Pohdimme oman toiminnan
aloittamista ja vahvistamista tällaisilla
paikkakunnilla.

Kaikille kansoille
Kotimaan työn tarkoituksena on evankelioida ja opettaa Suomessa. Toiminnan lähtökohdaksi ja päämääräksi
on ymmärretty paikallinen uskovien
yhteys joko jumalanpalveluksen tai
pienryhmän muodossa. Vahva lähetystyömme tarvitsee uudistuvaa ja ennakkoluulotonta työtä kotimaassa.
Lue lisää:
www.avaimia.net
www.caferaamattu.fi
www.filia.fi
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Nuorten Maailma
Kansanlähetyksen nuorisotyö, Nuorten Maailma järjestää valtakunnallisia tapahtumia ja -leirejä, koulutusta,
kouluvierailuja ja -konsertteja sekä
säännöllistä viikkotoimintaa eri ikäisille nuorille ympäri Suomea. Keskeistä
kaikessa toiminnassamme on Raamattu, nuorten tukeminen, innostaminen
ja aktivoiminen sekä lähetystyön esillä pitäminen. Ohjaamme nuoria elämään kristittyinä uskoa todeksi omassa asuinympäristössään, koulussaan,
opiskelupaikallaan ja harrastuksissaan.
Tarjoamme nuorille mahdollisuuksia
kasvaa vastuunk antajina.

JUNIORITYÖ
Useissa KL-piireissä juniorityö on kiinteä osa piirin tekemää työtä ja on saanut monia muotoja citypyhäkouluista
ja Donkkis Big Night -illoista aina lasten
kuoroihin saakka. Kolmen uuden junio
rityöntekijän palkkaaminen ja uusien
vapaaehtoistyöntekijöiden löytäminen piireissä mahdollistivat työn etenemisen. Juniorityön vastaava koulutti
vapaaehtoisia vastuunkantajia yhteistyössä Lastenmission kanssa.
Yksi juniorityön valtakunnallisista
toimintamuodoista on Donkkis-kerhot, joiden tavoitteena on junioreiden
innostaminen Raamatun lukemiseen
ja kehittävien harrastusten pariin. Eri
puolilla Suomea kokoontui 34 Donkkiskerhoa, joissa kävi viikoittain 426 lasta.
Kouluikäisille ja heidän vanhemmil-
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leen suunnattuja Donkkis Big Night
-toimintailtoja pidettiin 33 eri paikkakunnalla. Ne keräsivät yhteen 1.142 kouluikäistä. Toiminnassa oli mukana yli 300
vapaaehtoista vastuunkantajaa.
Yhdeksän KL-piirin alueella järjestettiin 7–14-vuotiaille lapsille suunnattuja Donkki-toimintaleirejä. Kaiken kaik
kiaan toteutui 31 leiriä, joissa oli mukana 563 lasta ja 147 vastuunkantajaa.
Kansanlähetyspäivillä, Paras perintö-,
ja koko perheen Raamattuloma tapahtumien yhteydessä oli eri-ikäisille lapsille ja junioreille oma ohjelma.
Tietoa Kansanlähetyksen juniorityöstä löytyy verkkosivuilta osoitteesta
www.donkki.net

NUORISOTYÖ
Nuorisotyön (15–20 v) perustan muodostivat rippikoulutyö, viikoittain kokoontuvat paikalliset nuorten ryhmät
sekä valtakunnalliset nuorten tapahtumat ja -leirit.

Tavoittava työ
Nuorisotiimilinjan opiskelijat osallistuivat linjavastaavansa ja Nuorten Maailman työntekijöiden ohjauksessa käytännön harjoittelutehtäviä suorittaessaan Nuorten Maailman tavoittavaan
työhön. Opiskelijat järjestivät koulu- ja
seurakuntavierailuja, joissa kertoivat
evankeliumia todistuspuheenvuorojen,
laulujen ja draaman keinoin.

K A N S A N l ä h e t y ks e n v u o s i r a p o r t t i

Maakunnalliset tavoittavat nuorisotapahtumat kokosivat vuonna 2010
runsaasti nuoria. Johannesfestareille
Kouvolassa osallistui noin 250 nuorta,
Älä pelkää -tapahtumaan Kuopiossa
osallistui 800 nuorta sekä uutena tapahtumana Yhtä etsimässä kokosi 80
nuorta Sipoossa.
Kansanlähetyksen viikoittaisessa
nuortentoiminnassa otettiin käyttöön
nimi pointti nuortenilta. Se on 15–19vuotiaille nuorille tarkoitettua paikallis
toimintaa. Kertomusvuonna pointti
nuorteniltoja järjestettiin viidellätois-

NUORTEN MAAILMA
Nuorten Maailma toimii yhteistyössä
luterilaisten paikallisseurakuntien nuo
risotyön kanssa ja tarjoaa näille koulutuspaketteja sekä ohjelma- että tapah
tumapalveluita. Nuorten Maailma tekee yhteistyötä myös valtakunnallisten nuorisotyötä tekevien järjestöjen,
kuten Opiskelija ja koululaislähetys ja
Suomen luterilainen evankeliumiyhdis
tys sekä muiden lähetysjärjestöjen nuorisotyön osastojen kanssa.
Nuorten Maailma jatkoi yhteistyötä
kristillisen taiteilijajärjestön Creative
Arts Europen (CAE) kanssa. Lyhytaikai
sen lähetystyön koulutuksessa ja lyhyt
aikaisessa lähetystyössä Nuorten maailma teki yhteistyötä Operaatio Mobili
saation kanssa.

TYÖ KOTIMAASSA

Kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen suunnattuja Donkkis Big Night -toimintailtoja pidettiin 33 eri paikkakunnalla. Ne keräsivät yhteen 1.142 kouluikäistä. Toiminnassa oli mukana yli 300 vapaaehtoista vastuunkantajaa.

ta paikkakunnalla ja toiminnassa oli
mukana yli 100 nuorta. Vapaaehtoisia
nuoria vastuunkantajia oli toiminnassa
mukana 17.

Rukoustyö
Rukoustyö jatkui rukoushuone-toimintana valtakunnallisten tapahtumien
yhteydessä. Rukouspalvelutilanteissa
nuorilla on mahdollisuus luotettavan
aikuisen kanssa puhua elämänsä ajankohtaisista ja kipeistäkin asioista sekä
suhteesta armahtavaan Jumalaan.

Rippikoulutyö
Nuorten Maailman rippikoulutyö vastaa nuoren elämään liittyviin kysymyksiin tuoreella ja innostavalla tavalla.
Isoskoulutuksessa (ISKO’10) Kansanlähetysopistolla lähes 100 nuorta oppi
käytännön taitoja niin ryhmän ohjaamisesta kuin iltaohjelmien valmistelus-

ta ja toteutuksesta.
Kertomusvuoden kesällä Kansanlähetysopistolla järjestettiin neljä rippileiriä. Kahden perusleirin lisäksi toteutettiin kaksi teemarippikoulua: luovantoiminnanripari ja sporttiripari. Rippi
koululaisia Nuorten Maailman rippikoululeireillä oli yhteensä 97 ja leirejä toteuttamassa oli 45 opettajaa ja isosta.
Vuoden 2010 riparilaisille ja isosille
järjestettiin Pointti-kasvuleiri, joka oli samalla Nuorten Maailman rippikoulujen
jatkoripari. Pointti kokosi 190 nuorta.
Tietoa Kansanlähetyksen rippikouluista ja isoskoulutuksesta löytyy Nuorten Maailman verkkosivuilta osoitteesta www.nm.fi.

Nuorisotyön valtakunnalliset tapahtumat
Valtakunnallisia nuorisotapahtumia
Kansanlähetysopistolla Ryttylässä kehitettiin nuoria aktivoivaan suuntaan.

Haaste-uudenvuodenleirillä teemana olivat uskonsankarit. Leirillä tutustuttiin Raamatun henkilöihin. Leiri kokosi Ryttylään 175 nuorta.
Quiet Action -pääsiäistapahtumassa nautittiin kristillisen gospelgenren
helmistä, yhteislauluista ja rukouksesta. Mukana oli 240 nuorta.
Lahti halli tarjosi Kansanlähetyspäivien nuorten ohjelmalle loistavat puitteet.
Ohjelmassa oli raamattuopetusta, konsertteja, Amazing Grace -seikkailukilpailu ja monia toiminnallisia kilpailupisteitä.
Nuorten ohjelma kokosi viikonlopun aikana arviolta 500 eri kävijää.
Nuorten kristillinen taide- ja toimintaleiri Life10 järjestettiin heinäkuussa
Ryttylässä. Työpajoja leirillä oli lähes
kaksikymmentä, ja niissä harjoiteltiin
mm. tanssia, laulua, tekstiilitaidetta,
musisointia, valokuvausta, ratsastusta ja parkouria. Nuorille oli järjestetty
myös mahdollisuus henkilökohtaisiin
keskusteluihin ja esirukoukseen.
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Life10-leirille osallistui noin 180 leiriläistä sekä noin 50 vastuunkantajaa.
Lifeleirin nettisivut löytyvät osoitteesta
www.nm.fi/life.
Nuorten Kesä -festarit järjestettiin
heti Lifeleirin perään. Nuoret nauttivat
niin suomalaisesta kuin ulkomaisesta
gospelmusiikista, raamattuopetuksesta, monipuolista tekemistä ja kristittyjen yhteyttä. Nuorten Kesässä painotettiin osallistumista ja niinpä iso osa
ohjelmasta olikin erilaisia toiminta- ja
opetuskanavia. Tapahtuma kokosi noin
500–600 nuorta ja nuorta aikuista.

NUORET AIKUISET
Nuorten maailman nuorten aikuisten
toiminta järjestetään pääasiassa Kolme
Kohtaamista -nimikkeen alla. Nämä illat
kokosivat viikoittain 14 paikkakunnalla
313 nuorta aikuista Raamatun sanan,
musiikin, rukouksen ja yhdessä tekemisen äärelle. Kolme kohtaamista -iltojen
lisäksi kokoontui 32 nuorten aikuisten
pienryhmää. Monet nuoret aikuiset
löysivät tiensä myös Kansanlähetyksen
jumalanpalvelusyhteisöihin.

”Nuorten maailma kutsuu nuoren sukupolven Jeesuksen seuraajaksi,
elämään kristittyjen yhteydessä ja varustaa heidät tavoittamaan maailmaa.”

Paikallisia Kolme kohtaamista leirejä
järjestettiin vuoden 2010 aikana kymmenen ja ne keräsivät 225 osallistujaa.
Lisäksi järjestettiin yksi valtakunnallinen
leiri, johon osallistui lähes 60 aikuista.
Kolme kohtaamista toimintaa pyrittiin
linkittämään jumalanpalveluselämään
siellä, missä se oli mahdollista.
Lyhytaikaista lähetystyötä pidettiin
esillä erityisesti Revoluzone-tapahtumassa, joka järjestettiin tammikuussa
Ryttylässä. Mukana oli 50 nuorta. Tapahtuman tavoitteena oli sekä kouluttaa nuoria aikuisia lyhytaikaiseen lähetystyöhön että rohkaista heitä pohtimaan mahdollisuutta tulevaisuudessa
lähteä lähetystyöhön. Lyhytaikaisesta lähetystyöstä kiinnostuneet nuoret aikuiset ohjattiin aktioihin OM:n
kautta.
Lisätietoa Kolme Kohtaamista -toiminnasta löytyy osoitteesta www.kolmekohtaamista.com.

NUORTEN MAAILMAN
JULKAISUT
Donkki-lehti on 9–14-vuotiaille suunnattu harraste- ja raamatunlukulehti.
Sen tavoitteena on ohjata junioreita
lukemaan säännöllisesti Raamattua.
Nuotta on kristillinen nuorten media, johon kuuluu lehti, nettisivuosto
ja nettiradio. Nuotta lehti, nuoren seurakunnan sanoma ilmestyy 11 kertaa
vuodessa tavoittaen suuren osan kristillisessä nuorisotyössä mukana olevista nuorista.
Nuotta.com nettisivustoa uudistettiin vuoden 2010 aikana. Sivustolla alettiin julkaista päivittäin nuorille
suunnattuja opetuksia ja uutisia. Vuonna 2010 käynnistettiin nuottataajuus
nettiradio, josta voi kuunnella gospelmusiikkia 24/7.
Nuotan kotisivut löytyvät osoitteesta
www.nuotta.com.

Nuorten Kesä -festareiden
ohjelmassa oli niin suomalaista
kuin ulkomaistakin gospel
musiikkia, raamattuopetusta,
monipuolista tekemistä ja
kristittyjen yhteyttä.
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Uuden Tien lehtiperheestä löytyy lukemista kaiken ikäisille.

TOI M ITU S PÄÄLLI K K Ö VUO K K O VÄ N S K Ä
A N N E LEPI K K O

TE K S TI
K u va

KUSTANNUS OY UUSI TIE
Vuonna 2010 yhtiössä jatkettiin niin
lehtien ja kirjojen, kuin sähköisenkin
toiminnan kehittämistä.

naattorina. Kustantajavastuun verkkomediasta kantavat Perussanoma Oy ja
Kustannus Oy Uusi Tie.

Uusi Tie -lehti

Vie Sanoma

Lehden levikki oli hienoisessa nousussa niin, että vuoden lopussa lehdellä
oli hieman yli 9.000 tilaajaa. Leif Nummela jatkoi lehden päätoimittajana ja
lokakuussa Vuokko Vänskä palasi toimituspäälliköksi.
Helmikuussa 2010 avattu Seurakuntalainen.fi-sivusto lunasti paikkansa
tehokkaana uutisten välittäjänä, aktiivisena keskustelufoorumina ja mainoskanavana. Uutisyhteistyöhön osallistuivat Uuden Tien, Elämään, Sanan,
Ristin Voiton ja Suomen Viikkolehden
toimitukset sekä Radio Dei. Kristillinen
Medialiitto toimii yhteistyön koordi-

Kansanlähetyksen lähetysaikakauslehti Vie Sanoma lähetettiin Uuden Tien
tilaajaetuna yli 9 000 lukijalle sekä yli
300 julkiseen laitokseen Mediaenkelitilauksena.

Kirjamyynti

Donkki ja Nuotta
Donkki-lehti on oleellinen osa Kansanlähetyksen juniorityötä. Kansanlähetys
julkaisee lehteä yhdessä Raamatunluki
jain Liiton kanssa.
Sley-kirjat Oy:n kanssa jatkettiin yhteis
työtä kustantamalla yhdessä Nuottalehteä. Lehden päätoimittajana toimi

Lehtien painosmäärät
Lehti
Uusi Tie / viikko
Uusi Tie / kk-painos
Joulun Aika, Vie Sanoman joululehti
Uuden Tien evankelioimisliite Ilon Aika
Donkki (6x/v./painos)
Joulu Donkki
Nuotta nettolevikki / kk

Juha Heinonen Suomen Luterilaisesta
Evankeliumiyhdistyksestä.

2009

2010

9 419
11 698
15 100
50 000
1 847
2 190
2 667

9442
13 302
15 000
50 000
1600
2500
2600

Kirjamyynnissä ja erityisesti markkinoinnissa jatkettiin yhteistyötä Perussanoma Oy:n kanssa. Markkinointi
toimii Kirjatiimi-nimen alla. Suomen
Pipliaseura ja Kustannus Arkki Oy olivat Kirjatiimin kanssa mukana Helsingin kirjamessuilla yhteisellä osastolla.
Radio Deillä oli samassa yhteydessä
piste, josta lähetettiin suoria radiolähetyksiä.

Nettikirjakauppa
Nettikirjakauppa.com verkkokaupan
valikoimassa oli noin 2 000 eri tuotenimikettä. Nettikirjakaupan asiakkaista
1.700 sai tarjouksia ja ennakkotietoja
kristillisistä kirjoista sähköisen uutiskirjeensä välityksellä.

Kustannustoiminta
Yhtiö kustansi toimintavuoden aikana
kolmea lehteä (Uusi Tie, Vie Sanoma ja
Donkki). Nuotta-lehteä julkaistiin kustannusyhteistyössä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Suomen
Evankelisluterilaisen Opiskelija- ja Koululaislähetyksen kanssa.
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Kansanlähetysopisto

Kansanlähetysopiston linjoilla oli syyslukukaudella 67 ja keväällä 73 opiskelijaa. Kuvat: Philippe Gueissaz

Kansanlähetysopisto
Rehtori Niilo Räsänen

Kansanlähetysopiston toimintakertomus alkaa kesäkuusta 2010 ja päättyy
toukokuuhun 2011. Opiston toiminta
kertomus poikkeaa täten muiden osastojen toimintakertomuksista, jotka
jaksottuvat kalenterivuoden mukaan.
Tapahtumakalenteri ja kustannuslaskelma on kuitenkin esitetty kalenterivuoden mukaisesti.
Kansanlähetysopisto antoi koulutusta seitsemällä opintolinjalla. Uutena
kokeiluna toteutettiin kesätiimilinja.
Syyslukukaudella opiskelijoita oli 67 ja
keväällä 73.

Raamattulinja
L i nja v as t aa v a J a r kk o Haa p an e n

Raamattulinja perehdyttää Raamatun
sanomaan, antaa valmiuksia hengelliseen työhön ja auttaa opiskelijaa
kasvamaan kristittynä. Lukuvuonna
2010–2011 Raamattulinjalla opiskelijoita oli yhteensä 40, syyslukukaudella 26, joista 19 jatkoi keväälle, kevätlukukaudella 34. Luentojen lisäksi
opintoihin kuului pienryhmätoimintaa
(kasvuryhmät ja raamattupiirit), käy-
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tännön harjoittelua (seurakuntatyön
tehtävät ja toimintaviikko), tenttejä
sekä opintomatkoja.

Teologialinja
L i nja v as t aa v a V e sa O l l i l a i n e n

Teologialinja tarjoaa kristilliselle uskolle ja elämälle perusteet, jotka kestävät
kriittisen koettelemisen. Linjalla opiskellaan Raamatun kirjoja ja tulkintaa,
maailman uskontoja, apologiaa, luterilaista uskonoppia ja lähetysteologiaa
sekä perehdytään ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin. Syyslukukaudelle
opiskelijoita oli kymmenen ja keväällä
kuusi. Teologialinjalla oli ensimmäistä kertaa mahdollista opiskella yleistä
teologiaa avoimessa yliopistossa (ItäSuomen yliopisto).

Nuorisotyölinja
L i nja v as t aa v a M a r i a J o k i n e n

Nuorisotiimilinjan tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia toimia vastuunkantajana kristillisessä nuorisotyössä sekä auttaa häntä löytämään

K A N S A N l ä h e t y ks e n v u o s i r a p o r t t i

omat lahjansa seurakunnassa. Linjan
kahdeksan opiskelijaa vierailivat piirien nuorisotyössä, sekä valmistelivat
nuorten tapahtumia Ryttylässä. Opiskelijoiden tekemä tavoittavan työn
dokumentti esitettiin keväällä TV7:llä.
Kesällä toteutettiin Viro-aktio sekä Life
ja Nuorten Kesä -leiri.

OPISKELU
Kansanlähetysopisto järjestää lyhytkursseja, joilla voi perehtyä Raamattuun,
sielunhoitoon, lähetystyöhön sekä nuoriso- ja juniorityöhön.
Kansanlähetysopiston kaikille avoimilla Raamattuperiodeilla voi oppia
tuntemaan paremmin Raamattua, kasvaa kristittynä ja saada eväitä evankeliu
min eteenpäin viemiseen.
Lue lisää:
www.kansanlahetysopisto.fi

SIJAINTI
Kansanlähetysopisto
Opistotie 6, 12310 Ryttylä

Kansanlähetysopisto

Kesätiimilinja
L i nja v as t aa v a La u r a H u t t u n e n

Kesällä 2010 pyörähti käyntiin ensimmäistä kertaa yhdeksän viikkoa kestänyt kesätiimi, jonka vahvuus oli 12
opiskelijaa. Pääasiassa työssäoppimisena toteutettu kesätiimilinja perehdyttää nuoria Kansanlähetyksen nuorisotyöhön sekä Ryttylässä että piireissä.
Opiskelijat osallistuivat muun muassa Kansanlähetyspäiville, Provinssi-ak
tioon, sekä Life ja Nuorten Kesä -tapahtumiin.

Musiikkiteatterilinja
L i nja v as t aa v a A n t t i S e v an t o

Linjan tavoitteena on tutustuttaa opiskelija musiikkiteatterin perusteisiin ja
Raamattuun. Lukuvuosi oli linjan yhdeksäs. Linjalla opiskeli kuusi opiskelijaa. Harjoitusproduktioina toteutettiin
näytelmät Väkivallasta sovintoon, Ararat aasi ja ensimmäinen joulu sekä pääsiäisnäytelmä. Lukuvuodenpäätteeksi
kukin opiskelija teki oman taiteellisen
lopputyön.

Kansainvälisyyslinja
L i nja v as t aa v a A nn e T u o v i n e n

Kansainvälisyyslinjan tarkoitus on perehdyttää opiskelija kulttuurista toiseen tapahtuvaan työhön ja auttaa
häntä löytämään oma paikkansa lähetys- ja kehitysyhteistyössä. Lukuvuonna kansainvälisyyslinjalla oli 22
opiskelijaa, joista 19 uusia. Lukukausi aloitetaan neljän viikon tiiviillä valmennusjaksolla, jota seuraa 2–11 kuukauden ulkomaanjakso (Ruotsi, Viro,
Englanti, Venäjä, Israel, Etiopia, Ghana, Japani, Itä-Aasia ja Itä-Eurooppa).
Opintojaksoon kuului paikallisen kulttuurin ja kielen opiskeleminen, lähetystyöhön ja muuhun kansainväliseen
työhön tutustuminen sekä päättötyö.

Lähetyslinja
L i nja v as t aa v a T i m o T u i kka

Lähetyslinjalta valmistuu täysitoimisia
lähetystyöntekijöitä. Keväällä 2011 linjalla aloitti kuusi opiskelijaa. Opiskeli-

joita varustettiin mm. kulttuurien väliseen työskentelyyn, kielenoppimiseen
ja käytännön hengelliseen työhön.
Opiskelijat osallistuivat Kansanlähetysopiston lähetysaiheisiin seminaareihin ja koulutustapahtumiin: Syventävä kurssi islamiin, MUST-viikonloppu, Idän uskontojen kohtaaminen,
Seurakunnan perustaminen pioneeri
työalueilla sekä Kirkon työntekijänä
kansainvälisissä kristillisissä yhteyksissä.

HOPE-kurssi
Syksyllä 2010 aloitti 30 opiskelijaa 4 viikonlopun mittaisen kurssin, jossa perehdyttiin lähetystyön raamatullisiin
perusteisiin, kulttuurien kohtaamisen
ja sopeutumisen haasteisiin. Samalla
tutustuttiin SEKL:iin lähettävänä organisaationa, maahanmuuttajatyön sekä
Etiopian, Keski-Aasian, Japanin ja juutalaistyön haasteisiin. Seuraava HOPEkurssi alkaa syksyllä 2012.

Verkkoraamattukoulu
L i nja v as t aa v a A nn e T u o v i n e n

Etäopetuksena toteutettavassa raamattukoulussa opiskelijat tutustuvat verkkoympäristössä opetusmateriaaliin ja
käyvät siitä keskustelua kurssin ohjaajan johdolla.
Sekä syksyllä että keväällä toteutettiin kaksi kurssia (Valitusvirret ja Augsburgin tunnustus. Sielunhoito ja Raamattu sekä Aamos). Verkko-oppimisympäristö vakiintui osaksi Kansanlähetysopiston kaikkien linjojen opiskelua
ja palveli erityisen hyvin kansainvälisyyslinjan opiskelijoita ulkomaanjaksojen aikana. Oppimisympäristössä
opiskeli lukuvuoden aikana yhteensä
150 henkilöä.

Lähetyskeskus
Lähetyskeskuksessa kävi toimintavuonna 2010 yhteensä 10 040 vierailijaa,
joista suurin osa oli Kansanlähetysopiston kurssilaisia. Yhteistyöjärjestöjen järjestämiä kursseja oli 11, niissä
oli yhteensä 545 kurssilaista. Vierailuryhmiä kävi 16, niissä oli yhteensä 429
henkeä.
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Kansanlähetysopisto

Heimo Karhapää (oik.) jätti liittohallituksen puheenjohtajuuden seuraajalleen Tuomo Heikkilälle (vas.).
Kansanlähetyksen joulujuhlassa kiitettiin Karhapäätä pitkästä ja ansiokkaasta puheenjohtajuudesta.
Tunteikkaassa juhlassa olivat myös puheenjohtajien puolisot Eila Heikkilä ja Kaisu Karhapää.

S i r pa h u o v i n e n
P h i l i p p e G u e i ssa z

TE K S TI
K u va

HALLINTOELIMET
LIITTOKOKOUS
Liittokokous pidettiin Lähetyskeskuksessa Ryttylässä 4.9.2010. Kokouksessa
oli läsnä 138 äänivaltaista ja 46 puhevaltaista edustajaa.

Liittohallitus ja
opiston johtokunta
Heimo Karhapää pj., insinööri, Joensuu
(1975–2010)
Tuomo Heikkilä vpj., sovellusinsinööri,
Helsinki (1992–99, 2001–, pj. 2011–)
Teemu Hildén, yrittäjä, Kangasala
(2010–)
Veikko Hillilä, hallintojohtaja, Kokkola
(2003–10)
Markku Huttunen, rakennusmestari,
Karttula (2010–)
Mauno Hölsö, tietoliikenneasentaja,
Isokyrö (2010–)
Johanna Kaario, luokanopettaja, Vantaa (2000–)
Raili Kemppainen, kouluneuvos, Paltamo (2004–)

Mauri Tervonen, aluekappalainen, TT,
Jyväskylä (2004–)
Raija Timonen, MMT, opetusneuvos,
Lahti (2005–)
Ritva Mönkkönen, TTM, Pori, (2009–)
Sinikka Pulkkinen, rehtori, Rajamäki
(2009–)
Anssi Grekula, opiskelija, Tornio (2011–)
Lassi Kujanpää, diplomi-insinööri, Kirjavala (2011–)
22.5.2010 saakka lähettien edustajana Asako Palmu, varaedustajana Olli
Mustonen.
21.8.2010 alkaen lähettien edustajana
Anne Tuovinen, varaedustajana Hannu Heinonen.
22.5.2010 saakka piirijohtajien edustajana Heikki Huttunen, varaedustajana
Ari Malmi.
21.8.2010 alkaen piirijohtajien edustajana Ari Malmi, varaedustajana Kai
Niemelä.

Liittohallitus kokoontui 7 kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi 157 pykälää. Kansanlähetysopiston johtokunta kokoontui 5 kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi 38
pykälää.

Johtoryhmä
Lähetysjohtaja Timo Rämä pj., kotimaisen ja ulkomaisen työn johtaja Arto
Hukari, talousjohtaja Jouko Jääskeläinen, henkilöstöjohtaja Pirjo Pinta, rehtori Niilo Räsänen, Uuden Tien edustaja toimitusjohtaja Raimo Raukko.
Johtoryhmän sihteerinä toimi johdon assistentti Sirpa Huovinen.
Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 29 kertaa.

Tilintarkastajat
Tilintarkastajina toimivat Jukka Mynttinen (KHT) ja Reijo Korpela (KHT)
ja varatilintarkastajina toimivat Kari
Lydman (KHT) ja KHT Pekka Loikkanen (KHT).
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Va . t a l o u sj o h t aja A sk o Is o - K u ngas
Ta p an i K a i t a i n e n

TIUKENTUNUT TALOUS
EI SUPISTANUT TOIMINTAA
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry:n tilinpäätöksestä 2010 ilmenee, että toimintaedellytykset kyettiin ylläpitämään
edellisten vuosien ylijäämillä. Lähetyskannatustilastossa SEKL ry:n saamat
ulkomaantyön kannatustulot liitto ja
piirit yhteen laskien olivat bruttona hieman yli 6,12 m€ (2009 5,8 m€) ja kulut
kotimaan tukitoimintoineen 6,14 m€
(2009 5,8 m€). Yhdistyksen taseen loppusumma oli 4,22 m€ ja tilinpäätöksen alijäämä 0,431 m€, joskin tulos oli
talousarvioon nähden 0,07 m€ ennakoitua parempi.
Lähetyksen resurssien varmistamisessa vapaaehtoisen kannatuksen asema nousee tulevaisuudessa yhä merkittävämmäksi. Tämä haaste on nähtävä mahdollisuutena yhä aktiivisempaan lähetysrakkauteen.

VARAINHANKINTA

Suomen ev.lut. kansanlähetyksen tulot 2010

suomen ev.lut. kansanlähetyksen menot 2010

SEKLin varainhankinnan tuotot ilman
kehitysyhteistyön tukea olivat yhteensä 4,853 m€, joten varainhankinta kasvoi 0,266 m€. Seurakuntien kautta tullut tuki oli yhteensä 2,88 m€. Talousarviomäärärahat supistuivat 0,90 m€
viime vuodesta ollen 2,32 m€. Muu
seurakuntien rahoitus kuitenkin kasvoi 20 000 € ollen 0,563 m€. Piirien
panostus SEKLin työhön oli 0,95 m€.
Yksityiset vapaaehtoiset lahjoitukset
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nousivat 0,637 m€. Kehitysyhteistyön
tuesta edellisvuodelta jaksotettu osuus
ja 2010 saatu tuki muodostivat kehitysyhteistyön tuloiksi noin 0,526 m€.

Työ ulkomailla ja kotimaassa
Lähetystyön nettomenot olivat 4,47
m€, jossa oli lisäystä 0,40 m€ eli 11%
edelliseen vuoteen. Työalaan käytetyillä
euroilla mitaten suurimmat kentät olivat Etiopia(614 000), Japani (678 000)
ja Etu-Aasia(566 000).
Koti- ja ulkomaan palkkakulut olivat
4,12 m€, kasvua oli 0,30 m€. Kotimaan
palkkojen osuus oli 1,75 m€. Kotimaan
työn kulut nousivat 0,25 m€, johtuen
kansanlähetyspäivien kirjaustavasta sekä

tarkentuneesta yleiskustannusten kohdistamisesta. Kotimaan työn tulot, sisältäen Kansanopiston valtionosuutta 1,33
m€, olivat 2,05 m€. Tähän ei sisälly eriteltyä kotimaan työn varainhankintaa.

Työ jatkuu ja etenee
Vuoden uurastus ei ole ollut hyödytöntä, silti elovainiolla riittää talteen
korjattavaa. Kiitollisuus uskollisista työmiehistä ja -naisista rohkaiskoot meitä
rukoukseen ja iloitsemaan työstä, jota
saamme yhdessä tehdä. ”Sentähden,
rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä,
tietäen, että teidän vaivannäkönne ei
ole turha Herrassa.” 1.Kor.15:58.

suomen ev.lut. kansanlähetyksen tulot 2009–2010
YK:n yleiskokous on tunnustanut puhtaan veden saamisen ihmisoikeudeksi
Maailmassa on noin 884 miljoonaa
ihmistä, joilla ei ole pääsyä puhtaan
juomaveden äärelle. Noin kaksi miljoonaa kuolee vuosittain tauteihin,
jotka aiheutuvat saastuneesta vedestä ja kehnosta sanitaatiosta. Suurin osa kuolevista on pieniä lapsia.
Suomen ulkoasiainministeriön ja
suomalaisten tuella Kansanlähetys
ponnistelee myös puhtaan juomaveden puolesta.

suomen ev.lut. kansanlähetyksen menot 2009–2010

Suomen ev.LUT. kansanlähetyksen Työntekijät
vuonna 2010
Kansanlähetyksen ja sen jäsenjärjestöjen palveluksessa oli työntekijöitä
31.12.2009 ja 31.12.2010.

Kansanlähetyspiirit
SEKL	
Lähetystyöntekijät
Kustannus Oy Uusi Tie
Yhteensä

2009

2010

42
54
82
12

49
56
77
12

190

194

K A N S A N l ä h e t y ks e n v u o s i r a p o r t t i



35

talous

tilinpäätös
Konsernituloslaskelma
1.1.-31.12.2010

1.1.-31.12.2009

3 347 632,18

3 075 760,82

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut

-4 628 774,16
-193 429,33
-4 482 074,13

Tuotto-/Kulujäämä

-9 304 277,62

-4 108 547,51
-124 900,01
-4 193 404,20

-5 956 645,44

-8 426 851,72
-5 351 090,90

VARAINHANKINTA
Tuotot
Kulut

4 643 720,73

4 866 733,21
-17 922,54

Tuotto/kulujäämä

4 848 810,67

-18 314,55

-1 107 834,77

4 625 406,18
-725 684,72

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Sijoitustuotot
Korkotuotot
Kulut
Korkokulut

0,00
33 363,50
33 363,50
-6 315,51

Tuotto/kulujäämä
Kehitysyhteistyöavustukset
Tilikauden tulos
TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Poistoeron muutos
Vapaaehtoisten varausten muutos
Pakollisten varausten muutos
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ
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29 204,41
6 000,00

7 267,92
47 343,87
54 611,79
27 047,99

-3 015,41

51 596,38

-1 080 786,78

-674 088,34

526 583,00

579 857,38

-554 203,78

-94 230,96

35 204,41
-518 999,37
==========

3 896,38
29 204,41
6 000,00

39 100,79
-55 130,17
==========

Talous

Konsernitase
31.12.2010

31.12.2009

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

15 096,46
8 133,32

12 124,77
11 031,34
23 229,78

81 236,51
1 836 801,96
126 341,66

SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset
Yhteensä

23 156,11

81 236,51
1 785 905,12
98 113,41
2 044 380,13

805 917,61
20 000,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 965 255,04

545 534,61
20 000,00
825 917,61

565 534,61

2 893 527,52

2 553 945,76

239 712,31

258 332,81

919,51

886,46

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
SAAMISET
Pitkäaikaiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Ennakkomaksut
Yhteensä

RAHAT JA PANKKISAAMISET
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ

185 951,14
0,00
189 705,36
25 162,35

143 635,52
133 420,40
123 596,79
0,00
400 818,85

400 652,71

1 217 385,26

1 990 413,43

1 858 835,93

2 650 285,41

4 752 363,45
===========

5 204 231,17
===========
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Konsernitase
31.12.2010

31.12.2009

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Rahastot yhteensä
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ali- /ylijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

957 418,58
2 700 796,28
-518 999,37

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Vapaaehtoiset varaukset
Yhteensä
Vapaaehtoiset varaukset yhteensä
PAKOLLISET VARAUKSET
Lähetysalojen varaukset

VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta
10 080,00
Saadut ennakot
317 194,51
Avustuslainat
87 457,72
Ostovelat
161 254,37
Velat konsernissa
0,00
Muut velat
14 210,48
Siirtovelat
706 847,87
Yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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957 418,58
2 755 926,45
-55 130,17
3 139 215,49

264 823,01

3 658 214,86

280 572,39
280 572,39

30 000,00

152 175,03

21 280,00

31 360,00

10 080,00
243 295,40
89 980,54
102 606,70
7 968,54
627 977,71
1 297 044,95

1 081 908,89

1 318 324,95

1 113 268,89

4 752 363,45
============

5 204 231,17
============

Talous

YHDISTYKSEN TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2010

1.1.-31.12.2009

VARSINAINEN TOIMINTA
LÄHETYSALOJEN TUOTOT/KULUT
Japanin työ
tuotot
kulut
Keski-Aasian työ
tuotot
kulut
Etu-Aasian työ
tuotot
kulut
Egyptin työ
tuotot
kulut
Venäjän työ
tuotot
kulut
Viron työ
tuotot
kulut
Israel-työ
tuotot
kulut
Etiopian työ
tuotot
kulut
Kenian työ
tuotot
kulut
Englannin työ
tuotot
kulut
Saksan työ
tuotot
kulut

18 896,88
-697 409,81

-678 512,93

10 796,89
-632 998,76

-622 201,87

3 414,58
-422 191,77

-418 777,19

0,00
-265 174,44

-265 174,44

5 770,18
-571 929,38

-566 159,20

28 387,60
-410 671,11

-382 283,51

7,74
-52 146,76

-52 139,02

9,28
-44 323,81

-44 314,53

600,00
-290 716,70

-290 116,70

0,00
-198 188,93

-198 188,93

12,24
-307 896,51

-307 884,27

1 467,91
-280 626,29

-279 158,38

1 747,23
-139 120,55

-137 373,32

0,00
-134 076,32

-134 076,32

12 612,64
-627 105,10

-614 492,46

23 030,13
-910 835,13

-887 805,00

0,00
-51 188,98

-51 188,98

1 435,09
-67 084,44

-65 649,35

0,18
-39 000,96

-39 000,78

11,77
-31 357,69

-31 345,92

3 733,28
-128 870,16

-125 136,88

3 718,50
-121 067,12

-117 348,62

Raamatunkäännöstyön kulut
Matkat työaloille
Kieli-ja erikoistumiskoulutus
Muut työyhteydet
Lähetystyöntekijöiden kulut kotimaassa
Ulkomaisentyön osaston kulut
LÄHETYSALAT YHTEENSÄ

-161 406,85

-99 830,30

-76 637,35

-73 517,31

-2 981,53

-10 169,99

-33 959,18

-29 995,92

-470 293,85

-425 383,63

-119 314,80
---------------------4 145 375,29

-74 726,43
--------------------3 741 170,45

TUOTOT JA KULUT KOTIMAASSA
Henkilöstö
tuotot
kulut

18 748,02
-2 091 332,45

-2 072 584,43

66 302,87
-1 952 669,71

-1 886 366,84
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YHDISTYKSEN TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2010
Yleishallinto- ja toimisto
tuotot
poistot
muut kulut
Kotimaantyö
tuotot
kulut
Opisto
tuotot
kulut
Kiinteistö ja keittiö
tuotot
poistot
muut kulut
Julkaisu- ja välitystoiminta
tuotot
kulut

392,52
-33 569,72
-13 216,65

1.1.-31.12.2009

-46 393,85

4 325,46
-22 098,48
-179 541,17

-197 314,19

327 695,89
-610 614,44

-282 918,55

200 365,62
-329 942,54

-129 576,92

1 619 638,47
-459 763,00

1 159 875,47

1 574 471,15
-424 994,35

1 149 476,80

79 434,67
-89 738,53
-476 661,08

-486 964,94

91 709,59
-85 376,45
-550 265,66

-543 932,52

3 749,32
-2 017,67

1 731,65

5 505,39
-1 676,23

3 829,16

TUOTOT JA KULUT KOTIMAASSA YHTEENSÄ

-1 727 254,65

-1 603 884,51

Tuotto/kulujäämä

-5 872 629,94

-5 345 054,96

Tuotot
Kannatuslahjoitukset

1 746 402,62

1 745 812,04

Srk:n talousarviomäärärahat

2 324 492,75

2 413 604,65

350 307,55

66 545,08

39 107,36

52 855,13

101 542,11

94 620,14

Lahjoitukset lähetyskeskuksessa

31 278,71

22 663,09

Ulkomaiset lahjoitukset

17 844,70

17 200,48

Sekalaiset lahjoitukset

115 554,63

98 465,81

7 600,00

7 600,00

845,00
131 757,78

462,00
128 752,19

4 866 733,21

4 648 580,61

VARAINHANKINTA

Testamentti- ja suurlahjoitukset
Valtakunnallisten juhlien kolehdit
Kirkkokolehti

Jäsenmaksut
Erityiskeräykset:
-keräysartikkelit
-valtakunnalliset keräykset
Tuotot yhteensä
Kulut
Keräyskulut
Testamenttikulut
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ
Tuotto/kulujäämä
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-15 551,93
-2 370,61

-17 922,54

-15 562,95
-2 751,60

-18 314,55

4 848 810,67

4 630 266,06

-1 023 819,27

-714 788,90

Talous

YHDISTYKSEN TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2010

1.1.-31.12.2009

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Sijoitustuotot
Korkotuotot

18 890,43
16 897,24

Kulut
Korkokulut
Tuotto/kulujäämä
Kehitysyhteistyöavustukset
KYT-varauksen muutos

526 583,00
0,00

Tilikauden tulos
TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Vapaaehtoisten varausten muutos
Pakollisten varausten muutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

35 787,67

7 267,92
52 265,19

-5 322,66

-1 336,80

-993 354,26

-656 592,59

526 583,00

425 963,38
153 894,00

-466 771,26

29 204,41
6 000,00

59 533,11

35 204,41
-431 566,85
==========

579 857,38
-76 735,21

29 204,41
6 000,00

35 204,41
-41 530,80
=========
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YHDISTYKSEN Tase
VASTAAVAA

31.12.2010

31.12.2009

4 260,81

7 387,03

PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet
Liittymismaksut vesi ja viemäri
Liittymismaksut sähkö
Omistuskiinteistöt
Maa- ja vesialueet yhteensä
Rakennukset ja rakennelmat
Omistusrakennukset ja -rakennelmat
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä
Koneet ja kalusto
Toimistokalusto
Koneet ja kalusto yhteensä

81 236,51
81 236,51

81 236,51
81 236,51

1 926 801,96

1 785 905,12

112 821,14
4 321,23

84 061,73
4 044,29

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ
SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset
SIJOITUKSET YHTEENSÄ

71 946,37
6 531,86
2 758,28

71 946,37
6 531,86
2 758,28

117 142,37

88 106,02

2 125 180,84

1 955 247,65

410 748,05
20 000,00

761 131,05
20 000,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

781 131,05

430 748,05

2 910 572,70

2 393 382,73

919,51

886,46

VAIHTUVAT VASTAAVAT
SAAMISET
Pitkäaikaiset
PITKÄAIKAISET SAAMISET
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset
Uusi Tie
Siirtosaamiset
Ennakkomaksut
LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ

42

27 497,50
138 561,76
118 950,91
116 478,72

56 219,70
18 694,58
181 074,99
16 615,17
272 604,44

401 488,89

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1 036 534,93

1 865 739,01

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 310 058,88

2 268 114,36

VASTAAVAA YHTEENSÄ

4 220 631,58

4 661 497,09



K A N S A N l ä h e t y ks e n v u o s i r a p o r t t i

Talous

YHDISTYKSEN Tase
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
Pakolliset varaukset yhteensä

31.12.2010

954 895,76
2 652 100,03
-431 566,85

31.12.2009

954 895,76
2 693 630,83
-41 530,80
3 175 428,94

116 817,64
148 005,37

3 606 995,79

146 022,05
148 005,37
264 823,01

30 000,00

294 027,42

36 000,00
30 000,00

36 000,00

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Ennakkomaksut
Avustuslainat
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

57 331,00
87 457,72
35 097,82
0,00
570 493,09

105 616,00
89 980,54
35 953,66
0,00
492 923,68
750 379,63

724 473,88

4 220 631,58

4 661 497,09
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LIITETIEDOT
SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN
KANSANLÄHETYS RY

LIITETIEDOT
31.12.2010

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen
lisäksi liiketoimintaa harjoittavan Kustannus Oy Uusi 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 muutoin kuin SEKLin ja tytäryhtiön
välillä vuonna 2010 tehdyssä kiinteistökaupassa, ja kyseinen sisäinen
myyntivoitto on eliminoitu.
Keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä.
Eliminointieroa ei ole syntynyt. Koska tytäryhtiön oma pääoma on ollut
edelleen negatiivinen SEKLin osakeomistuksen eliminoimisen jälkeen,
vähemmistöosuutta ei ole erikseen esitetty myöskään vuodelta 2010
(kuten ei tehty edellisenäkään vuonna).
Konsernituloslaskelmassa tytäryhtiön Kustannus Oy Uusi 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 2010 oli -518.999,37 euroa, josta yhdistyksen tulos oli
- 431.566,85 euroa ja tytäryhtiön tulos 2.567,48 euroa. Konsernin oman pääoman
määrä 31.12.2010 oli 3,14 milj. euroa ja yhdistyksen vastaavasti 3,17 milj. euroa.
Konsernitaseen loppusumma oli 4,75 milj. euroa ja yhdistyksen taseen
loppusumma 4,22 milj. euroa.
Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa 2010 keskimäärin 143 henkilöä ja
yhdistyksen palveluksessa keskimäärin 133 henkilöä.
Konsernin henkilöstökulut vuonna 2010 olivat 4,63 milj. euroa ja yhdistyksen
vastaavasti 4,06 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.
Aikaisemmista vuosista poiketen yhdistyksen tuloslaskelma sisältää myös
Kansanlähetyspäivien tuotot ja kulut. Lisäksi yleishallinnon kuluja on kohdistettu
suurempi osuus toiminnallisille osastoille.
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Talous

Liitetiedot
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
3 vuoden tasapoisto
Rakennukset
4 % menojäännöspoisto
Koneet ja kalusto
25 % menojäännöspoisto
Muut aineelliset hyödykkeet
20 % tasapoisto
Pysyvien vastaavien muutokset

Menojäännös 1.1.
Lisäys
Vähennys
Poisto
Menojäännös 31.12.

Aineettomat oikeudet
7 387,03
851,16
0,00
-3 977,38
4 260,81
Rakennukset
1 785 905,12
256 842,83
-35 662,56
-80 283,43
1 926 801,96

Menojäännös 1.1.
Lisäys
Vähennys
Arvonalennus
Menojäännös 31.12.

Sijoitukset
410 748,05
350 383,00
0,00
0,00
761 131,05

Menojäännös 1.1.
Lisäys
Vähennys
Poisto
Menojäännös 31.12.

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

Maa-alueet
81 236,51
0,00
0,00
0,00
81 236,51
Koneet ja kalusto
88 106,02
70 062,12
-1 978,33
-39 047,44
117 142,37

2010

2009

1 699 354,27
286 502,61
82 875,49
-18 748,02
2 049 984,35

1 605 839,30
264 563,22
70 574,71
-75 243,82
1 865 733,41

1 546 275,88
337 162,91
127 017,13
2 010 455,92

1 338 930,55
270 793,01
110 375,68
1 720 099,24

3 245 630,15
623 665,52
209 892,62
-18 748,02
4 060 440,27

2 944 769,85
535 356,23
180 950,39
-75 243,82
3 585 832,65
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LIITETIEDOT
Henkilöstöluku keskimäärin
2010
56
77
133

2009
54
78
132

31.12.10
957 418,58
0,00
957 418,58

31.12.09
957 418,58
0,00
957 418,58

Ylijäämä edellisiltä vuosilta
Tilikauden alijäämä
Kertynyt ylijäämä 31.12.

2 700 796,28
-518 999,37
2 181 796,91

2 755 926,45
-55 130,17
2 700 796,28

Oma pääoma yhteensä

3 139 215,49

3 658 214,86

31.12.10
954 895,76
0,00
954 895,76

31.12.09
954 895,76
0,00
954 895,76

Ylijäämä edellisiltä vuosilta
Tilikauden ylijäämä
Kertynyt ylijäämä 31.12.

2 652 100,03
-431 566,85
2 220 533,18

2 693 630,83
-41 530,80
2 652 100,03

Oma pääoma yhteensä

3 175 428,94

3 606 995,79

Lähetyskeskus Ryttylä
Lähetystyöntekijät
Yhteensä
Konsernin oman pääoman muutokset
Vapaat rahastot 1.1.
Tilikauden muutos
Vapaat rahastot 31.12.

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

Vastuut ja vakuudet
Annettuja kiinnityksiä tilanteessa 31.12.2010 ja 31.12.2009 ei ollut, vaan panttikirjat
ovat vapaana yhdistyksen hallussa.
Omistukset muissa yrityksissä
Nimi
Kotipaikka
Kustannus Oy Uusi Tie
Helsinki

Omistus
70,03 %

Oma pääoma
240 756,97

Tulos
2 567,48

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Saamiset Kustannus Oy Uusi Tieltä muodostuivat seuraavasti:
Siirtosaamiset
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2010
18 694,58

2009
138 749,24

Talous

tilintarkastuskertomus
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piirijärjestöt

Suvi Lehtimäki johtaa yli 150 jäsenistä Solina-kuoroa. Kuva: Minna Ylimäki-Hemminki

ETELÄ-POHJANMAAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Etelä-Pohjanmaan Evankelisluterilaisen
Kansanlähetyksen toiminta-ajatuksena
on julistaa evankeliumia ja johdattaa
ihmisiä uskoon. Korostamme oman

VAASAN LÄHETYSKOTI
(avoinna ma–pe klo 11–14)
Hietalahdenkatu 24, 65100 VAASA
puh. 06 317 7333
e-pohjanmaankl sekl.fi
www.knart.fi
Vaasan OP 567008-2110227

SEINÄJOEN TOIMIPISTE
Puskantie 14, 60100 SEINÄJOKI
puh. 06 414 7522 (ma–pe 9–17),
06 414 7030 (muulloin)

KRISTILLINEN KIRJAJA MUSIIKKIPALVELU
(avoinna ma–to klo 10–17, pe klo
10–18, la klo10–14)
Puskantie 14, 60100 SEINÄJOKI
Elle Kokko, liikkeenhoitaja
puh. 06 414 7522,
faksi 06 414 7030
sjk.kristkirjakauppa jippii.fi

Piirijohtaja
Kai Niemelä
puh. 044 595 7351
kai.niemela sekl.fi
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hengellisen kodin merkitystä kaikille
ikäryhmille ja tarjoamme mahdollisuuden ottaa vastuuta toiminnassa. Piirin
kattaa laaja pienryhmä- ja vastuuryhmäverkosto. Ryhmiä oli kertomusvuonna 144 ja niihin kuului lähes 1800 henkilöä. Ryhmiä tuettiin järjestämällä solukoulutusta sekä ottamalla käyttöön
toimintasuunnitelma vastuuryhmien
tukemiseksi.
Vastuuryhmät järjestivät kotiseuroja,
kokoussarjoja ja tapahtumia. Kesä-elokuun aikana järjestettiin 23 telttapäivät,
jotka täyttivät teltan ilta illan jälkeen.
Vaasan telttapäivät pidettiin paikallisessa ostoskeskuksessa, minkä ansiosta sanoma tavoitti paljon uusia ihmisiä.
Seinäjoella järjestetyn Provinssiaktion
gospelteltassa kohdattiin tuhatkunta nuorta.
Lapsille ja junioreille järjestettiin
Donkkis Big Night -iltoja, jotka kokosivat

Lähetysvastuu	

Seinäjoella 250–350 lasta iltaa kohden.
Toimintaa käynnistettiin myös muilla
paikkakunnilla. Adoptoi koulu -kampanjan kautta toimintavuoden loppuun
mennessä saatiin 35 %:lla piirimme
alueen kouluista oma esirukoilija.
Kohtaamispaikkayhteisöjä rakennettiin nuoria aikuisia ja nuoria perheitä
tavoittaviksi.
Yhteistyössä paikallisseurakuntien
kanssa järjestettiin Alfa-kursseja, joiden kautta tavoitettiin uusia ihmisiä
kuudella paikkakunnalla. Näistä paikkakunnista Alavus, Töysä ja Ähtäri järjestivät yhteisen kurssin.
Piirijärjestön 40-vuotisjuhla järjestettiin 5.4.2010 Seinäjoella Lakeuden Ristissä ja seurakuntakeskuksessa. Juhlassa puheenvuorot käyttivät kirkkoherra Tapio Luoma, lähetysjohtaja Timo
Rämä sekä eläkkeellä oleva piirijohtaja
Eemeli Nyyssölä.

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
1 työntekijä
Keski-Aasia
90 %
1 työntekijä	Lähi-itä
50 %
Salminen Ari ja Suvi
Saksa
50 %
Viitanen Miina	Venäjä
50 %
Kallioinen Jukka ja Helena
Japani
30 %
Pendolin Ulla
Japani
80 %
1 työntekijäperhe
Aasia
60 %
Tuovinen Mika ja Anne	Viro (Kotimaahan kesällä)
50 %

K A N S A N l ä h e t y ks e n v u o s i r a p o r t t i

piirijärjestöt

Etelä-Saimaan Kansanlähetys tuki taloudellisesti Virossa tehtävää lähetystyötä. Kuvat: Kirsti Malmin arkisto

ETELÄ-SAIMAAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Vuoden 2010 huomattavin tapahtuma
piirin työssä olivat valtakunnalliset Sanan Suvipäivät. Kesäkuussa toteutettu
tapahtuma järjestettiin yhteistyössä
Kansan Raamattuseuran ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa.
Päivät olivat siunauksena monille kesäjuhlavieraille. Juhlien järjestelyissä saatiin opetella kristittyjen yhteyttä käytännön tasolla. Tapahtumassa vieraili
Kansanlähetyksen kotimaisen ja ulkomaisen työn johtaja Arto Hukari. Tapahtuman pääsihteerinä toimi eläkkeellä oleva piirijohtaja Arto Auranen.
Piirijohtaja Harri Silvolahti oli päätoimi
kunnassa.
Kertomusvuonna jatkettiin EteläKarjalassa elävän, hoitavan ja ulospäin
suuntautuvan hengellisen kodin kehittämistä. Työn perusrunkona olivat
F5-jumalanpalvelukset ja F5-iltapäivät
Lappeenrannassa. Hengellisen kodin
muodostamisessa myös Alfa-työllä oli
vahva sijansa. Vuoden aikana järjestet-

tiin piirissä solukoulutusta pienryhmätyön eteenpäin viemiseksi.
Imatralla jatkettiin erinomaista yhteistyötä Imatran seurakunnan ja Imatran helluntaiseurakunnan kanssa ”Tuli
on irti”-rukousiltojen järjestämisessä.
Illoissa rukoiltiin päämäärätietoisesti
herätyksen- ja hengellisen uudistuksen puolesta Imatralla. Samalla rukoiltiin lähetystyön ja yhteiskuntamme
puolesta. Imatralla jatkettiin Vapahtajan hoidossa -ehtoollisiltoja sekä Kolme kohtaamista -toimintaa nuorten
aikuisten parissa.
Etelä-Saimaan piirin vastuulla on yhteensä kuusi lähetystyöntekijää. Lähetystyössä siunattiin matkaan Etiopiaan
uudelleen lähtevät Johannes ja Leena
Heinola. Runsas ystäväjoukko oli heitä Jumalan Sanalla ja rukouksin saattelemassa.
Nuorten aikuisten toiminnassa iloittiin maahanmuuttajien parissa tehtävästä työstä.

Lähetysvastuu	
% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
1 työntekijä	Lähi-itä
50 %
Lappalainen Kai ja Mirva	Viro
25 %
Malmi Kirsti	Viro
75 %
Repo Jukka ja Maria	Viro
75 %
1 työntekijäperhe	Etu-Aasia
40 %
Valkeapää Tarja	Etiopia
25 %

Etelä-Saimaan KL on yksi lähetystyöntekijä
Kirsti Malmin lähettävistä piireistä. Malmi
toimii Virossa musiikkievankelistana ja pitää
esillä lähetystyötä erilaisissa tapahtumissa.

LÄHETYSKOTI ja
LÄHETYSPUOTI
(avoinna ti–to klo 10–15)
Raatimiehenkatu 13,
53100 LAPPEENRANTA
puh. 05 453 0225,
faksi 05 453 0997
esaimaankl sekl.fi
http://etela-saimaa.sekl.fi
EKOP 562009-44006

Piirijohtaja
Harri Silvolahti
puh. 050 350 0936
harri.silvolahti sekl.fi
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Toimisto
(avoinna ma–pe klo 10–16)
Kaisaniemenkatu 13 A 4 krs.,
00100 HELSINKI
puh. 09 877 0060
hekl sekl.fi
http://helsinki.sekl.fi
Sampo 80100-1558247

Helsinki Outreach
-katulähetystiimi tavoittaa
kaksi kertaa kuukaudessa
helsinkiläisiä teepöytäaktiossa.
Kuva: Petteri Tuohinon arkisto

Piirihallituksen pj.
Jani Lahtinen
puh. 040 821 4819
jani_lahtinen hotmail.com

HELSINGIN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Jumalanpalvelustoiminta sekä nuorten
ja nuorten aikuisten parissa tehtävä
työ etenivät Helsingissä merkittävästi.
Solutyö liittyy F5-työhön ja sitä kehittää
ja johtaa tiimi. Solupalvelija-koulutukseen osallistui yli 20 henkeä.
F5-jumalanpalveluksia järjestettiin
vuoden aikana 43 kertaa. Syyskauden
kävijämäärien keskiarvo nousi 134:ään.
Koko vuoden keskiarvo oli 123 eli noin
10 % suurempi kuin v. 2009. Työssä korostettiin hengellisen kodin merkitystä. Raamattutuntien lisäksi järjestettiin apologia-aiheinen ”Ihminen kysyy”
-tapahtuma ja Ajankohtainen Jeesus
-seminaari. Toimintavuoden loppu
puolella juniorityöntekijä aloitti pyhä
koulun ja junioreiden raamattukerhon.
Evankelioimistyön koulutusta järjestettiin alkuvuonna. Nuoret tekivät
tutustumismatkan Kelttoon ja osallistuivat Narva-aktioon Virossa. Keväällä
järjestettiin Alfa-kurssi. Lontoolaisen All
Souls -seurakunnan Cristianity Explored
-kurssin materiaalia kokeiltiin yhdessä
solussa hyvin tuloksin.
Radio Deissä pidettiin kolme Raamat
tuavain-ohjelmaa ja juonnettiin viikoittain uutta Raamattubuffet-ohjelmaa.
Buffet-ohjelmalla oli arviolta 17 000 kuu-
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lijaa. Ystävälehtiä toimitettiin neljä.
Sielunhoitopuhelin päivysti kuudesti viikossa syys-toukokuun ajan ja kahdesti viikossa kesä-elokuun ajan. Päivystysaikana kello 19–22 puheluja tuli
lähes tauotta. 20–30 päivystäjää vastasi
yli 2500 puheluun vuoden aikana.
Junioreille järjestettiin kaksi Donkkis
Bight Night -tapahtumaa. Kuinka opetan lapsille Raamattua -koulutukseen
osallistui noin 15 henkeä. Helsingin
DOK on kasvuryhmä rippikoulun käyneille 14–19-vuotiaille nuorille. Syksystä alkaen ne ovat nimeltään Pointteja
ja toimivat Espoossa sekä Helsingissä.

Jatkoripari-ilta kokosi 50 kesän riparilaista ja isosta. Nuoret toteuttivat keväällä Agricolan kirkolla 10 kryptailtaa.
F5-jumalanpalveluksissa lähetystyö
oli esillä viikoittain. Soluja haastettiin
ottamaan vastuuta lähetystyön tukemisesta. Kauniaisten retriitissä 18.9. kokoontui noin 40 vastuunkantajaa solutyön koulutukseen.
Nuoriso- ja aikuistyön sihteeri sekä
kahdeksan vastuunkantajaa tekivät
opintomatkan Lontooseen. Se antoi
virikkeitä solutoimintaan, evankelioivien kurssien järjestämiseen ja jumalanpalveluksiin.

Lähetysvastuu	
% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Heinonen Hannu ja Päivi
Kenia/MAF
50 %
Huovinen Harri ja Elina
Japani
5%
1 työntekijä
Keski-Aasia
80 %
1 työntekijä
Keski-Aasia
10 %
Keskinen Hannu ja Liliann	Viro
50 %
1 työntekijä	Lähi-itä
90 %
Lappalainen Kai ja Mirva	Viro
75 %
Nummela Daniel ja Mari
Japani
30 %
Palmu Lauri ja Asako
Japani
10 %
Pihkala Jorma ja Lea
Japani
10 %
1 työntekijäperhe
Keski-Aasia
30 %
Uusitalo Mirjami	Etiopia
15 %

K A N S A N l ä h e t y ks e n v u o s i r a p o r t t i
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Tästä starttaa leiripäivä! Hämeen KL:n 10+- leiriläiset kesäkuussa 2010. Kuva: Teemu Hildén

HÄMEEN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Vuosien saatossa eri toimintamuotoihin
kokoontuvien joukossa on vahvistunut
tarve kokoontua yhteiseen tilaisuuteen
sekä toive saada viettää ehtoollista
omassa hengellisessä kodissa.
Syksyllä aloitettiin Tampereen Lähetyskodilla joka kuukauden ensimmäisellä viikolla Lähteellä! -juhlasunnuntait.

Lähetysvastuu	

Alueen seurakunnalta saatiin lupa viettää niissä ehtoollista. Iltojen musiikista
vastasi houseband. Saarnan sijaan oli
raamattuopetus, jonka aikana lapsille
oli kahdessa ikäryhmässä omat opetuskanavat. Tilaisuudet päättyivät iltapalaan. Iltoihin osallistui keskimäärin 95.
Juniori- ja perhetyössä jatkettiin kuu-

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Greed Teija	Venäjä
100 %
Frears Seija	Englanti
0%
Heinonen Hannu ja Päivi
Kenia
0%
Kallioinen Jukka ja Helena
Japani
25 %
Keskinen Hannu ja Liliann	Viro
25 %
1 työntekijä	Lähi-itä
10 %
1 työntekijäpariskunta	Etu-Aasia
0%
1 työntekijäperhe	Etu-Aasia
60 %
1 työntekijä
Keski-Aasia
50 %
1 työntekijäpariskunta
Keski-Aasia
50 %
Nummela Daniel ja Mari
Japani
10 %
Palmu Lauri ja Asako
Japani
0%
Pihkala Jorma
Japani
20 %
Savonen Anssi ja Kaarina
Japani
0%
Soramies Risto ja Marja-Liisa	Etu-Aasia
0%
Taylor Maritta	Englanti
100 %
1 työntekijä	Lähi-Itä
30 %
Tuppurainen Raimo ja Pirkko	Etiopia
30 %
1 työntekijä
Keski-Aasia
80 %

kausittain Aarteista parhain! – koko perheväen yhteisiä toimintapäiviä. Paino
piste oli Raamattuopetuksessa, jota järjestettiin ikäryhmittäin.
Kesällä työ keskittyi kahteen junnujen
kesäleiriin sekä avioparien Honeymoonleiriin. Lisäksi oli kaksi aviopari-iltaa.
Lähteellä!-juhlissa tarjottiin junioreille omat Raamattuopetukset ja lisäksi
starttasivat Varkki-illat 10+-ikäisille. Lähtökohtana oli, että juniori-ikäiset tarvitsevat paikan, jossa kasvaa uskossa.
Kanta-Hämeen alueella juniorityöntekijänä aloitti Marika Huusko ja työ
junnujen parissa pääsi hyvään alkuun.

LÄHETYSKOTI
(avoinna ke–to klo 10–18)
Hämeenpuisto 41 B 22,
33200 TAMPERE
puh. 040 960 3690
hameenkl sekl.fi
http://hame.sekl.fi
TSOP 573008-245702

Piirijohtaja
Lasse Jussila
puh. 040 536 5133
lasse.jussila sekl.fi
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Kainuun KL tukee Leena ja Johannes Heinolan työtä Etiopiassa. Kuva: Tapani Kaitainen

KAINUUN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Vuosi 2010 oli Kainuussa 40-vuotisjuhlavuosi. Kajaanissa vietettiin 12. syyskuuta piirin syntymäpäiviä muistaen
kiitollisena menneitä vuosia katse suun-

LÄHETYSKOTI
(avoinna ti–to klo 9–12)
Sammonkatu 5,
87100 KAJAANI
puh. 044 277 4616
kainuunkl sekl.fi
http://kainuu.sekl.fi
OP 576 003-1327

PÄIVÄKOTI PIKKU KARITSA
Koulukatu 3, 87100 KAJAANI
Maarit Martikainen,
päiväkodin johtaja
puh. 0440 114 461
pikkukaritsa pikkukaritsa.fi
www.pikkukaritsa.fi

Piirijohtaja
Matti Manninen
puh. 044 261 5911
matti.manninen sekl.fi
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nattuna tähän aikaan ja tulevaisuuteen.
Uusi Tie -lehden avustuksella julkaistiin ”Kainuu Henkilökuvia”-kirja, joka
sai runsasta kiitosta persoonallisesta
ilmeestään.
Lähetystyön saralla saimme kokea
Kainuussa vuoden 2010 aikana myönteistä kehitystä. Kajaanin seurakunta
solmi Kansanlähetyksen kanssa nimikkosopimuksen lähetystyöntekijä
Ulla Pendolinin työn tukemiseksi. Tätä
ennen Pendolinilla ei ole ollut lähettävää seurakuntaa Kainuussa. Ulla on
ollut Japanissa vuodesta 2008 lähtien.
Kertomusvuoden aikana hänen kielikoulutusjaksonsa päättyi ja hän aloitti
seurakuntatyön Hat Kobessa.
Kainuun KL sai olla myös lähettämässä uudelleen Leena ja Johannes Heinolaa lähetystyöhön Etiopiaan monen

vuoden tauon jälkeen. Leena Heinola
on kotoisin Vaalasta. Heinolat lähtivät
alkusyksystä Etiopiaan ja Kainuussa heidän lähettäjäseurakuntina ovat Vaala,
Sotkamo, Suomussalmi ja Paltamo.
Lapsityössä koettiin myös piristävää
kehitystä. Kuhmossa vuonna 2009 alkanut Donkkis Big Night -toiminta on
jatkunut menestyksellisesti. Tämä on
innostanut myös kajaanilaisia aloittamaan omat varhaisnuorten Donkkis-illat Kajaanissa. Kajaanin ”ensi-ilta”
koettiin toimintavuoden 2010 lopulla.
Alfa-kurssit ovat olleet jatkuvana
ilon aiheena, niin myös vuonna 2010.
Kursseja pidettiin keväällä ja syksyllä.
Kursseilta on tullut uutta väkeä muun
muassa raamattupiireihin, Puistomessu-toimintaan ja Donkkis-iltojen järjestämiseen.

Lähetysvastuu	
% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Uusitalo Mirjami	Etiopia
80 %
Viitanen Miina	Venäjä
50 %
Pendolin Ulla
Japani
20 %
Heinola Leena ja Johannes	Etiopia
30 %

K A N S A N l ä h e t y ks e n v u o s i r a p o r t t i
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KESKI-POHJANMAAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Keski-Pohjanmaan KL pyrkii siirtämään
toiminnan painopistettä evankelioinnista opetuslapseuttamiseen. Toimintaja ohjelmakeskeisyyden sijaan korostetaan hengelliseen vanhemmuuteen
perustuvaa opetusta ja johtamista.
Piirin työ on murrosvaiheessa. Muutospaineita luovat kotimaan hengellisen tilanteen lisäksi uusien ihmisten
tavoittaminen ja opetuslapseuttavan
yhteisön synnyttäminen. Opetuksen
lisäksi piirin työssä on keskitytty erityisesti pienryhmätoimintaan. Kertomusvuonna onkin syntynyt muutamia
uusia ryhmiä.
Vuoden päätapahtumia olivat heinä
kuussa Kalajoen Kristillisellä opistolla
pidetty avioliittoleiri ja piirin Kesäaktio
Kokkolassa. Piirin kuorot Kipinä ja Doulos
esiintyivät vuoden aikana eri tilaisuuk
sissa. Uskottava Usko -opetustilaisuudet
toimivat viidellä paikkakunnalla.
Piirin toiminnan päätilaisuus oli Kokkolassa järjestettävä Yhteysilta. Se koostui opetustilaisuudesta, yhdessäolosta

ja iltatilaisuudesta. Illan aikana lapsille
oli omaa ohjelmaa. Pienryhmät vastasivat vuorotellen illan lastenhoidosta
ja tarjoilusta.
Vuonna 2010 juniori-ikäisille järjestettiin neljällä paikkakunnalla Donkkis Big Night -iltoja. Yhteysillan yhtey
dessä järjestettiin joka toinen viikko
Donkkis-kerho.
Opiskelijailtoja järjestettiin säännöllisesti Ylivieskassa.
Evankelioimistyöstä vastaa Cafe Cansa -tiimi, joka noin kerran kuukaudessa
tekee katutyötä pääasiassa Kokkolan
keskustassa nuorten parissa. Työhön
liittyy myös kotisivu www.cansa.fi. Ystäväjoukkoa rohkaistaan säännöllisesti
ystävyysevankeliointiin ja pienryhmien
valmiudessa olemiseen uusien vastaanottamisessa.
Opetustyö koostuu lähinnä viidellä
paikkakunnalla järjestettävistä Uskotta
va Usko -tilaisuuksista. Muutamat vastuuryhmät järjestävät sanan ja rukouk
sen iltoja sekä muutaman kerran vuo-

Lähetysvastuu	
% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
1 työntekijäperhe	Itä-Aasia
40 %
Räisänen Helena ja Tapio	Etiopia
75 %
1 työntekijä
Juutalaistyö
50 %
1 työntekijä
Keski-Aasia
25 %
Kiviranta Susanna ja Antti
Japani
10 %

dessa raamattupäiviä. Opettajatiimi
vastaa vuoroin opetuksesta.
Piirillä on kaksi kuoroa, Doulos ja
Kipinä, jotka esiintyvät tilaisuuksissa.
Lähetyskodilla pidetään maanantaista perjantaihin kello 10–12 ”aamukahvilaa”.

Keski-pohjanmaan kl
c/o Erkki Hihnala
Vattajantie 34, 68230 Lohtaja
puh. 050 324 5954
erkki.hihnala kotinet.com
Kokkolan Op 523744-211245

LÄHETYSKOTI
(avoinna ma–pe klo 10–12)
Pitkänsillankatu 24 B 3,
67100 KOKKOLA
puh. 06 822 5033
k-pohjanmaankl sekl.fi
http://keski-pohjanmaa.sekl.fi

Piirijohtaja
31.7. asti: Matti Aspvik
puh. 050 598 4703
matti.aspvik sekl.fi
Va piirijohtaja 1.8.2011–1.8.2012:
Kalle Viitasalo
puh. 040 706 5206
kalle.viitasalo sekl.fi

K A N S A N l ä h e t y ks e n v u o s i r a p o r t t i
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Reipasta menoa kesäleiriltä, jolle osallistui kaikenikäisiä ja myös maahanmuuttajia. Kuva: Reino Saarelma

KESKI-SUOMEN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Vuoden tavoitteeksi oli asetettu hengellisen kodin uudistuminen, ulospäin
suuntautuvan toiminnan lisääntyminen, lähetystyöhön panostaminen ja
uusien voimavarojen hankkiminen.
Tavoittavan työn voimistamiseksi järjestettiin koulutustapahtumia, muun
muassa evankelioimistyön strategiapäivä, evankelioivaa teepöytäkolutusta sekä solukoulutusta. Koulutus lisäsi
evankelioimistyön näyn vahvistumista ja siihen osallistumista. Yhä merkittävämmäksi mahdollisuudeksi on ke-

LÄHETYSKOTI
(avoinna ti–to klo 10–14)
Kauppakatu 13, 40100 JYVÄSKYLÄ
puh. 014 620 801
ksuomi sekl.fi
http://keski-suomi.sekl.fi
Kannatustili: 158130-34230

Piirijohtaja
Reino Saarelma
puh. 050 565 1386
reino.saarelma gmail.com
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hittynyt evankelioiva ja hengellisesti
rakentava ”tavallisia tallaajia” palveleva Torstaikahvila Lähetyskodissamme.
Uuden lähettiperheen, Anssi ja Kaarina
Savosen lähettäminen vuoden alussa
Japaniin lisäsi lähetystyön merkitystä
koko piirin työssä, ja siten saimme runsaasti uusia työtämme tukevia ystäviä.
Vahvistusta maahanmuuttajatyöhön
saatiin, kun Marianne Mäkeläinen siirtyi
kevätkaudella pääosin näihin tehtäviin.
Hän onkin keskittynyt Lähetyskodilla ja
kahdessa muussa paikassa kokoontuvan, maahanmuuttajanaisille tarkoitetun Suomi-kerhon tehtäviin. Työnkuvassa on kotikäyntejä sekä retkille ja
leireille osallistumista. Rukous on myös
keskeistä.

Kolmantena kehityssuuntana oli lisääntyvä yhteys ja yhteiset hankkeet
Kansanlähetystä lähellä olevien muiden
kirkkomme herätysliikejärjestöjen kanssa. Vahvimmin tällä alueella edettiin
nuorten aikuisten työssä, jossa järjestettiin useita tapahtumia. Muina järjestäjinä olivat Opiskelija- ja koululaislähetys, Evankeliset opiskelijat, Kansan Raamattuseura sekä Jyväskylän seurakunta.
Yleiseen opetustoimintaan ja lapsityöhön liittyvä Leipäsunnuntain joulujuhla
Huhtasuon kirkossa toteutettiin yhdessä seurakunnan, Kortepohjan koulun
sekä Suomen Raamattuopiston kanssa
Gospel Junior -joulumessuna. Tapahtuma kokosi suuren osallistujamäärän –
paljon myös uusia lapsiperheitä.

Lähetysvastuu	
% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Kallioinen Jukka ja Helena
Japani
10 %
Kiviranta Antti ja Susanna
Japani
30 %
Savonen Anssi ja Kaarina
Japani
50 %
Keskinen Hannu ja Liliann	Viro
25 %
Tuovinen Mika ja Anne	Viro
50 %
1 työntekijä	Lähi-itä
35 %

K A N S A N l ä h e t y ks e n v u o s i r a p o r t t i
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Kymenlaakson piirijohtaja Teija Patjas (edessä oik.) suoritti Johtamisen erikoisammattitutkinnon yhdessä 21 muun Kansanlähetyksen työntekijän kanssa.
Kuva: Philippe Gueissaz

KYMENLAAKSON
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Vuosi Kansanlähetyspäivien jälkeen piirin toiminta on palannut entiseen malliin. Kansanlähetyspäivien myötä toimintaan tuli muutamia uusia vastuunkantajia. Yhteistyö Kouvolan seurakunnan kanssa on vahvistunut entisestään.
Merkittävin yhteistyö on solukoulutuksen suunnittelu ja kehittäminen. Yhteistyö vahvistui Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen kanssa. Alkuvuodesta järjestettiin yhteiset Raamattupäivät Kouvolassa Käpylän kirkossa.
Vapaaehtoisten ja vastuuryhmien
verkoston luomista kehitettiin projektityön välityksellä. Tässä päästiin hyvään
alkuun ja muutamassa seurakunnassa
koulutettiin vastuunkantajia ja vastuuryhmiä. Tämä projekti toteutettiin osa-

na johtamisen erikoisammattitutkintoa, jonka piirijohtaja suoritti.
Seurakunnissa järjestettiin Raamattuluentosarjoja, jossa luennoitsijana toimi Veli-Pekka Pylkkä ja aiheena olivat
Jeesuksen vertaukset.
Jeesus-seminaari toteutettiin Kouvolassa yhdessä seurakunnan kanssa.
Tapahtuma kokosi suuren joukon kuulijoita paikalle. Luennoitsijana toimivat
Vesa Ollilainen ja Iida Jungner.
Odotettu Näky-päivä toteutettiin
syksyllä Pyhtäällä. Tapahtumassa vieraili lähetysjohtaja Timo Rämä. Päivässä
paneuduttiin piirin haasteisiin ja työn
suunnitteluun sekä visioitiin tulevaa.
Nuorisotyössä ja nuorten aikuisten
työssä Johannesfestarit ovat edelleen

Lähetysvastuu	
% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Huovinen Elina ja Harri
Japani
20 %
Nummela Mari ja Daniel
Japani
60 %
1 työntekijä
Keski-Aasia
20 %
Repo Maria ja Jukka	Viro
15 %
Malmi Kirsti	Viro
25 %
1 työntekijäperhe	Etu-Aasia
40 %

se toiminta, jota voidaan kehittää.
Suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana idearikas tiimi ja vastuunkantajia
on saatu riittävästi mukaan.
Junnutyössä kaksi kertaa vuodessa
järjestettävät leirit tavoittavat lapsia.
Loppuvuodesta tehtiin kouluvierailuja.
Seniorityössä järjestettiin vierailuja palvelutaloihin neljällä paikkakunnalla.
Yhteenvetona voidaan todeta että
toimintaa oli jokaisessa piirin alueen
seurakunnassa.

LÄHETYSKOTI
(avoinna ti–to klo 11–14)
Torvitie 3, 45130 KOUVOLA
puh. 05 311 7193,
faksi 05 311 7192
kymenlaaksonkl sekl.fi
http://kymenlaakso.sekl.fi
KSOP 575001-4156903

Piirijohtaja
Teija Patjas
puh. 0440 114 152
teija.patjas sekl.fi

K A N S A N l ä h e t y ks e n v u o s i r a p o r t t i
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LAPIN KL
c/o Kaisa Mustonen
Peterintie 3,
94400 KEMINMAA
puh. 0400 613 115
lapinkl sekl.fi
http://lappi.sekl.fi
Kemin Seudun OP 513127-239913

piirihallituksen pj.
Juha Rissanen
puh. 040 821 4539
juha.rissanen pp3.inet.fi
Lapin Kansanlähetyksessä iloitaan versovasta juniori- ja nuorten aikuisten työstä. Kuvassa Torniossa 28.5.
järjestetyn Real Deal Summer Night Live -gosbeltapahtuman lavalla Idän Ihmeet. Kuva: Anssi Grekula

LAPIN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Toukokuussa järjestettiin Torniossa musiikkipitoinen ja evankelioiva Elämän
Syke -tapahtuma, joka oli suunnattu
nuorille ja nuorille aikuisille. Piirimme
oli mukana tukemassa tapahtumaa
taloudellisesti ja avustaen käytännön
järjestelyissä. Tapahtuma oli yhteiskristillinen, ja siihen sisältyi myös rovastikunnallinen isostapahtuma.
Keminmaalla järjestettiin evankelioimistyön solukoulutusta kahtena viikonvaihteena. Ensimmäinen osa oli
27.–28.8, jolloin opetusaiheina olivat
draaman käyttö evankelioimisen välineenä, vankilatyö ja juniorityö. Toisessa osassa 29.–30.10 keskityttiin solun
syntymiseen ja kasvuun seurakunnan
elämässä. Koulutuksiin liittyi myös käytännön harjoituksia.
Keminmaalla aloitettiin varhaisnuorille suunnattuna työmuotona Donkkis
Big Night -illat. Kokoontumiset ovat
luonteeltaan toiminnallisia, ja niihin
sisältyy Raamatun opetus. Maria Vuorma yhdessä paikallisen vastuuryhmän
kanssa on suunnitellut ja toteuttanut
tapahtumat ja niihin on osallistunut
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useita kymmeniä lapsia.
Israelin lähetti Anja Kolehmainen ja
Etiopian lähetti Ulpu Leino vierailivat
Simossa ja Keminmaalla. Vierailut sisälsivät myös kouluvierailuja. Hannu
ja Heli Nokelainen vierailivat elokuussa
Keminmaalla, Rovaniemellä ja Torniossa. Taisto Pulkkinen vieraili syyskuussa
Rovaniemellä. Hän saarnasi messussa
Korkalovaaran kappelissa ja osallistui
katulähetysiltaan.
Raamattupiiri kokoontui Rovaniemellä kodeissa Juha Rissasen johdolla. Sallassa kokoontui kirkonkylä lähetyspiiri.
Eeva Kantola ja Anja Hauer olivat vastuuhenkilöitä. Sallassa lähetyspiiri osal-

Lähetysvastuu	

listui myös myyjäisiin jouluna ja kesällä
Salla-päivillä. Tuotto meni omien nimikkolähettien tukemiseen.
Uuden Tien ja Vie Sanoman ilmaisnumeroa jaettiin eri seurakunnissa
Kansanlähetyksen kolehtipyhinä. Kaisa Mustonen toimi Uuden Tien piiriasiamiehenä.
Ystäväkirje ilmestyi kerran, levikiltään
167. Toimintaa on ollut 14/20 seurakunnasta piirimme alueella.
Piirin ja seurakuntien vastuulla oli
kymmenen lähetystyöntekijää neljässä eri maassa. Lisäksi Posion seurakunta tuki kirjallisuustyötä ja Keminmaan
seurakunta Mordvassa tehtävää työtä.

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Mordvan työala	Venäjä, Mordva
20 %
Hiltunen Ulla-Kaisa
Saksa
5%
1 työntekijäpariskunta	Etu-Aasia
10 %
1 työntekijä 	Bus4Life
5%
1 työntekijä	Lähi-Itä (Englannissa)
20 %
1 työntekijäperhe	Etu-Aasia
20 %
Saari Anu ja Juha	Venäjä, Omsk
90 %
Salminen Suvi ja Ari
Saksa
20 %

K A N S A N l ä h e t y ks e n v u o s i r a p o r t t i
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Kolmen Kohtaamisen nuoria aikuisia Jarmo Pippolan opetusta kuuntelemassa. Kuva: Sami Kuvaja

POHJOIS-KARJALAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Juniorityö, joka käsittää Pyhäkoulun,
Donkkis kerhon ja Donkkis Big Night
-toimintaillat, on kasvanut ja monimuotoistunut vuoden 2010 aikana. Donkkis
Big Night toimintailta järjestettiin kerran
kuukaudessa ja se kokosi noin 40 junioria ja 20 vapaaehtoista vastuunkantajaa.
Opiskelija- ja nuorten aikuisten työ
vahvistui. Kolmen Kohtaamisen iltoja
järjestettiin yhteensä 30 kertaa kevät- ja
syystyökautena ja niihin kokoontui keskimäärin 33 henkilöä. Tilaisuuksien järjestelyistä vastasivat vapaaehtoiset. Iltoihin
kokoontuneet nuoret aikuiset ottivat aikaisempaa enemmän vastuuta piirin vapaaehtoistehtävistä esimerkiksi leipäsunnuntaissa, piirakkatalkoissa, juniorityössä

Lähetysvastuu	

ja ystäväkirjeen tekemisessä.
Leipäsunnuntaista on muotoutunut
säännöllinen kaiken ikäisiä kokoava tilaisuus. Joka toinen sunnuntai pidetty
leipäsunnuntai on sisältänyt aikuisten
opetusohjelman lisäksi pyhäkoulun alle
kouluikäisille, Donkkis kerhon alakouluikäisille ja joillakin kerroilla Dok ryhmän
nuorille. Leipäsunnuntain tilaisuudessa
on vietetty ehtoollista kerran kuukaudessa. Leipäsunnuntai järjestettiin 17
kertaa ja niihin osallistui keskimäärin
50 henkilöä.
Juniorityön, opiskelija- ja nuortenaikuisten työn ja leipäsunnuntain tilaisuudet järjestettiin Joensuussa.
Lähetystyössä Pohjois-Karjalan Kan-

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
1 työntekijäperhe
Keski-Aasia
80%
1 työntekijäpariskunta	Etu-Aasia
10 %
1 työntekijäperhe	Etu-Aasia
0%
Pitkänen Joose ja Johanna	Venäjä
10 %
Räisänen Tapio ja Helena	Etiopia
20 %
1 työntekijäperhe	Etu-Aasia
60 %
Valkama Kari ja Susanne	Raamatunkäännöstyö
20 %

sanlähetyksellä on kannatusvastuullaan 7 lähettiperhettä eli 14 lähettiä,
jotka toimivat viidessä eri maassa. Uusia nimikkosopimuksia seurakuntien
kanssa solmittiin kolme. Lähetystyön
kannatustavoitesumma SEKL:n kanssa
toteutui täysimääräisenä.

toimisto
(avoinna ma–to klo 9–14)
Kauppakatu 17 B, 80100 JOENSUU
puh. 013 122 808
p-karjalankl sekl.fi
http://pohjois-karjala.sekl.fi
Sampo 800014-819398,
OP 577005-480618

piirijohtaja
Mikko Kaartama
puh. 050 346 8039
mikko.kaartama sekl.fi

Piirihallituksen pj.
Heimo Karhapää
puh. 050 554 0731
heimo.karhapaa kolumbus.fi

K A N S A N l ä h e t y ks e n v u o s i r a p o r t t i
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Vilkasta keskustelua Sapatti-aterialla. Kuva: Jarkko Leinonen

POHJOIS-POHJANMAAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Vuoden 2010 aikana toiminnan avainalueita olivat raamattuopetus, lähetystyö ja juniorityö. Toiminta keskittyi
pääosin Oulun seudulle. Maakunnassa pidettiin kotiseuroja, lähetystilaisuuksia ja nuorten tapahtumia. Piirin
jäsenmäärä on pysynyt ennallaan. Jäseniä on noin 40 ja ystäväkirjeen saajia
on noin 360 kotitaloutta. Pienryhmiä
oli 18.

LÄHETYSKOTI
(avoinna ma–to klo 9–12.30,
pe klo 9–11)
Torikatu 9 A 32, 90100 OULU
puh. ja faksi 08 378 535
p-pohjanmaankl sekl.fi
http://pohjois-pohjanmaa.sekl.fi
Sampo 800016-573621

piirikoordinaattori
Raili Kemppainen
puh. 044 288 5430
raili.kemppainen sekl.fi
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Vuoden 2010 päätapahtumia olivat
Kellonkartanon ystävät ry:n kanssa järjestettävät juhannusjuhlat Kellon Kartanossa Haukiputaalla sekä joulujuhla
Kaukovainion seurakuntatalolla.
Maanantain 3K-iltoihin osallistui parikymmentä nuorta aikuista. Joulun aikaan järjestettiin jälleen Seuraa Staraa
-tempaus yliopistolla.
Elokuussa aloitettiin Heinätorin seurakuntakodilla Matalan kynnyksen illat
sekä kerran kuukaudessa sunnuntaiiltapäivä eri teemoin. Suosituimmat tapahtumat olivat Raamattu- ja lähetyspäivät lokakuussa sekä SLEY:n kanssa

Lähetysvastuu	

järjestetty messu joulukuussa.
Lasten ja nuorten leirejä pidettiin yhdessä Lasten Mission ja Kellonkartanon
ystävien kanssa. Donkkis Big Nightista
vastasi oma junnutyöntekijä.
Yksityinen lähetyskannatus on pysy
nyt ennallaan edellisiin vuosiin verrat
tuna.
Piirin vastuulla oli kahdeksan lähetys
työntekijää kolmella työalueella sekä
Mordvan työ. Taloudellisesti piiri on
vastuussa 25 prosentin osuudella yhden työntekijän työstä. Muiden työ kanavoituu seurakuntien lähetyskannatuksen ja lähetyspiirien kautta.    

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
1 työntekijä
Keski-Aasia
0%
1 työntekijäperhe
Keski-Aasia
20 %
1 työntekijä
Keski-Aasia
30 %
1 työntekijäperhe	Etu-Aasia
30 %
Repo Jukka ja Maria	Viro
0%
Tuppurainen Raimo ja Pirkko	Etiopia
0%
Inkerin kirkko/Mordvan kirkko (kohdesopimus)	Venäjä
0%

K A N S A N l ä h e t y ks e n v u o s i r a p o r t t i

piirijärjestöt

TOIMIPISTE
Sairaalakatu 11, 70110 KUOPIO
puh. 017 262 2082
p-savonkl sekl.fi
http://pohjois-savo.sekl.fi
Nordea 107830-201938
Sampo 800019-1612060

Piirihallituksen pj.
Jukka Huttunen
puh. 050 672 80
jukka.huttunen sekl.fi
Pohjois-Savon piiri järjesti 40-vuotisjuhlavuoden risteilyn Hietasaloon.
Mukana Salmettaressa oli noin sata vierasta. Kuva: Pentti Rissanen

PoHJOIS-SAVON
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Vuosi 2010 oli Pohjois-Savon piirin
40-vuotisjuhlavuosi. Juhlatilaisuuksia järjestettiin Iisalmessa, Kuopiossa
ja Tuusniemellä. Juhlapuhujina olivat
Pekka Jokiranta, Timo Rämä ja Niilo
Räsänen.
Toimintavuoden aikana hankittiin
piirin käyttöön Kuopiossa uudet toimitilat. Aikaisemman 60 neliön sijaan
käytössä on nyt kaikkiaan 192 neliötä.
Huoneiston sijainti on varsin keskeinen, Sairaalakatu 11. Tilat tarjoavat hyvät puitteet eri pienryhmien kokoontumiselle, siinä on muun muassa erillinen kerhotila. Paikallinen OPKO toimii vuokralaisenamme. Muutto uusiin
tiloihin tapahtui toukokuussa, entinen
huoneisto saatiin myytyä elokuussa.

Varhaisnuorten Donkkis Big Night
-illat jatkuivat suosittuina viidessä paikassa. Kuopiossa, Iisalmessa, Juankoskella sekä Siilinjärvellä kahdessa paikassa. Lapsille järjestettiin lisäksi kaksi
kesäleiriä ja yksi talvileiri. Toiminta on
saanut tunnustusta ja arvostusta myös
seurakuntien taholta.
Nuorten Älä pelkää -tapahtuma järjestettiin viidennen kerran Kuopion
ammattikoululla. Tapahtuma kokosi
yli 700 nuorta Jumalan sanan ja gospelmusiikin kuuloon. Järjestelyissä ja
taloudessa olivat mukana myös Kuopion seurakuntayhtymän nuorisotyö,
Suomen Lähetysseura, Lestadiolainen
Uusheräys ja OPKO. Nuorten aikuisten
Kolme Kohtaamista -illat ja Nuotta-illat

Lähetysvastuu	
% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
1 työntekijä	Lähi-itä
100 %
1 työntekijä
Keski-Aasia
100 %
Palmu Asako ja Lauri
Japani
50 %
Kettunen Anu ja Eero	Etiopia
50 %

pidettiin Kuopiossa viikoittain.
Kohtaamispaikka-tilaisuudet, joista
osa messuina, alkoivat vakiinnuttaa
paikkansa kaikenikäisten yhteisenä kokoontumisena. Niitä pidettiin Kuopiossa, Iisalmessa, Juankoskella ja Riistavedellä. Raamattuopetuksen, musiikin,
kenttäpostin, lastenohjelman, kahvituokion ja yhteisen seurustelun tilaisuusrunko on todettu hyväksi ja sitä
tahdotaan kehittää messujen osuutta
lisäämällä.
Piirin perinteistä tilaisuustoimintaa
olivat lähetys- ja kirkkopyhät. Niitä vietettiin 28 sunnuntaina 19 seurakunnassa. Koulutustapahtumia oli Armolahjaseminaari Vuorelassa ja Leppävirralla, Jeesus-seminaari Kuopiossa sekä
Pirkko Valkaman ja Mailis Janatuisen
luentosarjat Iisalmessa. Lastenevankeliointikoulutus oli kolmena viikonloppuna Kuopiossa.
Piirillä on viisi lähettiä/perhettä viidessä eri maassa sekä lähialuetyötä
Aunuksen Karjalassa.

K A N S A N l ä h e t y ks e n v u o s i r a p o r t t i
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LÄHETYSKOTI
(avoinna ma–to klo 10–13)
Saimaankatu 5 B 113, 15140 LAHTI
puh. 03 782 4864, 03 782 4887
paijat-hameenkl sekl.fi
http://paijat-hame.sekl.fi
Sampo 800011-300467, Helmi
Säästöpankki 421211-234487

Piirijohtaja
Keijo Vikman
puh. 050 327 4773
keijo.vikman sekl.fi
Piispa Matti Repo avustajineen siunasi lähetystyöntekijät matkaan Kansanlähetyspäivillä Lahdessa.
Kuva: Philippe Gueissaz

PÄIJÄT-HÄMEEN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Vuoden 2010 merkittävin ja suurin tehtävä oli Kansanlähetyspäivien järjestäminen Lahdessa 2.–4.7. Järjestelyissä
oli mukana noin 300 paikallista talkoolaista, jotka täyttivät tehtävänsä kiitettävällä innolla ja ilolla. Järjestelyistä
saatiin paljon kiitosta. Kansanlähetyspäivien alla syntyi uusi toimintamuoto,
palveluevankeliointi. Palvelutiimi kiersi
bussilla piirin alueella ja vähän ulkopuolellakin tarjoten hierontaa, autojen
puhdistusta, sielunhoitoa ja esirukousta toreilla ja erilaisissa tapahtumissa.
Toiminta jatkui myös Kansanlähetyspäivien jälkeen.
Lähetyskoti toimi vilkkaana toiminnan keskuksena, mutta työtä tehtiin
kaikissa piirimme seurakunnissa.
Nuorten maailmassa varhaisnuorille suunnatut Youth Action Night -illat
keräsivät niin uusia aktiivisia osallistujia
kuin vetäjiäkin. Toukokuussa bussilastillinen nuoria matkasi Aunukseen lyhyelle lähetysmatkalle palvelemaan erilaisissa tilaisuuksissa. Lähetyskoti täyttyi elämästä nuorten aikuisten iltojen
startatessa yhteistyössä Opiskelija- ja
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koululaislähetyksen kanssa.
Kertomusvuonna toteutettiin kaksi
Alfa-kurssia Keski-Lahden seurakunnan
kanssa. Kurssi kokosi tavallista enemmän
kurssilaisia (16). Monet kursseilla mukaan
tulleet ystävät ovat ottaneet vastuullisia
tehtäviä lähetyksemme toiminnassa.
Yhä suurempi joukko uskovia on löytänyt hengellisen kotinsa Kohtaamispaikassa. Tapahtumissa kävi entistä

enemmän ihmisiä. Kävijöitä oli keskimäärin 220.
Kansanlähetyspäiviltä saatiin uutta innostusta lähteä ja lähettää. Piirin
alueen seurakunnissa vietettiin 22 lähetyspyhää sekä lähetysiltoja. Lisäksi
työntekijät vierailivat seurakuntien lähetyspiireissä.
Piirin vastuulla on 25 lähettiä kahdeksassa eri maassa.

Lähetysvastuu	
% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Kallioinen Helena ja Jukka
Japani
25 %
Kettunen Anu ja Eero	Etiopia
10 %
Lappalainen Mirva ja Kai	Viro
10 %
Lehtinen Tania ja Mika	Etiopia
20 %
1 työntekijäperhe	Etu-Aasia
40 %
Saari Anu ja Juha	Venäjä
10 %
Salminen Suvi ja Ari
Saksa
25 %
Savonen Kaarina ja Anssi
Japani
35 %
1 työntekijäperhe
Keski-Aasia
20 %
Valkama Kari
raamatunkäännöstyö
50 %
Valkama Susanne
raamatunkäännöstyö
30 %
Valkeapää Tarja	Etiopia
10 %
1 työntekijäperhe	Etu-Aasia
60 %
Vänskä Vuokko ja Seppo
Japani
30 %
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Toimisto
(avoinna ma–to klo 9–16)
Eteläpuisto 10 A, 5 krs, 28100 PORI
puh. 02 633 3468
satakunnankl sekl.fi
http://satakunta.sekl.fi
Länsi-Suomen OP 570002-25591

Piirijohtaja
Lars Pajuniemi
puh. 045 327 9066
lars.pajuniemi sekl.fi
Porin Telttamissio pidettiin 19.–22.8.2010 Liisantorilla. Väkeä oli paikalla joka ilta 400–600 henkeä.
Kuva: Marjaana Perttula

SATAKUNNAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Toimintavuodelle 2010 asetetut tavoitteet toteutuivat piirin toiminnassa lähes suunnitellulla tavalla. Yhteenvetona voidaan todeta, että avaintulosten
mukaisesti piirimme tarjosi eri ikäisille
ystäville hengellinen kodin. Se antoi
toiminnassa mukana olleille mahdollisuuden kokea hengellistä yhteyttä ja
tulla mukaan toimintaan.
Keskeisimpänä tavoitteena ollut yhteisöllisyyden vahvistaminen toteutui mm. Matalan kynnyksen majatalo
-illoissa Porissa ja Raumalla sekä eri
puolilla maakuntaa järjestetyissä raamattu- ja lähetysilloissa, joissa oli tarjolla herättävää, hoitavaa ja rohkaisevaa
evankeliumia. Hengellisen kodin ajatus
toteutui Porin seudulla myös kevätkauden Hetki yhdessä -illoissa ja Liekki-lauluryhmän järjestämissä Valoa elämään
-illoissa. Uusi ja merkittävä avaus yhteisöllisyyden ja paimenuuden vahvistamisessa oli syyskaudella Porissa käynnistetyt Kohtaamispaikka-messut. Niitä
järjestettiin kaksi kertaa kuukaudessa.
Messu tarjosi myös mahdollisuuden
ottaa huomioon lapsiperheiden toi-

veet. Työmme ystäville se antoi kanavan monipuoliseen lahjavarustuksensa
mukaiseen vastuunkantoon.
Tavoittavaa työtä tehtiin suurissa telttamissioissa Porissa ja Raumalla. Kankaanpäässä, Karviassa ja Pomarkussa
järjestettiin evankelioimispäivät. Satakunnan Kansanlähetys oli lisäksi mukana yhtenä järjestäjänä lokakuussa
toteutetussa Pori-missiossa.
Raamattuopetukset olivat keskeisellä
sijalla seurakuntien kanssa yhteistyössä
järjestetyissä tapahtumissa. Näitä olivat

Raamattu- ja lähetysillat sekä Kohtaamispaikan kanssa Lähetyskodilla vuoroviikoin järjestetyt Teemaillat. Raumalla toteutettiin perinteiset Raamattupäivät maaliskuussa.
Lähettejä oli kertomusvuonna kuudessa maassa yhteensä 17 ja kaksi nimikkokohdesopimusta. Suomen Kansanlähetyksen valtakunnallista Etiopian
kummilapsityötä koordinoitiin Satakunnan toimistolta. Toimintavuoden
aikana saatiin 260 kummia tukemaan
orpolapsia.

Lähetysvastuu	

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Heinola Johannes ja Leena 	Etiopia (syyskuusta 2010)
50 %
Heinonen Hannu ja Päivi
Kenia MAF
15 %
Kiviranta Antti ja Susanna
Japani
60 %
1 työntekijäpariskunta	Etu-Aasia
40 %
Lehtinen Mika ja Tania	Etiopia
25 %
Pihlava Aino	Etiopia (toukokuuhun 2010)
100 %
Pihlava Tauno, vapaaehtoinen	Etiopia
0%
1 työntekijäperhe
Keski-Aasia
50 %
Tuppurainen Raimo ja Pirkko	Etiopia (kausiloma)
75 %
1 työntekijä (SEKLn ja OM:n yhteislähetti) Kirjallisuustyö
0%
Palosaari Pekka
Karjala-Sodder (kohdeseurakuntatyö) 0 %
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Gospeljumppaa Savon KL:n ruskaleirillä Keiniötunturin majalla. Kuva Heikki Huttunen

SAVON
EV.LUT. KANSANLÄHETYS ry.
TOIMISTO
(avoinna ma–pe klo 9–14)
Savilahdenkatu 10 A 9,
50100 MIKKELI
puh. 015 225 990
savonkl sekl.fi
http://savo.sekl.fi
Sampo 800018-1583791, Pieksämäen Seudun Op 534000-1840

Piirijohtaja
Heikki Huttunen
puh. 040 703 1667
heikki.huttunen sekl.fi

Vuosi 2010 oli Savon Kansanlähetyksen osalta lähetysvastuun lisäämisen
vuosi. Piirijärjestö otti osakannatuksen
kahdesta uudesta lähetystyöntekijästä: Aatto Lämminpään työtä tuetaan
35 % kannatuksella. Lamminpää työskentelee Inkerin kirkon työyhteydessä
Siperiassa erilaisissa rakennusprojekteissa. Hän myös tukee Pitkästen työtä
Minusinskin ja Karatusan alueilla. Jorma Laineen työtä tuetaan 30 % kannatuksella. Laine aloitti kevättalvella 2011
työskentelyn Inkerin kirkon rakennuskonsulttina.
Perheiden tavoittamiseksi järjestet-

Lähetysvastuu	

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
1 työntekijä
Keski-Aasia
10 %
1 työntekijäperhe
Keski-Aasia
100 %
Kettunen Eero ja Anu	Etiopia
35 %
Lamminpää Aatto	Venäjä
0%
Pitkänen Joose ja Johanna	Venäjä
35 %
1 työntekijäpariskunta	Etu-Aasia
80 %
1 työntekijä	Lähi-Itä
35 %
Valkeapää Tarja	Etiopia
30 %
Vänskä Seppo ja Vuokko
Japani
35 %
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tiin Pieksämäellä ”Näe uusin silmin
nyt” -iltapäivä. Se on tapahtuma, jossa
on oma ohjelmaosuus naisille, miehille ja junioreille. Tilaisuuden lopussa oli
yhteinen lähetystyön osuus ja Herran
pyhä ehtoollinen. Tapahtuma kokosi
kaikkiaan noin 70 henkeä
Juniori-ikäisiä tavoitettiin Donkkis
Big Night -iltapäivätilaisuuksilla, sekä
leireillä. Nuorten toimintaa järjestettiin Mikkelissä. Keskiviikkoisin nuoret
kokoontuivat 3K-iltoihin ja joka toinen
perjantai järjestettiin yhdessä OPKO:n
kanssa nuorteniltoja.
Raamattuopetus oli yksi keskeinen
työmuoto kuluneen vuoden aikana.
Säännöllisiä raamattuluentopaikkakuntia oli viisi. Piiri järjesti myös viikonvaihteen mittaisia raamattuopetussarjoja ja
noin viikon mittaisia Hiihto- ja raamattu-, Ruska- ja raamattu- sekä Raamattuja kylpyläviikkoja.
Kirkkoiltoja järjestettiin Pieksämäen
seurakunnan kanssa Uudessa kirkossa kevät ja syystyökauden aikana joka
kuukauden toisena sunnuntaina joista
neljä oli leipämessuja.

piirijärjestöt

UUDENMAAN
EV. LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Yhtenä painopisteenä on ollut tavoittavan toiminnan järjestäminen yhdessä 17 paikallisen seurakunnan kanssa.
Uuden sukupolven löytäminen ja vastuuseen kasvattaminen onkin ollut yksi
suuri haaste vuonna 2010.
Donkkis Big Night -iltoja järjestettiin vuoden aikana yhteensä 22 neljällä eri paikkakunnalla. Osallistujia oli
20–40. Vastuunkantajia oli paikkakunnasta riippuen 8–14. Donkkis-kerhot
kokoontuivat kolmella koululla. Osallistujia kerhoissa oli 9–31. Leirejä järjestettiin kaksi.
Nuorten DOK kokoontui vuoden aikana 25 kertaa ja osallistujia oli keskimäärin 9. Osa nuorista toimi 1–2 kertaa
kuukaudessa vastuutehtävissä Donkkis
Big Night -illoissa ja Donkkis-kerhoissa.
Toukokuussa järjestettiin Nurmijärvellä
kaksi koululaiskonserttia ja nuorisotapahtuma.
Nuorten aikuisten Raamattupiiri kokoontui Järvenpäässä itsenäisesti pari
kertaa kuukaudessa.
Maakunnallisia tapahtumia olivat miestapahtuma Tuusulassa, helluntaijuhlat
Järvenpäässä ja joulujuhla Keravalla.
Pitempiä Raamattuopetussarjoja on
järjestetty kaikkiaan 10 paikkakunnalla.
Opetusillat ovat keränneet hyvin kuulijoita. Selvästi on tullut esiin se, että ihmiset haluavat opetusta. Raamattuopetusta on pyritty pitämään esillä hyvin
paljon myös yksittäisissä tilaisuuksissa.

Piirin alueella järjestettiin seurakutien
kanssa kaksi Alfa-kurssia, toinen Hyvinkäällä ja toinen Nurmijärvellä.
Kertomusvuonna järjestettiin kaksi
matkaa. Toinen suuntautui Roomaan
ja toinen Ylläkselle.
Lähetyskirppis Patina on toiminut lähes kymmenen vuoden ajan. Kirpputorilla työskentelee nelisenkymmentä
vapaaehtoista vastuunkantajaa.
Kirpputorin puitteissa on tehty avustustyötä Venäjälle ja Viroon. Viipuriin
kuljetettiin vaateavustusta ja tuettiin
paikallista lasten ja äitien turvakotia.
Viipurin evankelisluterilaisen seurakunnan kautta jaettiin humanitääristä
apua aina Siperiaan asti. Viron Israelkeskukseen annettiin vaateavustusta
ja Kirpputori Patinan välityksellä tuettiin Aunuksen seurakunnan toimintaa.
Kirpputorin taloudellinen tuotto on
ollut suureksi avuksi Uudenmaan piirin lähetyskannatukselle.

TOIMISTO
(avoinna ma, ke klo 9–15)
Kirvesmiehentie 4 A,
04200 KERAVA
puh. 09 242 8326,
faksi 09 2586 6060
uudenmaankl sekl.fi
http://uusimaa.sekl.fi
Sampo 800015-1482203

LÄHETYSKIRPPUTORI
PATINA
(avoinna ma–pe klo 9–17 ja la
klo 10–15)
Tikkurilantie 44,
01300 VANTAA
puh. (09) 851 3430

Piirijohtaja
Eero Ahonen
puh. 040 528 7238
eero.ahonen sekl.fi

Lähetysvastuu	

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Heinola Johannes ja Leena	Etiopia
20 %
Hiltunen Ulla-Kaija
Saksa
100 %
Kooriki Yoshihiro
Japani
0%
1 työntekijäpariskunta
Etu-Aasia
10 %
Lehtinen Mika ja Tania	Etiopia
10 %
1 työntekijäpariskunta
Keski-Aasia
10 %
Palmu Lauri ja Asako
Japani
40 %
1 työntekijäpariskunta	Etu-Aasia
20 %
Vuorinen Paula	Venäjä
20 %
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Vuorikoti oli Juhannusjuhlilla niin täynnä, että osa kuulijoista oli eteisessä ja pienemmässä huoneessa. Oiva Salli puhui ovensuussa, jotta kaikki kuulisivat.
Kuva: Rauno Maanpää

VARSINAIS-SUOMEN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Vuorikoti
(avoinna ma–pe klo 9–12)
Vuorikatu 8 A, 20700 TURKU
puh. 02 2519 540
varsinais-suomenkl sekl.fi
http://varsinais-suomi.sekl.fi
SP 430924-26989

Piirijohtaja
Ari Malmi
puh. 0500 258 813
ari.malmi sekl.fi
Piirin toiminnan keskus on Turussa,
missä sijaitsee lähetyskoti. Säännöllistä
toimintaa oli myös Salossa ja Loimaalla. Turku-aktio Henrikinkirkossa syksyllä oli piirin päätapahtuma. Tapahtuma
kokosi useita satoja osanottajia laajalti
ympäri maakuntaa. Tapahtuma jatkoksi
alkoi Alfa-kurssit sekä Turussa että Paimiossa. Näihin osallistui noin 60 henkeä. Keväällä järjestettiin paikallisseurakunnan kanssa Alfa-kurssi Loimaalla.
Alfa-kurssit ovat osoittautuneet monelle portiksi muuhunkin toimintaan.
Risteilytoiminta ja avioliittoleirit oli-
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vat myös keskeinen osa toimintaa. Risteilyillä oli aiheina parisuhde, sielunhoito ja Israel. Risteilyille osallistui vuoden
aikana lähes 500 henkilöä. Avioliittoleirille osallistui Karkun Evankelisella
opistolla 36 perhettä tai pariskuntaa.
Valtaosa oli nuoria pareja. Leirillä oli
oma lastenleiri tai lastenhoito kolmelle
eri ikäryhmälle. Saaduista palautteista
ilmeni, että monet perheet pitivät leiriä kesän kohokohtana.
Piirin lähettien määrä oli 16 aikuista
ja 12 lasta. Lähetystyötä tehtiin Lähiidässä, Japanissa, Keski-Aasiassa, Venäjällä, Etiopiassa ja Keniassa. Vuoden ai-

Lähetysvastuu	

kana saimme uuden nimikkosopimuksen Mynämäen seurakunnan kanssa.
Läheteistämme kesällä saapui kausilomalle sekä Huovisten perhe Japanista
että Heinosten perhe Keniasta. Syksyllä
lähetys olikin tavallista enemmän esillä
piirimme alueen tapahtumissa.
Turussa teimme opiskelijatyötä yhdessä Katariinanseurakunnan kanssa.
Yhteistyö on sujunut hyvin jo usean
vuoden ajan. Kolme kohtaamista -illoissa oli 20–30 kävijää. Nuorten omassa
dok-toiminnassa oli havaittavissa ilahduttaa kasvua. Tämä antaa rohkaisevia
näkymiä tulevaisuutta ajatellen.

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Heinonen Hannu & Päivi
Kenia, lähetyslentotyö
35 %
1 työntekijä 	Lähi-Itä
50 %
Huovinen Harri & Elina
Japani
50 %
Repo Jukka & Maria	Viro
10 %
Lehtinen Mika & Tania	Etiopia
20 %
1 työntekijäpariskunta
Keski-Aasia
50 %
Pyykkö Riitta	Raamatunkäännöstyö
0%
Tuppurinen Aki & Pirkko	Etiopia
0%
Klemetti Helvi & Veikko	Venäjä, katekeetta
0%
Ojala Liisa	Venäjä, katekeetta
0%
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Kalle Minkkinen, Eija Kemppainen ja Outi Syrjätie kuuntelevat Kari Valkosen opetusta armolahjoista Skagagårdenilla aamuauringon loisteessa.
Kuva: Antti Martikainen

RUOTSIN SUOMENKIELINEN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS ry.
Ruotsin suomenkielisen Ev.lut. Kansanlähetyksen (Sveriges finskspråkiga
Ev-luth Folkmission rf.) toiminnan tavoitteena vuonna 2010 oli saavuttaa
Ruotsissa asuvia suomenkielisiä evankeliumin sanomalla ja johdattaa heitä Kristuksen tuntemiseen. Kertomusvuonna pidettiin esillä Raamatun sanaa
Lähetyskodilla ja maakunnissa.
Toiminta-alueilla annettiin tukea vastuuryhmien jäsenille kutsuvassa evankelioimistyössä.
Kertomusvuoden aikana kehitettiin
vapaaehtoisten vastuu- ja pienryhmien toimintaa eri paikkakunnilla ja
lähetyskodilla. Pienryhmissä järjestettiin raamattupiirejä ja lähetyspiirejä.
Seuroja pidettiin neljällätoista paikkakunnalla kerran kuukaudessa seitsemän kuukauden aikana. Skoghall
(7), Grums (10), Göteborg (14), Huddinge / Tukholma (17), Sandviken
(11), Karlskoga (16) Motala (9), Kolsva

Lähetysvastuu	

(10), Skövde (22), Tidaholm (23), Surahammar (13), Lilla Edet (8),Trollhättan
(19), Finspång L-koti (13), Kumla (15)
– yhteensä 207 henkilöä. Keskimääräinen osanottajamäärä on merkitty sulkuihin.
Koulutustoiminnassa kehitettiin raamattupäivien opetuksellista sisältöä.
Kertomusvuonna järjestettiin kahdet
Raamattupäivät. Toukokuussa Raamattupäivillä oli puhujavieraana Isto Pihkala ja syyskuussa Miika Peuhkuri. Lapsille
ja nuorille järjestettiin omaa ohjelmaa
Raamattupäivien yhteyteen.
Muita tilaisuuksia Lähetyskodilla
olivat: Tammikuun päivät, puhujavieraana Jorma Susi, Talvipäivät, Raimo
ja Ulpu Lappi, Lähetyspäivät, Matti
Vuolanne, Juhannusjuhlat, Heikki ja
Aili Nummijärvi, Naistenpäivät Hilkka
Keränen / Eila Forsberg, Sielunhoitopäivät, Arto ja Leena Auranen, Kasvupäivät, Vilho Harvala. Lähetyskodilla

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Repo Jukka ja Maria	Viro
0%
Valkama Kari ja Susanne	Raamatunkäännöstyö
0%

LÄHETYSKOTI
S:ta Mariasväg 40
S-612 92 FINSPÅNG,
SVERIGE
puh. ja faksi + 46 (0)122-211 55
ruotsinkl sekl.fi
http://ruotsinkl.sekl.fi
Plusgiro: 415 40 - 6

piirihallituksen pj.
Kari Pälli
puh. + 46 73 088 4886
kari.palli comhem.se
järjestettiin viikoittain myös seuroja
ja raamattupiirejä.
Vuonna 2010 julkaistiin neljä ystäväkirjettä, joissa kerrottiin toiminnasta ja
lähetystyöstä. Ystäväkirjeen levikki on
noin 200 kpl. Piiri kertoi toiminnastaan
myös Uusi Tie-lehden välityksellä sekä
paikallisradion kautta.
Piiri tukee Jukka ja Maria Revon työtä Virossa. Lähetysrenkaassa on noin
50 jäsentä. Lähetystyötä pidettiin esillä sekä kokoontumisissa että ystäväkirjeessä.
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Piirijärjestöjen
tuloslaskelmat 2010
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Piirien toimintatilastot

Pienryhmien lukumäärä piireissä 2009–2010
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Jäseniä kansanlähetyspiireissä 2009–2010
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Ystäväkirjeen saajat 2009–2010
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Toiminnan seurakunnallinen kattavuus 2009–2010
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Yhteenveto piirien toimintatilastoista
(Suluissa vuoden 2009 tieto)
Pienryhmiä piireissä vuonna 2010 oli 591 (528)
Jäseniä Kansanlähetyspiireissä vuonna 2010 oli 3276 (3331)
Piirien ystäväkirjeiden saajia vuonna 2010 oli yhteensä 17 500 (17 482)
Toiminnan seurakunnallinen kattavuus oli keskimäärin 72 % (73 %)

PYLVÄSDIAGRAMMIEN LYHENTEIDEN SELITYKSET
E-P = Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
E-S = Etelä-Saimaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
HEL = Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys ry.
HÄM = Hämeen 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.
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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.
SAV = Savon 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.

V-S

piirijärjestöt

KANNATUSJÄSENET
1. Akaan seurakunta		
2. Alavuden seurakunta		
3. Anjalankosken seurakunta
4. Forssan seurakunta		
5. Hausjärven seurakunta		
6. Heinolan seurakunta		
7. Helsingin Mikaelin seurakunta
8. Hollolan seurakunta		
9. Hämeenkylän seurakunta
10. Hämeenkyrön seurakunta
11. Ilmajoen seurakunta		
12. Imatran seurakunta
13. Jalasjärven seurakunta
14. Janakkalan seurakunta		
15. Joroisten seurakunta		
16. Jämsän seurakunta		
17. Kalajoen seurakunta
18. Kankaanpään seurakunta
19. Kaustisen ja Ullavan seurakunta
20. Kemin seurakunta
21. Keminmaan seurakunta
22. Kempeleen seurakunta		
23. Keravan seurakunta		
24. Kokkolan suomalainen seurakunta
25. Kontiolahden seurakunta
26. Kouvolan seurakunta
27. Kuhmoisten seurakunta
28. Kuopion tuomiokirkkoseurakunta
29. Kuusankosken seurakunta
30. Lahden Joutjärven seurakunta
31. Lahden Keski-Lahden seurakunta
32. Lahden Launeen seurakunta
33. Lapinjärven suomalainen seurakunta
34. Lapuan tuomiokirkkoseurakunta
35. Lieksan seurakunta		

36. Lohtajan seurakunta		
37. Merikarvian seurakunta		
38. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
39. Mynämäen seurakunta
40. Nurmeksen seurakunta		
41. Orimattilan seurakunta		
42. Oulujoen seurakunta		
43. Paltamon seurakunta		
44. Pertunmaan seurakunta
45. Pieksämäen seurakunta
46. Posion seurakunta		
47. Pudasjärven seurakunta
48. Pälkäneen seurakunta		
49. Rauman seurakunta
50. Rekolan seurakunta
51. Riihimäen seurakunta		
52. Savonlinna-Säämingin seurakunta
53. Seinäjoen seurakunta		
54. Siikaisten seurakunta		
55. Soinin seurakunta
56. Sonkajärven seurakunta
57. Tampereen Hervannan seurakunta
58. Tampereen Kalevan seurakunta
59. Tapiolan seurakunta
60. Teuvan seurakunta		
61. Tikkurilan seurakunta		
62. Tohmajärven seurakunta
63. Turun Katariinan seurakunta
64. Ulvilan seurakunta
65. Vantaankosken seurakunta
66. Varkauden seurakunta		
67. Viitasaaren seurakunta
68. Vimpelin seurakunta		
69. Ähtärin seurakunta		
70. Äänekosken seurakunta.
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