Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967
perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä sekä kotimaassa
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että lähetyskentillä. Kansanlähetys
kuuluu kirkolliseen uuspietistiseen
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LÄHETYSJOHTAJAN TERVEHDYS

SUURESSA MUKANA
KANSANLÄHETYSTÄ ON aina kuvannut toiminta. Kansanlähetys-kristitty haluaa tukeutua Raamattuun Jumalan ilmoituksena, tehdä työtä ihmisten pelastumiseksi ja maailman
muuttamiseksi. Tärkeää on elää itse siitä armosta, jota jaetaan muille.
VUOSI 2011 oli Kansanlähetyksessä muutosten vuosi. Pitkäaikainen lähetysjohtaja Timo Rämä jäi eläkkeelle ja Mika
Tuovinen aloitti lähetysjohtajan sijaisena lokakuussa. Talousjohtaja valittiin maaliskuussa eduskuntaan ja hänen tilalleen
saimme nopeasti sijaisen. Merkittävää oli vuoden aikana valmistunut Kansanlähetyksen ohjelma, joka antaa teologialle
ja toiminnalle suuntaviivat.
ULKOMAAN TYÖSSÄ iloitsimme seurakuntien kasvusta EtuAasiassa ja Japanissa. Autoimme maailman köyhimpiä ihmisiä Etiopiassa ja Keski-Aasiassa kylien kehittämis-, mielenterveys ja lukutaitoprojekteissa. Strategiamme mukaisesti
haluamme keskittää lähetystyötä sinne, missä sanomaa Jeesuksesta ei ole vielä kuultu sekä sinne, missä yhteistyökirkot
toivovat Kansanlähetykseltä työntekijöitä. Lähetystyöntekijöitä
meillä oli 76. Työntekijämäärältään vahvimmat työalueet olivat Japani, Etu- ja Keski-Aasia, Etiopia sekä Viro.
KOTIMAAN TYÖSSÄ olemme viime vuosina keskittyneet
raamatunopetukseen. Kansanopisto, piirien toiminta sekä
Radio Dei ja TV7 antoivat tähän hyvän mahdollisuuden. Jumalanpalveluksia oli19 paikkakunnalla ja pienryhmiä oli 543.
Vuoden aikana järjestimme evankelioimiskoulutusta usean
kansanlähetyspiirin alueella. Vahvan raamatunopetuksen
lisäksi meidän on tulevaisuudessa vahvistettava evankelioimistyötä. Kotimaassa paikallinen toiminta tapahtuu 17 piirijärjestön kautta.
YHTEISTYÖ kristillisten järjestöjen kanssa on vahvistunut.
Maaliskuussa järjestettiin ensimmäinen ”Kirkkokansan Raamattupäivä” viidesläisten järjestöjen kansaa Lahdessa. Tarkoituksena on kokoontua vuosittain. Viidesläisten kesken on
suunniteltu ”Viisikielinen” laulukirjaa. Myös toisten herätysliikejärjestöjen kanssa yhteydenpito on vahvistunut.
YKSITYISET IHMISET ovat toimintamme ydin. Monet rukoukset, taloudellinen tuki ja erilainen avustaminen ovat pitäneet
kansanlähetysliikettä pystyssä. Olemme halunneet jatkaa
liikkeenä, joka korostaa tavallisten kristittyjen asemaa Jumalan työtovereina.

KIRKKO on jatkanut lähetystyön tukemista. Olemme kiitollisia jokaiselle nimikkoseurakunnalle ja seurakuntien pienryhmälle, jotka ovat olleet työssä mukana. Haluamme tarjota
seurakunnille luotettavan lähetystyökanavan, jossa keskeistä
on ihmisten pelastuminen ja kaikkien kansojen tekeminen
Kristuksen opetuslapsiksi.
KIITOSMIELI herää kun katson,
mitä olemme yhdessä tehneet
evankeliumin levittämiseksi
kotimaassamme ja
lähetysaloilla.

MIKA TUOVINEN
lähetysjohtaja
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T YÖA LU E E N VA R A E S I M I E S DA N I E L N U M M E L A
S U S A N N A K I V I R A N TA

TEKSTI
K U VAT

JAPANI
Japanin historian voimakkain maanjäristys (9.0 magnitudia) käynnisti 11.3.2011
Itä-Japanissa ennennäkemättömän katastrofien sarjan. Maanjäristyksessä ja
sen aiheuttamassa tsunamissa kuoli
noin 16.000 ihmistä. Lisäksi tuhansia
ihmisiä joutui kadoksiin tai loukkaantui.
Maanjäristys ja sen jälkeinen tsunami
vaurioittivat myös Fukushiman ydinvoimalaa aiheuttaen laajalle alueelle
levinneet säteilypäästöt. Varolaskelmien
pettäminen, tsunamivallien riittämättömyys, ja turvallisen ydinvoiman unelmakuvan sortuminen on koettu maassa suurena järkytyksenä.
Katastrofi kuitenkin myös yhdisti kansaa, tuhannet vapaaehtoiset matkustivat toiselle puolelle Japania avustamaan raivaustöissä. Myös rahaa ja tavaraa lahjoitettiin. Rukoilemme, että katastrofi voisi ajaa kaikkensa menettäneitä japanilaisia etsimään myös pysyvän
rauhan antajaa, Jeesusta Kristusta.
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Työalan lähettikunnan kokoonpanossa tapahtui kuluneena vuonna useita
osin odotettuja ja osin odottamattomia muutoksia. Maassa olevien työntekijöiden määrä on supistunut noin
puoleen. Tämä on aiheuttanut työalalla
monenlaisia haasteita ja vaatinut työntekijöiltä joustamista.

ETELÄ-NISHINOMIYA
Etelä-Nishinomiyan kuluneen vuoden
toimintateema oli ”Iloitkaa iloitsevien
kanssa, itkekää itkevien kanssa”. Tämä
toteutui konkreettisesti, kun seurakunta sai rukous- ja taloudellisen tuen
antamisen lisäksi vastaanottaa uusia
jumalanpalveluskävijöitä Fukushiman
läänistä alueelle muuttaneen kolmen
perheen kautta. Seurakunnan pastori
sekä yksi seurakuntalainen kävivät katastrofialueella osallistumassa raivaustyöhön. Muut seurakuntalaiset osallis-
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tuivat avustustyöhön puhdistamalla
tsunamissa likaantuneita kuva-albumeita ja ostamalla evakuointialueen
käsitöitä myytäväksi eteenpäin.
Huhtikuussa seurakunta aloitti sään-

JAPANI
Kansanlähetys aloitti työn Japanissa
vuonna 1968.
Vuoden 2011 lopulla työntekijöitä oli
Japanissa yhteensä 13.
Yhteistyökirkkomme on Länsi-Japanin ev.lut. kirkko (LJELK). Kansanlähetys on ollut Japan Evangelical
Missionary Associationin (JEMA)
jäsen vuodesta 1975.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Tapani Kaitainen, SEKL
puh. 019 779 2228
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nölliset pyhäkoulut ennen varsinaista jumalanpalvelusta. Keskimääräinen
sunnuntai-läsnäolo oli kuusi lasta ja
17 aikuista. Muita tilaisuuksia järjestettiin noin kuusi kertaa viikossa. Kesästä lähtien korealainen yhteistyölähetti
osallistui toimintaan kuukausittaisen
saarnan ja syksystä lähtien viikoittaisen
koreanryhmän opettamisen muodossa. Muu toiminta muodostui raamattupiireistä, kielipiireistä, kotikokouksista ja
kasteopetuksesta.

AWAJI
Awajin seurakunnassa kulunut vuosi
oli suurten muutosten vuosi. Seurakunnassa lähes kuusi vuotta palvelleiden lähettien palattua pysyvästi Suomeen seurakunnan vetovastuun otti
nuoremman sukupolven lähettiperhe.
Vaihdosta oli valmisteltu pitkään ja se
näyttää sujuneen hyvin. Seurakunnan
ikärakenne on tällä hetkellä melko vanha ja jatkossa seurakunnassa halutaan
panostaa myös nuoremman sukupolven japanilaisten tavoittamiseen. Ju-

malanpalveluksiin osallistui keskimäärin 19 henkilöä.
Työntekijävaihdoksen ohella seurakunnan elämässä merkittävä asia oli
kirkkohankkeen eteenpäin nytkähtäminen. Seurakunta on viime vuosina
kasvanut voimakkaasti ja tilojen alkaessa käydä ahtaiksi joidenkin seurakuntalaisten mielissä jo vuosia ollut toive
omasta kirkosta on saanut laajempaa
kannatusta. Kuluneen vuoden aikana
seurakunta etsi aktiivisesti tonttia tulevaa kirkkoa varten ja loppuvuodesta
sellainen löytyikin. Kaupat tontista solmittiin joulukuun ensimmäisenä päivänä. Seurakunta ei kuitenkaan pysty
ilman ulkopuolista taloudellista apua
rakentamaan kirkkoa, ja siksi se toivoo
apua Suomesta.

HAT-KOBE
Työ lähetyksen uusimmassa työpisteessä on jatkanut kasvuaan. Edellytykset
mm. lapsityölle ovat hyvät, sillä alueella asuu runsaasti lapsiperheitä. Uudentyyppinen lasten pyhäkoulu, HAT-kids,

kokoontui sunnuntaisin ennen jumalanpalvelusta paikallisen työntekijäpariskunnan johdolla. Lisäksi noin kerran
kuussa järjestetyt teemakerrat ja muutaman kerran vuodessa olleet isommat
tapahtumat keräsivät kymmeniä lapsia
kirkkoon. Pääsiäiskirkon käsikelloesitystä ja kynttiläkirkon joulukuvaelmaa
katsomaan saapui lasten vanhempia ja
sisaruksia, jotka muutoin eivät käy kirkossa. Lapsena kylvetyt Sanan siemenet ovat kantaneet hedelmää monen
japanilaisen elämässä.
Toiminta jatkui muutenkin vilkkaana
suuren työntekijäjoukon avulla. Uutena työmuotona alkoivat HAT-gospellauluryhmä sekä koululaisten englanninkerho ja englanninkielinen musiikkileikkikoulu. Jumalanpalveluksiin osallistui keskimäärin 16 henkilöä. Vuoden
aikana kastettiin yksi henkilö, ja kolme
henkilöä aloitti kasteopetuksen. Seurakunnan hyväksymistä Länsi-Japanin
Ev.lut. kirkon neljännen asteen seurakunnaksi sekä hautapaikan ostamista
yhdessä toisen seurakunnan kanssa
valmisteltiin.

Japanissa jumalanpalveluksen jälkeen kokoonnutaan joko yhteiselle aterialle tai kahville.
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T YÖALUEEN ESIMIES PIRKKO TUPPURAINEN
JOANNA AMEMORI

TEKSTI
K U VA

ETIOPIA
Etiopiassa kertomusvuosi oli pääsääntöisesti rauhallinen. Teitä, siltoja ja rakennuksia rakennettiin paljon
varsinkin isommissa kaupungeissa
kiinalaisten avustamina. Suuri Niiliin
rakennettava Abbay-pato oli Etiopian
uutisten vuoden ykkösaihe. Siihen kerättiin etiopialaisilta varoja monin eri
tavoin. Kuivuus ja nälkä Etiopia–Kenia–Somalia raja-alueella ja miljoonat
nälkää näkevät olivat esillä erityisesti kansainvälisissä uutislähetyksissä.
Inflaatio oli korkea ja erityisesti ruokatarvikkeiden hinnat kohosivat huomattavasti.

MEKANE YESUS -KIRKKO
Lähettien työlupia erityisesti kehitysyhteistyöhön on ollut erittäin
vaikeaa saada uusituksi kuluneen
vuoden aikana, lähetit ovat joutuneet hakemaan business-viisumeja
ja maksamaan sakkoja laittomasta
maassa olosta odottaessaan työlupaansa. Myös opiskelijoiden harjoitusmahdollisuudet pienenivät huomattavasti vaikeutuneen työlupakäytännön takia. Mekane Yesus -kirkon
lähettien määrä on vähentynyt vuoden 2003 maassa työskennelleestä 300 lähetistä nykyiseen 62 lähettiin, joista lähes puolet oli suomalaisia lähettejä. Omia lähettejämme
oli maassa vuoden 2011 aikana 11.
Mekane Yesus -kirkon jäsenmäärä oli
5 576 156.
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JIMMAN ALUE
Maaliskuun alussa muslimit aloittivat
kampanjan evankelisia kirkkoja vastaan maaseudulla Jimman itäpuolella.
Noin 50 km päässä Jimmasta olevalla
alueella poltettiin kirkkoja ja kristittyjen koteja. Yhteensä yli kuusikymmentä kirkkoa paloi. Kale Hiwot -kirkkoja
poltettiin 43, Mekane Yesus -kirkkoja
paloi 13, loput olivat muita evankelisia kirkkoja. Samantapaisia kristittyjen vainoja on ollut ennenkin Jimman
alueella. Aloitteentekijöinä ovat olleet
ulkomailla koulutetut muslimit. Kristittyjen vastainen kampanja jäi kesken, kun Etiopian liittovaltion poliisi
ja armeija tulivat rauhoittamaan tilannetta. Viranomaiset saivat tilanteen
hallintaan viikossa, sen jälkeen tuhotyön tekijät määrättiin rakentamaan
uudelleen poltetut kirkot ja talot. Tässä
pikarakennusohjelmassa valmistuivat
tilapäiset kirkkorakennukset, joita voidaan myöhemmin käyttää seurakuntien pyhäkoulu-, kokous- ja toimistotiloina. Pysyvät kirkkorakennukset ovat
vielä rakentamatta.
Tuhannet kristityt joutuivat pakenemaan kotikyliltään pelätessään henkensä puolesta. Monien omaisuus ja
talot tuhottiin. Myös työntekijäperheemme oli evakossa Addis Abebassa parisen viikkoa. Vainosta kärsineiden avustaminen lähti pian käyntiin
ja suurin osa ihmisistä pääsi palaamaan kotikylilleen. Suomen Etiopian
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suurlähetystön myöntämällä avustuksella Jimman rovastikunta hankki vainoissa omaisuutensa menettäneille
huonekaluja, siemenviljaa ja lannoitteita. Kirkkorakennuksiin tai seurakuntien työhön valtion rahaa ei käytetty.
Avustettavien joukossa oli ainakin yksi
muslimiperhe, joka myös joutui vainon
kohteeksi. Suomessa oli keräys palaneiden kirkkojen uudelleen rakentamiseksi ja lähetys saikin omaksi vastuualueekseen Dimtun kirkon rakentamisen. Ensimmäiset perustan kaivaukset
tehtiin 20.9.2011.
Jimman alueella oli myös käynnissä
lähteensuojausprojektit Halleuworqissa ja Galleessan kylässä sekä kummilapsiluokan rakentaminen Bongassa.

ETIOPIA
Kansanlähetys aloitti työn Etiopiassa
vuonna 1968.
Vuoden 2011 lopulla työntekijöitä oli
Etiopiassa yhteensä 11.
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
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Ammayan raamattukoululla tehtiin
paljon käytännön korjaus- ja rakennustöitä.

DIAKONIATYÖ
Airan sairaalaan toimitettiin maitopulveria aliravittujen lasten ruokintakeskukseen ja synnytysosastolle. Sairaalan
avoterveydenhuollon kautta autettiin
köyhiä koteja. Airassa autettiin opiskelijatyttöjä ja köyhiä perheitä teettämällä
ja markkinoimalla ommeltuja kasseja.
Addis Abeban vammaisten naisten
yhdistystä autettiin. Naisille opetettiin
käsitöiden tekemistä ja valmiiden töiden markkinointia. Ammayan vankilan vankien hyväksi järjestettiin vaatekeräys ja vilttilahjoitus. Vaatekeräys
järjestettiin myös niiden jimmalaisten
auttamiseksi, joiden kodit ja omaisuus
oli poltettu alueen levottomuuksien
aikana. Euran ja Pyhäjärven Lions Ladyjen lahjoitus toimitettiin Ammayan
ja Jimman seurakunnan pyhäkouluille.
Lahjoitus sisälsi muun muassa askartelumateriaalia. Jimman alueella aloitettiin naisten käsityöpiiri.
Lähetyksellä oli ennätysmäärä, 22
etiopialaista stipendiaattia, joista suurin
osa opiskeli Addis Abeban, Airan, Metun ja Awasan seminaareissa sekä Ammayan raaamattukoulussa. Kaksi opiskelijaa valmistui kuluneen vuoden aikana. Lisäksi lähetit tukivat henkilökohtaisesti monia etiopialaisia opiskelijoita.
Kummilapsiohjelmassa Agaron, Bongan ja Sokorrun kaupungeissa huolehdittiin yhteensä 330 kummilapsesta.
Kansallisia työntekijöitä lähetyksellämme oli keittiöapulainen ja 8 vahtia.
Projektit ja raamatunkäännös- ja lukutaitotyö työllistivät myös etiopialaisia
projektityöntekijöitä.
Pitkästä aikaa aloitettiin myös suomalainen koulu, jossa varsinaisia oppilaita oli yksi.

Maassa, jossa ei ole minkäänlaista
sosiaalihuoltoa, kaikkein heikoimmassa
asemassa ovat vammaiset naiset. Ammattitaidon oppiminen auttaa heitä hankkimaan
elannon itselleen ja perheelleen ja antaa
samalla tulevaisuuden toivoa.

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI
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Istanbulin luterilainen seurakunta kokoontui syksyllä Marja-Liisa ja Risto Soramiehen
läksiäisjumalanpalvelukseen. Soramiehet palasivat kotimaahan tehtyään
neljäkymmentä vuotta kristillistä työtä ulkomailla.

T YÖALUEEN ESIMIES
SEKLIN ARKISTO

TEKSTI
K U VAT

ETU-AASIA
SEKL tekee työtä turkkilaisessa maailmassa Istanbulin luterilaisen kirkon (ILK)
työyhteydessä. SEKL kuuluu yhdessä
Kylväjän, Sansan ja SLEF:n kanssa Turkin työn neuvottelukuntaan, joka toimii
ILK:n yhteistyöelimenä Suomessa.
Julistustyön pääpaino on Istanbulissa ja Bulgarian Peshterassa, mutta
myös linkki Mannheimissa tehtävään
turkinkieliseen seurakuntatyöhön on
tärkeä. Vuoden 2011 aikana alkoivat
säännölliset kokoukset myös Izmirissä
sekä Krusovon kylässä Bulgariassa. Viikoittaiset turkinkieliset kokoontumiset
keräävät keskimäärin noin 120 sanankuulijaa. Seurakunnissa tarjotaan pari
kertaa vuodessa mahdollisuutta kastekouluun. Vuosittain kastetaan useita
uusia jäseniä seurakuntiin.
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Säännöllisten jumalanpalvelusten ja
pienpiirien lisäksi tärkeä rooli on lapsityöllä. Myös nuorten erityistarpeita
pyritään resurssien mukaan ottamaan
huomioon.
Kirkossa otettiin vuoden 2011 lopulla käyttöön kolmas vuosikerta evankeliumikirjasta. Evankeliumikirjan ohella
on käynnissä hanke oman virsikirjan
laatimiseksi.
Vuonna 2011 otettiin ILK:ssa käyttöön strategia vuosille 2011–2017.
Samalla pohdittiin mikä kirkon työssä on keskeisintä. Koska vain Jumalan
Sana luo uskon, todettiin, että kirkon
strategian onnistumista arvioitaessa on ennen kaikkea kysyttävä, onko
Jumalan Sanaa julistettu. Strategian
keskeisimpänä tavoitteena on tuoda
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Jumalan sana yhä useamman ihmisen kuultavaksi turkkilaisessa maailmassa.

KIRJALLISUUTYÖ JA
TEOLOGINEN KOULUTUS
Vuoden aikana valmistuivat turkinkielellä Iso katekismus, Martti Lutherin Kuinka rukoilla, ystäväni ja uudistettu painos
Martti Lutherin elämänkerrasta.
Raamattuopetusta annetaan seurakunnissa säännöllisesti kokoontuvissa pienpiireissä. Turkinkielisen
teologikoulutuksen rakentaminen
jatkui edellisvuoden tapaan. Tavoitteena on luoda koulutuspaketti, joka
ordinaatiokoulutuksella täydennettynä antaa pätevyyden toimia pappi-
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na Istanbulin luterilaisessa kirkossa.
Koulutuksiin on osallistunut joitakin
kansallisia teologiasta kiinnostuneita
henkilöitä.

DIAKONIATYÖ
Bulgarian Peshteran seurakunnassa
toteutettiin toista kertaa koruprojekti. Peshteran seurakuntalaiset tekevät
koruja, joiden myyntivoitoilla kartutetaan seurakunnan diakoniakassaa.
Projektin tuloilla taataan vaikeina talvikuukausina useille seurakunnan vähävaraisille perheille lämmitys, ruoka
ja lääkkeet.

ETU-AASIA
Kansanlähetys aloitti työn Etu-Aasiassa vuonna 1968.
Vuoden 2011 lopulla työntekijöitä oli
Etu-Aasiassa yhteensä 14.
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

MEDIATYÖ
SEKL ja ILK toimivat Sat7Türk nimisen
turkinkielisen kristillisen TV-kanavan
partnereina (www.sat7turk.com). Ohjelmia lähetetään neljä tuntia päivässä
satelliitin kautta. Ohjelmia voi ladata
myös Internetistä.
Istanbulin luterilaisen kirkon wwwsivuilta (www.luteryenkilisesi.org) on
ladattavissa turkinkielistä kristillistä kirjallisuutta ja äänitiedostoina Istanbulin
luterilaisen seurakunnan jumalanpalvelusten saarnat.

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

TUTKIMUSTYÖ
SEKLin tukema Evankelisluterilainen
uskontotutkimusinstituutti ELRIM aloitti toimintansa Istanbulissa (www.elrim.
org). Istanbulissa toimiva instituutti antaa entistä paremman mahdollisuuden
kohdata paikallisissa islamilaisissa opinahjoissa toimivia muslimiopiskelijoita ja
-opettajia. Syvällinen islamin ymmärtäminen on työmme kokonaisuuden
kannalta tärkeää. Islamilaisen kontekstin
sisällä toimiva instituutti voi olla avuksi
myös länsimaisille akateemisille ja kirkollisille toimijoille, jotka haluavat tulla
paikanpäälle kohtamaan islamia.
Istanbulin luterilaisen kirkon teologikoulutus tulee jatkossa toteutumaan
enenevissä määrin ELRIM:n puitteissa.
Tavoitteena on, että kristillisen teologian
kursseja voidaan tarjota myös paikallisille islamilaisille tiedekunnille, joissa imaamiksi opiskelevien opintoihin kuuluu
myös kristinuskoon tutustuminen.

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI
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KESKI-AASIA
Kansanlähetys aloitti työn KeskiAasiassa vuonna 1968.
Vuoden 2011 lopulla työntekijöitä oli
Keski-Aasiassa yhteensä 13.
Kansanlähetys toimii Keski-Aasiassa
yhteistyössä kansainvälisen avustusjärjestön kanssa. Työhön saadaan hanketukea Suomen Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Elisabet Elo, SEKL
puh. 019 779 2219
T YÖALUEEN ESIMIES
SEKLIN ARKISTO

TEKSTI
K U VA

KESKI-AASIA
Kansanlähetys toimii Keski-Aasiassa
kansainvälisen kristillisen kehitysjärjestön palveluksessa terveyden ja kehityksen aloilla. Yhteistyöjärjestön 60 ulkomaista työntekijää toimivat seitsemällä eri alueella. Ulkomaiset työntekijät
ovat noin 30 jäsenjärjestön lähettäminä tulleet Keski-Aasiaan kymmenestä
eri maasta. Paikallisia työntekijöitä on
noin 500.
Vastuu turvallisuudesta on siirtymässä paikallisille joukoille. Turvallisuustilanne on jatkuvan tarkkailun alla. Maan
luoteisosassa se on huonontunut siinä
määrin, että ulkomaalaisten tiimimme
on pienentynyt huomattavasti, mutta
projektit edelleen jatkuvat siellä.

PÄÄKAUPUNKI
Kansanlähetyksen työntekijät toimivat
projektien vastuuhenkilöinä. Pääkaupungissa työntekijämme vastasi kielenja kulttuurinkoulutusohjelmasta, johon
kuuluu kahdeksan opettajaa ja noin viisikymmentä oppilasta.
Työntekijämme johti yhteistyöjärjestömme kieli- ja kulttuuriopetusohjelman kielikoulua. Hän järjesti orientaatiokursseja uusille tulokkaille. Yhdessä kieli-
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konsultin kanssa uudistettiin ja kehitettiin kursseja ja niiden materiaaleja.
Kielen- ja kulttuurinkoulutusohjelmaan kuuluu kouluja viidellä eri paikkakunnalla. Koulut palvelevat sekä järjestömme työntekijöitä että muita ulkomaalaisia. Kielikonsulttimme tehtäviin kuului pääasiassa kielenopettajien
koulutus, heidän työnsä ohjaaminen
sekä opetusmateriaalin ja kielikurssien
suunnittelu. Vuoden aikana hän koulutti eri paikkakunnilla 22 uutta kielenopettajaa opettamaan kolmella eri
maassa puhuttavalla kielellä.

LÄNTINEN KAUPUNKI
Työntekijämme johti paikallista kielikoulua ja osallistui kansainvälisen seurakunnan avustustoiminnan järjestämiseen. Hän koulutti sairaanhoitajia ja
kehitti työtä mielenterveysprojektissa.
Paikalliset työntekijät vastaavat klinikka-, koulutus- ja hallintotehtävistä. Projektin kuusi hoitajaa ohjaavat sairaanhoito-opiskelijoita ja kouluttavat hoitajia ja kätilöitä mielenterveystyöhön.
Työntekijämme on toiminut yhteistyöjärjestömme läntisen alueen tiimin
johtajana. Aluetoimistossa ja projekteis-
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sa oli vuoden lopussa kolme suomalaista ja noin 75 paikallista työntekijää.
Hän vastaa alueen toiminnasta ja tukee
ulkomaalaisia ja paikallisia työntekijöitä sekä projekteja. Toukokuusta alkaen
Kansanlähetyksen työntekijä johti myös
läntisen alueen paikallista kielikoulua.

FYSIOTERAPIA
Alkuvuonna työntekijämme vastasi luoteisessa kaupungissa toimivasta ortopedisestä työpajasta ja fysioterapiakeskuksesta. Siirryttyään pääkaupunkiin
hän tuki klinikan toimintaa fysioterapiakonsulttina ja kouluttajana. Samalla hän
teki työtä pääkaupungin fysioterapiainstituutissa valmistamalla opetusmateriaalia ja kouluttamalla opettajia.
Helsingin seurakuntayhtymä tuki fysioterapeuttien palkkausta.

OPETUSTYÖ
Työntekijämme opetti kaksiopettajaisessa koulussa oppilaita esikoulutasolta neljänteen luokkaan sekä avusti
tiimijohtajaa kiinteistöjen huoltotöissä.
Muusta työstä Keski-Aasiassa kerrotaan
Kehitysyhteistyö-osiossa.

TYÖ ULKOMAILLA

KEHITYSYHTEISTYÖ
Kansanlähetyksen työntekijöistä
neljä henkilöä toimi työalueilla kehitysyhteistyöprojekteissa vuonna
2011.
Hankkeita toteutetaan yhteistyössä
Suomen Ulkoasiainministeriön (UM),
Mekane Yesus -kirkon, Kansainvälisen yhteistyöjärjestön ja paikallisten
yhteistyötahojen kanssa.

Tollayn koulun luovutusjuhlassa
paikkakunnan ortodoksipappi
Mamire Fekede ja muslimien edustaja
Haji Sultan siunasivat koulun tilat
sekä siellä tehtävän työn.

YHTEYSHENKILÖ
Kehitysyhteistyövastaava
Väinö Halonen, SEKL
puh. 019 779 2216
E TIOPIAN JA KESKI-AASIAN T YÖALUEIDEN ESIMIEHE T
JOHANNES HEINOLA

TEKSTI
K U VA

KEHITYSYHTEISTYÖ
ETIOPIA
Maaseudun kehitysprojekti
Risiiniöljyn valmistus risiinikasvin siemenistä oli projektin yksi osa. Siihen
tarvittavat laitteet tulivat vuonna 2010
Intiasta. Tammikuussa 2011 intialaisen
laitevalmistajan lähettämä teknikko oli
asentamassa ne paikoilleen ja suorittamassa koeajot. Risiiniöljystä tehtiin saippuaa. Tarkoitus oli puhdistaa öljyä myös
dieselpolttoaineeksi. Tämä puhdistettu,
mutta muuten jalostamaton kasviöljy
sopii lisänä tavalliseen dieselpolttoaineeseen sekoitettavaksi, näin säästyy
ostettavaa kaupallista polttoainetta.
Tavoite jäi osin toteutumatta, viljelijät
eivät kiinnostuneet tarpeeksi risiinikasvin viljelystä, perinteinen kahvinviljely
on tuottavampaa ja varmempaa. Myös
laitteiston toiminnassa oli ongelmia.
Peltojen kasteluohjelmassa viljelijät käyttivät mielellään pieniä kastelupumppuja, joiden käsittely oli helppoa
parin miehen voimin. Kastelualueilla
viljeltiin vihanneksia kuten kaalia, sipulia, tomaattia, perunaa, pippureita
ym. kasveja. Syksyllä hankittiin ja luovutettiin vielä viisi uutta, pientä kastelupumppua viljelijöille.

Hunajantuottajille järjestettiin lisää
koulutusta. Valtiolta lainattu asiantuntija antoi neuvoja käytännön ongelmiin. Kurssilla mehiläishoitajat saivat
jakaa kokemuksiaan ja tuoda esille
kysymyksiänsä. Tuottajat saivat myös
lisää mehiläispesiä.
Koulurakennus Tollay’hin valmistui
syksyllä. Koulu luovutettiin Etiopian
valtiolle 9.10.2011. Koulun luovutusjuhlassa eri uskontojen edustajat yhdessä siunasivat koulun rakennukset
ja niissä tehtävän työn.

HIV-projekti
Vuonna 2011 projekti on auttanut taloudellisesti 100 AIDS-orpoa, 100 HIVpositiivista, lisäksi on autettu noin 30
uutta riskiryhmään kuuluvaa nuorta
työtoimintojen kautta. HIV-testauksia
tehtiin Jimman maakunnassa yhteensä 2600 henkilölle. Heistä uusia HIVpositiivisia oli 22 henkilöä.
Vuonna 2011 projektin kautta keskityttiin erityisesti työtoimintojen kehittämiseen, jotta työpisteet voisivat tuoda riittävästi tuloja elämiseen. Näin vältyttäisiin esimerkiksi uhalta, että nuoret tytöt ajautuvat seksityöläisiksi.

Uusi UM:n rahoittama Darimun maaseudun elinolosuhteiden kehitysprojekti 2012–2014 myönnettiin järjestöllemme joulukuussa 2011.

KESKI-AASIA
Keski-Aasiassa Kansanlähetys vastasi
UM:n rahoittamasta kylänkehitysprojektin toiminnasta. Kuluneena vuonna
projekti toimi seitsemässä maaseudun
kylässä läntisen kaupungin pohjoispuolella. Työssä pyrittiin osallistavia
menetelmiä käyttäen kehittämään kyläläisten voimavaroja ja taitoja, jotta
he jatkossa voisivat paremmin vastata
omasta kehityksestään. Projektin erilaiset toiminnot kehittivät mm. terveyden tasoa, lukutaitoa, taloudellista
omavaraisuutta ja kyläläisten kykyä toimia yhteistyössä. Työ kahdessa kylässä saatiin vuoden loppuun mennessä
päätökseen.
Työntekijämme toimi yhteistyöjärjestön terveysprojektien johtajana. Vastuualueeseen on kuulunut mm. laajeneva mielenterveysohjelma, ortopedinen työpaja, fysioterapiainstituutti sekä
osallistuminen yhteistyöjärjestön johtoryhmän viikoittaiseen työskentelyyn.

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI
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A LU E K O O R D I N A AT T O R I E L I S A B E T E LO J A
TEKSTI
T O I M I T U S PÄ Ä L L I K K Ö V U O K K O V Ä N S K Ä
K U VA
SEKLIN ARKISTO

LÄHI-ITÄ
Lähi-idässä Kansanlähetys toimii maassa, jonka terveydenhoito on Maailman
terveysjärjestön tilastoissa 63. sijalla.
Tähän tilastoon vaikuttaa se tosiasia,
että kaikki parhaimmat hoitopaikat ja
opiskelupaikat ovat maan pohjoisosien
suurkaupungeissa. Yhtenä toiminnan
tavoitteena on viedä terveydenhoitopalveluja myös syrjäisten seutujen ihmisille.

KRISTILLINEN SAIRAALA
Kansanlähetys on ollut ylläpitämässä kristillisen sairaalan toimintaa jo
20 vuotta. Sairaalan yhteydessä toimii
evankelinen seurakunta.
Sairaalan käytössä on myös kiertävä
klinikka, joka vie terveydenhoitopalveluja sellaisille seuduille, missä väestöllä
on hankaluuksia päästä hoidon piiriin.
Kertomusvuonna hoitohenkilöstö teki
klinikan kanssa viisi tällaista matkaa.
Vähemmistökansan alueella toimii
klinikka, joka on rakennettu aikoinaan
Suomen valtion kehitysyhteistyömäärärahoilla. Kansanlähetyksen työntekijä
vastaa klinikan toiminnasta. Klinikalla
toimii yksi lääkäri, joka käy kahdesti viikossa hoitamassa potilaita. Hoitotyössä
on apuna sairaanhoitajamme kouluttamia paikallisia työntekijöitä. Potilasjonot ovat kuukauden mittaiset.
Erityisen paljon klinikalla käy diabetespotilaita. Sen vuoksi tavoitteena
on aloittaa erityinen diabetespotilaille suunnattu kolmevuotinen ohjelma.
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Sitä rahoittaa hollantilainen avustusjärjestö.

PERHELÄÄKÄRIPROJEKTI
Lähetyssairaalan tiloissa ja työyhteydessä on aloitettu perhelääkäriohjelma. Projektin yhtenä tavoitteena on
saada lisää lääkärityövoimaa klinikan
tarpeisiin. Tarkoituksena on antaa kristityille nuorille vastavalmistuneille lääkäreille tuoreimmat lääketieteelliset
tiedot ja taidot. Samalla halutaan levittää Jeesuksen rakkautta potilaiden keskuuteen. Nuorten lääkäreiden kanssa
on tehty vierailuja kyliin ja potilaiden
luokse. Heillä on ollut paljon mahdollisuuksia keskustella ja rukoilla potilaiden kanssa. Jotkut ovat erittäin aktiivisia myös hengellisessä työssä.
Opiskelijoille on annettu mahdollisuus
osallistua kristityille lääkäreille tarkoitettuihin seminaareihin ja kokoussarjoihin.
Samalla on voitu kertoa projektista ja
saada uusia opiskelijoita mukaan. Opiskelijat ovat vierailleet paikallisissa lääkäreiden kokouksissa, ja täten tietoa on
levitetty valmiiden lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden keskuuteen.
Opiskelijat noudattavat kahden yliopiston opetusohjelmaa, ja täten he
voivat suorittaa erikoistumistutkinnon
perhelääkäreiksi toisessa näistä yliopistoista. Tammikuussa 2012 kaksi opiskelijaa osallistui menestyksellisesti ensimmäisiin tutkintoihin.
Huhtikuussa vuonna 2012 projektiin
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tulee viisi uutta opiskelijaa.
Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden läsnäolo on kohottanut sairaalan lääketieteellistä tasoa ja ollut piristysruiskeena kaikille sairaalan työntekijöille. Lähetyssairaalan ja muiden kristillisten sairaaloiden työn jatkumiselle tällainen projekti on todella tarpeellinen.
Helsingin seurakuntayhtymä tuki
kertomusvuonna sekä kiertävän klinikan toimintaa että perhelääkärien erikoistumiskoulutusta.

KUMMITYÖ
Kansanlähetyksellä on kummilapsityötä maan pääkaupungissa sijaitsevan
tyttökodin yhteydessä. Kummeja on ollut 27. Osa tukee koko tyttökotia ja osa
yksityisiä tyttöjä. Vallankumouksen aika
oli vaikeaa tyttökodilla, sillä elintarvikkeita oli vaikea saada. Koululla on ollut
myös taloudellisia vaikeuksia inflaation
ja koulumaksujen nousun vuoksi.
Kummien lisäksi myös Rantakylän
seurakunta tuki kertomusvuonna tyttökodin toimintaa.

SAT-7
Satelliittikanava SAT-7 tukee ohjelmillaan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristittyjä. Tasokkaat ja raitishenkiset ohjelmat ovat suosittuja myös monen
muslimin kodissa. Kanavan tarkoitus on
tuoda toivoa alueen ihmisille ja vahvistaa kirkkoja ja kristittyjä.

TYÖ ULKOMAILLA

Kristityt näkyviksi Lähi-idässä
Viimeaikaiset muutokset Lähi-idän ja
Pohjois-Afrikan arabimaissa ovat vaikuttaneet myös kirkkojen ja kristittyjen elämään. Toisaalta kirkot ovat tulleet entistä näkyvämmiksi, mutta paikoin kristittyjen elämä on vaikeutunut
suoranaisten vainojen tähden. Kristillisellä satelliittikanavalla on ollut tapahtumissa tärkeä roolinsa kristittyjen rohkaisemiseksi. Merkittäviä TV-lähetyksiä
oli viime uudenvuoden suora lähetys
Tahririn aukiolta, jonne tuhannet kristityt kokoontuivat ylistämään Jeesusta
ja rukoilemaan. Toinen esiintuleminen
oli 11.11.2011 lähetetty kahdentoista
tunnin ohjelma Kairon Luola-kirkon
rukouskokouksesta, johon oli kokoontunut 70 000 uskovaa.

LÄHI-ITÄ
Kansanlähetys aloitti terveydenhoitotyön Lähi-idässä vuonna 1975.
Vuoden 2011 lopulla maassa oli yksi
järjestön työntekijä.
Yhteistyösopimus SAT-7:n kanssa
solmittiin vuonna 2000 ja SAT-7
TÜRK:n kanssa vuonna 2004.
Aloitettiin valmistelut asiantuntijaperheen lähettämiseksi SAT-7
työyhteyteen.

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

Katsojapalaute vilkastunut
SAT-7:llä on viisi eri kanavaa. Mittavin
on arabiankielinen kanava. Erityisesti
lasten kanavan katsojaluvut ovat jatkuvasti nousseet. SAT-7 KIDS -ohjelmilla
on jopa 9.25 miljoonaa katsojaa.
Myös farsin- ja turkinkieliset ohjelmat
ovat keränneet hyvin katsojia.
Merkittävä muutos viime vuosina
on katsojapalautteen määrässä ja interaktiivisuuden lisääntymisessä. Siihen ovat vaikuttaneet uudet viestimet.
Tuotannon alettua vuonna 1996 palautetta tuli lähinnä kirjeiden, faksien
ja puhelimen välityksellä. Nyt ihmisillä
on käytössä sähköpostit, SMS-viestit,
facebookit ja twitterit, joten palaute
on kasvanut rajusti. Sen analysoimiseksi on kehitetty automaattinen järjestelmä.

Yhteistyö yli rajojen
Suomesta työtä tukevat muun muassa Suomen Lähetysseura, Medialähetysjärjestö Sanansaattajat ja Kansanlähetys.
Satelliittikanavan yhteistyöpohja on
hyvin laaja. Kansainväliseen neuvostoon kuuluu 31 jäsentä, joiden kirkollinen tausta vaihtelee ortodokseista helluntailaisiin. Kaikki sitoutuvat vuodelta
325 peräisin olevaan Nikealais-Konstantilaiseen uskontunnustukseen.

Perhelääkäriohjelma kouluttaa lääkäreitä klinikan tarpeisiin.
Tavoitteena on antaa nuorille vastavalmistuneille lääkäreille
tuoreimmat lääketieteelliset tiedot ja taidot.

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI
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T YÖALUEEN ESIMIES JUHA SAARI
JOOSE PITKÄSEN ARKISTO

TEKSTI
K U VA

VENÄJÄ
Kansanlähetys toimii Venäjällä Inkerin
Evankelisluterilaisen kirkon yhteydessä. Tässä kertomuksessa keskitytään
Inkerin kirkon toimintaan. Yleistilanne
Venäjällä on suhteellisen vakaa. Talouden ja rakenteiden kehitys on ollut
varsin voimakasta. Käydyt parlamenttivaalit, valmistautuminen persidentin
vaaleihin ja presidentti Vladimir Putinin
ilmoitus paluusta presidentiksi aiheutti
laajaa tyytymättömyyttä ja turhautumista kansalaisissa. Toisaalta mielenilmaukset kertovat jonkinasteisesti ilmapiirin vapautumisesta.
Kansanlähetys tukee Inkerin kirkkoa
ja sen seurakuntia taloudellisesti ja lähettää lähetystyöntekijöitä sen työyhteyteen. Kertomusvuonna lähetystyöntekijät työskentelivät kirkon keskustoimistossa Pietarissa, Sodderissa Karjalassa, Keski-Venäjällä Nizhnij Novgorodissa, Länsi-Siperiassa keskuspaikkana
Omsk ja Itä-Siperiassa keskuspaikkana
Minusinsk.
Inkerin kirkolle vuosi 2011 oli juhlavuosi: Inkerin kirkko – 400 vuotta. Siperiassa vastaavasti muistettiin ensimmäisen luterilaisen seurakunnan perustamista alueelle 300 vuotta sitten. Juhlavuodet huomioitiin vahvasti kirkon tiedotuksessa.

SIPERIA
Kansanlähetys keskittyy Siperiassa tukemaan Inkerin kirkon seurakuntia
ja niiden työntekijöitä laaja-alaisesti
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kouluttaen, ohjaten ja varustaen. Kansanlähetyksen lähetti toimi Omskissa rovastikunnan rovastina. Lähetystyöntekijät tukivat Krasnojarskin alueen työtä Minusinskista käsin. Inkerin
kirkon Siperian rovastikunta käsittää
tällä hetkellä seitsemän toimivaa seurakuntaa, saarnapaikkoja on liki kolmekymmentä. Papeiksi tai diakoneiksi
vihittyjä paimenia oli kolmetoista, katekeettoja kymmenkunta. Rovastikunnan paimenet kokoontuivat kahdesti:
jokavuotinen seminaari pidettiin rovastin pappilassa Omskissa. Osanottajia
oli parisenkymmentä, mukana Inkerin
kirkon piispa. Kokoontuminen huipentui historialliseen pappisvihkimykseen
80 vuotta seurakunnalta suljettuna olleessa, edelleen sisäministeriön poliisimuseona toimivassa Pyhän Katariinan
luterilaisessa kirkossa. Kesällä rovastikunta järjesti paimenille puolisoineen
avioliittoleirin Baikalilla. Paimenten jokaviikkoisia kokoontumisia internetpuhelinten välityksellä jatkettiin. Kansanlähetyksen lähetit pitivät pyhäkouluja ja lastenleirejä.
Inkerin kirkon Siperian rovastikunnassa ollaan siinä tilanteessa, missä
muualla Inkerin kirkossa oltiin 15 vuotta sitten. Työ menee eteenpäin ja monin paikoin on kipeä tarve kokoontumistiloista. Samalla Venäjän uskonnon
harjoittamiseen tarkoitettuja tiloja ja
niiden palauttamista koskeva lainsäädäntö on selkiytynyt. Rovastikunnan voimakkain lähetysalue sijaitsee
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Krasnojarskin alueen eteläosissa Karatuskojessa, jonne Kansanlähetyksen
avustuksella valmistui pappila. Kirkkorakennusta varten Inkerin kirkolle osoitettiin suuri tontti kunnan keskustasta.
Tarkoitus on siirtää Ala-Bulankan 1893
rakennettu hirsikirkko tontille kuluvan
vuoden aikana. 1,8 miljoonan asukkaan Novosibirskistä Inkerin kirkko
osti kirkkotilansa yläpuolella olevan
toimistotilan 260 m2 ja näin hankki
omistukseensa koko rakennuksen, jossa seurakunta toimii. Hanke maksaa itsensä takaisin kymmenessä vuodessa

VENÄJÄ
Kansanlähetys aloitti kirjallisuus- ja
radiotyön Venäjällä vuonna 1967
vainotun seurakunnan tukemiseksi.
Ensimmäinen lähetti lähti Neuvostoliittoon vuonna 1991 Viron kirkon
kutsusta. Yhteistyö Inkerin evankelisluterilaisen kirkon kanssa alkoi maan
itsenäistyttyä vuonna 1991.
Järjestöllä on Venäjällä 9 työntekijää, joista kolme toimii määräaikaislähetteinä ja yksi raamatunkäännöstyössä Suomesta käsin. Näiden lisäksi
maassa käy noin 20 katekeettaa sekä
Virosta käsin yksi työntekijä.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Tapani Kaitainen, SEKL
puh. 019 779 2228

TYÖ ULKOMAILLA

Kansanlähetys keskittyy Siperiassa tukemaan Inkerin kirkon seurakuntia ja niiden työntekijöitä. Joose Pitkänen (edessä oikealla) tekee nuorisotyötä
Karatusan alueella.

vuokratuloin ja alentunein käyttömaksuin. Rakennus on tarkoitus kunnostaa
myös ulkoisesti sakraalitilan näköiseksi.
Minusinskin, Ulan-Uden ja Krasnojarskin tilahankkeet realisoitunevat lähivuosina. Omskin 220 vuotta vanhan
luterilaisen kirkon palauttamisprosessi
nytkähti eteenpäin ja kirkon palautus
tapahtunee lähivuosina.
Inkerin kirkko on tehnyt 10 vuotta laajaa vankilatyötä Novosibirskissa.
Syksyllä 2011 Kansanlähetys yhdessä
ruotsalaisen Valoa Itään -yhteistyöjärjestönsä kanssa otti toiminnasta päävastuun. Kauan suunniteltu vapautuvien vankien rehabilitaatiokeskus
-hanke lähti käyntiin ja Kansanlähetys
on mukana vapautuvien vankien tukitoiminnassa.

KESKI-VENÄJÄ
Kansanlähetys on tukenut vuosia seurakuntatyötä, viimevuosina erityisesti
lapsi- ja nuorisotyötä Keski-Venäjällä

Mordvassa ja Nizhni Novgorodissa. Työ
siirtyi uuteen vaiheeseen lähettin palattua kotimaahan kesällä 2011.
Lisäksi tuetaan mordvan ja erzan kielistä raamatunkäännöstyötä Suomen
Raamatunkäännösinstituutin kautta.

na hän saattaa loppuun keskeneräisiä
rakennushakkeita ja on mukana suunnittelemassa uusia.

KARJALA

Viron Narvassa työntekijämme on tuottanut luterilaisia TV-ohjelmia, kouluttanut Kelton koulutuskeskuksessa nuoria
media- ja nuorisotyöhön sekä osallistunut nuortenleirien järjestämiseen.

Karjalassa erityisesti Sodderin seurakunnan alueella toimi Suomesta käsin määräaikaislähetti. Hän on tukenut seurakunnan toimintaa yhdessä
Kansanlähetyksen yhteistyöjärjestön
Karjalan Abuniekkojen kanssa toimien
Venäjällä pari viikkoa kuukaudessa.

PIETARI
Inkerin kirkko on kärsinyt pitkään rakennusalan ammattilaisten puutteesta kirkon keskushallinnossa. Tilanne
parani Kansanlähetyksen lähetettyä
syksyllä Venäjälle määräaikaislähettinä
arkkitehdin. Kirkon rakennuskonsultti-

MEDIATYÖ JA
NUORISOTYÖN KOULUTUS

AKTIOTOIMINTA JA
KANSAINVÄLISYYSLINJALAISET
Karatuskojen pappilan rakennustyömaalla työskenteli neljä vapaaehtoistyöntekijää. Kansanlähetysopiston kansainvälisyyslinjalaiset ovat tukeneet lähettilasten suomen kielen opiskelua ja
auttaneet kielikoululaisten lastenhoidossa.

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI
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Sakun pienen kirkon kävijämäärä kohosi pariinkymmeneen henkeen.
Pastori Jukka Repo toimittamassa jumalanpalvelusta.

T Y Ö A L U E E N E S I M I E S K A I L A P PA L A I N E N
MARIA REPO

TEKSTI
K U VA

VIRO
LÄHETYSKESKUS
Kansanlähetys tuki edelleen merkittävästi Viron kirkon lähetyskeskuksen toimintaa. Lähetyskasvatustyön ja musiikkievankelioimisen kautta tavoitettiin yli
40 seurakuntaa, useita hoitolaitoksia ja
kouluja. Työntekijäperheemme antoi
talousneuvontaa, osallistui Viron kirkon
lähetysstrategiatyöryhmän työskentelyyn ja toimi eri kirkkokuntiin kuuluvien
virolaisten lähetystyöntekijöiden lähettikuraattorina.
Vuoden päätapahtuma oli Missio Läänemaa, jonka yhteydessä toteutettiin
myös viikon mittainen kesäaktio “Nelja
Tuule ristirännak”. Työntekijämme vastasivat missioviikon ja aktion järjestelyistä. Aktiolaisia tuli eri puolilta Viroa sekä
Venäjältä Inkerin kirkon Uralin rovastikunnasta.

SAKU
Lääne-Harjun rovastikunnan lapsityön
kehittämistä ja Sakun seurakunnan perustavaa työtä jatkettiin. Syksyllä perustettiin seurakunnan rekisteröimistä valmisteleva toimikunta. Sakun seurakunnan kirkkohankkeen valmisteluja jatkettiin ja Hagerin seurakunta aloitti kirkkohankkeen valmistelut kunnan kanssa.
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Keväällä järjestettiin Lääne-Harjun rovastikunnassa pitkästä aikaa pyhäkoulunopettajien kurssi, joka otettiin innolla vastaan. Monet kurssilaisista aloittivat
uudestaan katkolla olleen pyhäkoulutyön ja rovastikuntaan saatiin nimettyä
pyhäkoulutyöstä vastaava henkilö.

TARTTO
Tartossa jatkettiin venäjänkielistä työtä.
Jumalanpalvelusten ja raamattupiirien
kävijämäärä vaihteli. Tarton Paavalin
seurakuntaan perustettiin vironkielinen
lähetyspiiri tukemaan seurakuntalaisten lähetyskasvatusta. Toinen Kansanlähetyksen kesäaktioryhmistä palveli
Tartossa. Syksyllä Tartossa vieraili Kansanlähetysopiston maahanmuuttajalinjan suomalais-sudanilainen ryhmä.

NARVA
Narvasta käsin jatkettiin työtä sekä Virossa että Inkerin kirkon työyhteydessä Venäjällä. Työntekijämme osallistui
nuorisonohjaajien koulutukseen Inkerin
kirkon teologisessa instituutissa Keltossa
sekä varhaisnuorisotyöhön ja humanitäärisen avun jakamiseen Narvassa.
Narvan seurakunnan yhteydessä tehtiin viron- ja venäjänkielistä lapsi- ja var-

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI

haisnuorisotyötä. Keväällä toimintaan
tuli mukaan paljon uusia venäjänkielisiä
lapsia. Vuoden kohokohta oli kaksikielinen Narva-Jõesuussa järjestetty kesäleiri, johon osallistui myös Kansanlähetyksen kesäaktioryhmä. Työntekijämme koulutti seurakunnan lapsityöhön
paikallisen vastuunkantajan, joka lokakuusta alkaen otti vastuulleen seurakunnan venäjänkielisen pyhäkoulun.
Luterilaisesta uskosta Venäjällä ja Baltiassa kertovan Vremja Tserkvi -ohjelmasarjan tuotantoa jatkettiin. Ohjelmia
esitettiin joka toinen torstai TV7:llä Suomessa ja Virossa. Ohjelmia voi katsoa
myös internetissä (www.evlut.net).

VIRO
Kansanlähetys aloitti työn Virossa
vuonna 1991.
Vuoden 2011 lopulla työntekijöitä oli
Virossa yhteensä 7.
Kansanlähetys toimii Viron Evankelisluterilaisen kirkon (EELK) ja sen Lähetyskeskuksen säätiön työyhteydessä.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Tapani Kaitainen, SEKL
puh. 019 779 2228

TYÖ ULKOMAILLA

Kansanlähetys on tehnyt lähetystyötä Saksassa
jo neljänkymmenen vuoden ajan.

T YÖALUEEN ESIMIES ARI SALMINEN

T E K S T I J A K U VA

SAKSA
Kertomusvuonna Saksassa jatkettiin
turkinkielistä seurakunta- ja tavoittavaa
työtä. Kirjapöytätoiminnan kautta tavoitettiin turkin kieltä puhuvia kaupunkilaisia Mannheimissa. Loppusyksystä
jaettiin turkkilais-saksalaisia raamattu-

SAKSA
Kansanlähetys aloitti työn Saksassa
vuonna 1972.
Vuoden 2011 lopulla työntekijöitä oli
Saksassa yhteensä 3.
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 = Evankelinen yhdistys Raamatun ja tunnustuksen puolesta Hessenissä ja Nassaussa (EVBB).

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Elisabet Elo, SEKL
puh. 019 779 2219

kalentereita. Marraskuussa mukana oli
myös neljä Kansanlähetysopiston opiskelijaa, jotka suorittivat opiston toimintaviikon Saksan työalalla.
Noin kolme kertaa kuukaudessa pidettiin Skypen kautta Istanbulin luterilaisen kirkon eri seurakuntien jumalanpalvelusvastaavien valmistelukokoukset. Neuvotteluissa käytiin
läpi seuraavan sunnuntain tekstejä
turkin kielellä.
Saksasta käsin tuettiin pientä, vähemmistökansan parissa toimivaa luterilaista seurakuntaa Bulgarian Pesherassa. Seurakunta toimii turkin kielellä.
Työntekijämme opetti Raamattua ja
rohkaisi näitä syrjityssä asemassa eläviä kristittyjä millet-turkkilaisia.
Syksyllä vierailtiin Istanbulissa. Ohjelmaan sisältyi kristittyjen ja muslimien
välisen dialogi-illan alustus ja keskusteluun osallistuminen vasta-avatussa ELRIM-instituutissa. Työntekijämme osallistui tulkkina jumalanpalvelusta valottavaan seminaariin ja Istanbulin luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen.
Yhteistoiminta paikallisten toimijoiden kanssa on tärkeää Saksassa. Mannheimin kaupungin kirjapöytätyötä tehdään Süd-Ost-Europa Missionin toimiluvan puitteissa. Läheistä yhteistyötä
tehdään myös Saksan itsenäisen luteri-

laisen vapaakirkon (SELK, Selbständige
Evangelisch-Lutherische Kirche) kanssa.
SELK on antanut St-Michaelin kirkon
tilat turkkilaishartauksien pitopaikaksi.
Kirkon johdon kanssa on käyty alustavia neuvotteluja yhteistyön lisäämisestä. Orientdienst tekee työtä turkkilaistaustaisten ihmisten parissa ja järjestää
muun muassa kerran vuodessa konferenssin Euroopan turkkilaistyöntekijöille. Työntekijämme ovat osallistuneet
säännöllisesti näihin koulutuksiin.
Saksan työalan työntekijät osallistuivat toukokuussa kahteen kokoukseen.
Turkish Outreach Conference, Euroopan turkkilaistaustaisten parissa evankeliumin työtä tekevien vuotuisessa
konferenssissa yhtenä pääpuhujista oli
pastori Risto Soramies. HOPE-konferenssin aiheena oli kristinusko Euroopassa. Siellä oli myös mahdollista syventyä Euroopassa muslimien parissa
tehtävän työn kysymyksiin.
Lisätietoja: Istanbulin luterilainen
kirkko (http://www.luteryenkilisesi.
org/); Uskontotutkimusinstituutti ELRIM (http://www.elrim.org/index2.
html); Saksan itsenäisen luterilaisen
vapaakirkon nettisivut: http://www.
selk.de/.
Yksi työntekijöistä toimi arabiankielisessä työssä EMO:n työyhteydessä.

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI
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T Y Ö A L A N E S I M I E S M A R I T TA TAY LO R
M A R I T TA TAY LO R

TEKSTI
K U VA

ISO-BRITANNIA
PAKOLAISTYÖ

ISO-BRITANNIA
Kansanlähetys aloitti työn Englannissa vuonna 1973.
Vuoden 2011 lopulla työntekijöitä oli
Iso-Britanniassa yhteensä 4.
Kansanlähetys toimii Englannissa
Operaatio Mobilisaation ja Crosslinks
järjestön yhteydessä.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Elisabet Elo, SEKL
puh. 019 779 2219
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Isossa-Britanniassa jatkettiin työtä turkinkielisten pakolaisten parissa Lontoossa
Yeni Yaşam -seurakunnan yhteydessä.
Neuvontapäivässä autettiin viikoittain noin 15–25 turkkilaista. Keskustelujen kautta tuli mahdollisuuksia todistamiseen ja rukoukseen. Raamattuja
ja DVD:tä annettiin usealle ja kaikki
saivat turkinkielisen raamatunlausekalenterin. Yeni Yaşam -seurakunnan
toimintaa osallistui viikoittain noin
15–30 henkeä.
Vierailuilla sai keskustella ja rukoilla naisten kanssa. Englannin opetus
auttoi pakolaisia asettumaan maahan
nopeammin.
2012 olympialaiset Itä-Lontoossa
tulevat olemaan vuoden kohokohta.
Paikallisseurakunnat valmistautuivat
suunnittelemalla ohjelmaa tapahtuman ajaksi. Ulkoilmavalkokankailta
asukkaat voivat seurata tapahtumia
samalla, kun heille tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun ja rukousapuun; pubeissa järjestettävien tietokilpailujen lomassa voi keskustella;
majoitusta tarjotaan vieraileville evankelistoille ja tiimeille. Osallistuminen
muun muassa Open Air campaigners
-järjestön evankelioiviin tapahtumiin
Stratfordissa, olympiakylän läheisimmällä asemalla, tarjoaa myös mahdollisuuden tavoittaa vieraita evankeliumilla.

KANSAINVÄINEN
OPISKELIJATYÖ
Leedsissä jatkettiin opiskelijatyötä. Kohokohta oli Opiskelijaklubin 25-vuotisjuhla, johon osallistui 120 henkilöä.
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Klubissa kävi noin 60 opiskelijaa.
Raamattupiirissä kävi 3–10 opiskelijaa.
Kasteopetusta annettiin neljälle opiskelijalle, joista kolme kastettiin. Kotikäyntejä ja sairaalavierailuja tehtiin useita ja
Uusia testamentteja annettiin kahdeksalle henkilölle. Klubin muita toimintamuotoja olivat kokkikerho, retket lähialueiden kohteisiin sekä gospelkonsertin järjestäminen.
Vuoden 2012 suunnitelmissa on klubin vapaaehtoistyöntekijöiden tukeminen, työntekijöiden perehdyttäminen ulkomaalaistyöhön, raamatunopetus sekä uusien ihmisten tavoittaminen.

MAAHANMUUTTAJATYÖ
Maahanmuuttajatyötä tehtiin Birminghamissa Operaatio Mobilisaation työyhteydessä.
Pojille pidettiin kahta kerhoa. Kävijöitä oli viikoittain noin 50. Pelien ja
yhdessäolon merkeissä pienille pojille
opetettiin Raamatun kertomuksia ja
isojen poikien kanssa käytiin keskusteluja eri maailmankatsomuksista.
Tyttökerhossa ja lomakerhossa pyrittiin välittämään omia kokemuksia
rakastavasta Jumalasta Raamatun kertomusten kautta. Itsetuntoa kehittävässä tyttökerhossa osallistujia oli viikoittain 20–30. Lomakerhoon saapui
yli 60 lasta.
Uudessa äiti-lapsikerhossa kävi noin
5–10 muslimiäitiä lastensa kanssa. Ompelupiirissä opetettiin ompelutaitoja
ompelukoneilla ja solmittiin uusia ystävyyssuhteita.
Birminghamin keskustassa kirjapöydällä jaettiin ilmaisia Jeesus-elokuvia ja
kristillistä kirjallisuutta eri kielillä.

TYÖ ULKOMAILLA

R A P O R T T I E N P O H J A LTA , A N N E L E P I K K O
HEIDI TOHMOLA

TEKSTI
K U VA

JUUTALAISTYÖ
Kansanlähetys toimii Lähi-idässä messiaanisen seurakunnan työyhteydessä
lapsi- ja nuorisotyössä. Messiaanisten
nuorten lukumäärä on moninkertaistunut viime vuosina. Nuoret ovat innostuneita ja halukkaita oppimaan uutta,
kertomaan rohkeammin uskostaan ja
osallistumaan toimintaan.
Työntekijämme ovat aloittaneet perhetyötä. Toimintavuoden aikana järjestettiin kaksi seminaaria vanhemmuudesta ja avioliitosta.
Vierastalon ja sen yhteydessä toimivan seurakunnan toiminnan kautta tavoitettiin vuoden aikana satoja ihmisiä.
Suurimpia tapahtumia olivat avointen
ovien päivät ja joulujuhla. Kirjallisuutta
jaettiin vuoden aikana paljon. Kiinnostus
kristinuskoa kohtaan on lisääntynyt.

CASPARI-KESKUS
Messiaanista seurakuntaliikettä hengellisesti varustavan Caspari-keskuksen
henkilöstömäärä kasvoi ja kurssitoiminta kehittyi. Luentojen, pyhäkoulunopettajien ja muiden vastuunkantajien
koulutuksen lisäksi keskuksessa aloitettiin avioliittoon valmentava koulutus
uskoville sinkuille.
Kertomusvuonna työntekijämme
toimi kotimaasta käsin. Hän vastasi
uutiskirjeiden, kirjojen, esitteiden, julisteiden ja mainosten graafisesta suunnittelusta. Viidennen hepreankielisen
lasten pyhäkoulukirjan suunnittelutyö
aloitettiin.

LONTOO
Kansanlähetys tekee tavoittavaa työtä Lontoossa. Juutalaistyötä tehtiin
eri festivaaleilla. Monet evankeliumille

avoimet ihmiset saapuivat keskustelemaan, ja mahdollisuuksia syntyi johdattaa heitä uskoon.
Kirjapöytätyössä tavattiin useita, jotka halusivat lukumateriaalia omalla kielellään. Kahvilatyössä paikallisen seurakunnan yhteydessä keskusteltiin ja rukoiltiin seurakuntalaisten kanssa.

TOIMINTA SUOMESSA
Israel-toimikunta kokoontui neljä kertaa puheenjohtajansa Esko Siljasen johdolla. Vuoden teemana oli ”Toivottakaa
rauhaa Jerusalemille”. Keväällä järjestettiin yhdessä Helsingin Kansanlähetyksen kanssa Israel-juhla. Israel viikonvaihteessa 30.9.–2.10. ulkomaisena vieraana
oli Armin Bachor Evangeliumsdienst für
Israel -järjestöstä Saksasta.
Kansanlähetyspäivillä järjestettiin Israel-aiheinen kanava, joka keräsi runsaasti kuulijoita Seinäjoella Lakeuden
ristin kirkkoon.Kotimaassa osallistuttiin
Juutalaisevankelioimisen Suomen työryhmän työskentelyyn. JUST:n puheenjohtaja Juhani Koivisto osallistui myös
LCJE:n kansainväliseen konferenssiin
Lontoossa elokuussa.

JUUTALAISTYÖ
Kansanlähetys on aloittanut juutalaistyön
vuonna 1968.
Vuoden 2011 lopulla työntekijöitä oli juutalaistyössä yhteensä 3.
Yhteistyötahona on Caspari-keskus.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Juhani Koivisto, SEKL
puh. 019 779 2227
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RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖ
ETIOPIA
Etiopiassa Kansanlähetys tekee raamatunkäännös- ja lukutaitotyötä diraitan
(gidolen) kielen parissa. Konsulttiapua
annetaan zaysen- ja konsonkielisen
Vanhan testamentin käännöstyöhön.
Diraitan projektin taloudellisesta
tuesta on edelleen vastannut Norjan
Evankelinen Luterilainen Kirkkoyhteisö
(DELK) NLM:n kautta. DELK on luvannut jatkaa tukeaan vuoden 2012 loppuun saakka.
Vuoden kohokohta diraytan työssä
oli Jeesus-filmin valmistuminen. Rovastikunta valitsi laulaja-evankelista
Abiyot Ageden, jolla on myös teknisiä taitoja, kierrättämään filmiä ympäri
dirayta-kielen aluetta. Filmin oikeudet
omistava Great Commission -järjestö
kuitenkin halusi, että työhön koulutetaan useampi henkilö, joten kahdeksan muuta evankelistaa ja yksi pappi
suorittivat kolmipäiväisen koulutuksen. Heille opetettiin sielunhoitoa sekä
projektorin ja generaattorin tekniikkaa.
Kuluneen vuoden aikana Jeesus-filmin
katsoi lähes 40.000 etiopialaista. Heistä
noin 400 ilmaisi halunsa palata seurakunnan yhteyteen ja yli 180 ilmaisi halunsa uskoa Jeesukseen.
Toinen suurempi tapahtuma oli viikon kestävä Raamattu käyttöön omalla
kielellä -kurssi. Mukana oli 119 osanottajaa noin 35 seurakunnasta. Käännöstiimi toimi osin opettajana, osin kääntäjinä ja välillä kurssilaisina. Kurssilaiset
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innostuivat opetuksesta ja veivät sitä
seurakunnissaan käytäntöön. Kaupunkiseurakunnassa alkuvuodesta lopetettu saarnojen tulkkaus amharan kielestä
diraytaan aloitettiin uudelleen.
Alkueväästä tarkistettiin ja saatettiin
painokuntoon diraitankielinen laulukirja. Kirjat saatiin painosta elokuussa
ja niiden myynti lähti ilahduttavasti
käyntiin. Laulukirjan ansiosta alueen
naisten parissa on syttynyt intoa oppia
lukemaan.
Loppuvuodesta tarkistettiin Uskossa
kasvaminen -kirjan kieliasua ja käännöksen oikeellisuutta. Tavoitteena on
saada kirja painokuntoon tammikuun
2012 aikana.

KAAKKOIS-AASIA
Raamatunkäännöstyötä jatkettiin durin
kielelle kotimaasta käsin yhteistyössä
paikallisten työtoverien kanssa. Vuoden
aikana työntekijämme teki kaksi työhön liittyvän matkaa Kaakkois-Aasiaan.
Duri-hankkeen painopiste on Vanhan
testamentin kääntämisessä, mutta siihen kuuluu myös sanakirjan ja kieliopin
tekeminen sekä muuta julkaisutyötä ja
koordinointia. Vuoden aikana käännettiin Psalmeja, Danielin kirjaa ja Aamoksen kirjaa. Vuoden lopulla valmisteltiin
tiimin jäsenten taloudellisten mahdollisuuksien parantamista. Työntekijämme
toimi myös konsulttina ja auttoi erään
toisen kielen Matteuksen evankeliumin
tarkastustyössä.

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI

PAPUA-UUSI-GUINEA
Kertomusvuonna ilmestyi Papua-UusiGuineassa boronginkielinen käännös,
joka sisältää Ensimmäisen Mooseksen
kirjan, Ruutin kirjan ja Joonan kirjan.
Kansanlähetyksellä ei ole lähettejä Papua-Uudessa-Guineassa. Vuoden aikana
tuettiin taloudellisesti kansallista BTA
järjestöä sekä burum-mindikin- ja boronginkielistä Vanhan testamentin käännöstyötä. Tämän kielen parissa työntekijämme ovat olleet käännöstyössä.
Kansanlähetys tuki taloudellisesti
raamatunkääntäjien talon rakennushanketta. Vuoden lopulla suunniteltiin opetusharjoittelijoiden kutsumista
Kansanlähetysopistoon.

TYÖ ULKOMAILLA

Raamatunkäännöstyö on yhteistyötä. Mirjami Uusitalo on Etiopiassa kääntämässä Uutta testamenttia diraitan kielelle käännöstiimin kanssa.
Hän osallistuu myös konsonkielisen Vanhan testamentin käännöshankkeeseen sekä auttaa muiden kielten tarkastamisessa tarpeen mukaan.

RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖ
Kansanlähetys aloitti raamatunkäännöstyön vuonna 1979.
Vuoden 2011 lopulla työntekijöitä oli
raamatunkäännöstyössä yhteensä 7.
Yhteistyötahot ovat Suomen Wycliffe
Raamatunkääntäjät, SIL-International,
SIL Ethiopia ja Wycliffe Global Alliance.
Tähän mennessä on valmistunut seitsemän Uuden testamentin käännöstä
vähemmistökielillä sekä lisäksi muita
Raamatun kirjojen käännöksiä ja kielitieteellistä, kulttuurista että kirkollista
kirjallisuutta.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Juhani Koivisto, SEKL
puh. 019 779 2227

VENÄJÄ
Raamatunkäännöstyö Venäjällä ja sen
naapurivaltiossa Pohjois-Euraasian
alueella jatkui jo kahdeksatta vuotta
Suomesta käsin. Työntekijämme toimi
usean käännöstiimin jäsenenä eri projekteissa käännöstarkastajana, eksegeettinä sekä kielikonsulttina.
Raamatun valmistuminen on loppuvaiheissaan. Edessä ovat vielä vuonna
2001 julkaistun Uuden testamentin revisio, Psalmien saattaminen loppuun, jo
julkaistujen Vanhan testamentin osien
osittainen muokkaus sekä monenlaiset tekniset tarkastukset ja itse julkaisemiseen liittyvät käytännön asiat. Tavoitteena on vuoden 2013 elokuuhun
mennessä luovuttaa käännös julkaistavaksi. Kysymyksessä on suhteellisen
suuri kieli, jolla on puhujia kaiken kaikkiaan yli 6 miljoonaa. Painatusprosessiin menee runsas vuosi, joten Raa-

mattu paikallisella vähemmistökielellä näkee päivänvalon suunnitelman
mukaan vuonna 2014.

ITÄ-AASIA
Kansanlähetys toimii Itä-Aasiassa yhteistyössä SIL Internationalin kanssa.
Se on kielitieteellinen järjestö, joka
palvelee maan vähemmistökansoja
tukemalla vähemmistökielten kehitystä ja käyttöä sekä osallistumalla
vähemmistökielten elinolojen kehittämiseen. Itä-Aasia on yksi maailman
merkittäviä vähemmistökielten painopistealueita.
Kertomusvuoden aikana työntekijämme ovat jatkaneet kieliopintoja.
He ovat myös saaneet runsaasti tietoa
vähemmistökulttuureista ja niiden uskonnoista. Tavoitteena on, että he voisivat suorittaa yhteistyöjärjestön kielikokeen vuonna 2012.

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI
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A L U E K O O R D I N A AT T O R I TA PA N I K A I TA I N E N
HANNU HEINONEN

TEKSTI
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LÄHETYSLENTOTYÖ
Kansanlähetys tekee lähetyslentotyötä kansainvälisen Mission Aviation
Fellowship (MAF) -järjestön työyhteydessä. Yksi työntekijäperhe on lähetetty MAF Kenian palvelukseen Nairobissa vanhalla Wilsonin kentällä toimivaan lentotoimintakeskukseen, jossa
tapahtuu koneiden huollot ja korjaukset sekä matkustajien ottaminen ja
lentojen lähdöt ja paluut. Nairobin
tukikohta palvelee koko itäistä Afrikkaa, erityisesti somalialueita ja EteläSudania. Suurin osa lennoista kohdistuukin nykyiseen Etelä-Sudaniin, jossa
tärkeimmäksi tukikohdaksi on tullut
Juban kaupunki. Etelä-Sudanin itsenäistyttyä lähetyslentäjät ovat tuke-
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neet alueen toimintaa kuljettaen lähetys- ja seurakuntatyöntekijöitä vaikeakulkuisille alueille. Nairobissa korjataan myös muissa maissa toimivien
MAF-järjestön koneiden osia. Työntekijämme matkustaa myös muualle
Afrikkaan tai Aasiaan lentokoneiden
tarvitessa erityishuoltoja.
Kertomusvuonna lähettimme ovat
kotimaanjaksonsa aikana vierailleet
useissa lähettävissä seurakunnissa sekä
kouluissa. Lähetyslentotyö kiinnostaakin
erityisesti nuoria, jotka kyselevät omaa
paikkaa evankeliumin palveluksessa.
Kesällä MAF Finland järjesti valtakunnallisen nuorten ilmailuleirin 14–18vuotiaille nuorille Vampulassa. Kansan-
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lähetys oli leirin järjestämisessä mukana yhtenä jäsenjärjestönä.

LÄHETYSLENTOTYÖ
Kansanlähetys on solminut yhteistyösopimuksen Mission Aviation
Fellowshipin (MAF) ja Suomen Lähetyslentäjien kanssa vuonna 1993.
Vuoden 2011 lopulla työntekijöitä oli
lähetyslentotyössä yhteensä 2.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Tapani Kaitainen, SEKL
puh. 019 779 2228

TYÖ ULKOMAILLA

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

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Tapani Kaitainen, SEKL
puh. 019 779 2228

Pienessä Keski-Moldovalaisessa kylässä
paikallinen rouva ilostui saatuaan ensimmäistä
kertaa elämässään Raamatun, jota hän pystyi
sujuvasti lukemaan. Bus4Life-kirjastoautossa löytyi
juuri hänelle sopiva erityispainos, romaniankielinen,
kyrillisin kirjaimin kirjoitettu Raamattu.

KIRJALLISUUST YÖN ESIMIES
J U H O O VA S K A
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KIRJALLISUUSTYÖ
BUS4LIFE
KIRJASTOAUTOTYÖ
Kansanlähetys on vuodesta 2007 lähtien tukenut Operaatio Mobilisaation
kirjastoautotyötä. Kertomusvuonna Bus4Life-kirjastoauto kiersi ItäEurooppaa Unkarin asemapaikasta
käsin. Vuoden aikana vierailtiin Puolassa, Tshekissä, Slovakiassa, Unkarissa,
Bosniassa, Romaniassa, Moldovassa
ja Ukrainassa. Kirjastoautoa käytettiin
erilaisten ohjelmien järjestämiseen
OM:n kansallisten toimistojen ja kristillisten kustantamojen kanssa. Paikalliset seurakunnat olivat aktiivisesti mukana tässä työssä lähettämäl-

lä useita satoja nuoria vapaaehtoistyöntekijöitä.
Tavoitteena on viedä evankeliumi
teille ja aitovierille sekä luoda itäeurooppalaisille nuorille mahdollisuuksia
toimia kansainvälisessä lähetystyössä.
Bus4Life-aktioissa oli mukana myös
suomalaisnuoria.
Bus4Life-kirjastoauton matkaa voit
seurata osoitteessa: www.fin.om.org/
bus4life.

IDÄN KIRJALLISUUSTYÖ
Kansanlähetys tuki idän kirjallisuustyössä Raamattujen, Raamatun osien
ja kristillisen kirjallisuuden painamis-

ta. Kertomusvuonna kirjallisuutta painettiin yhdeksälle eri kielelle yhteensä
noin 317.500 kpl.
Keski-Aasiassa kristityt joutuvat usein
kärsimään uskonsa tähden. Tilaisuuksien häirintä, kuulustelut, vangitsemiset,
sakottamiset, ja omaisuuden takavarikoinnit eivät ole loppuneet. Kuluneen
vuoden aikana julkaistiin tietoa niistä
kristityistä ja seurakunnista jotka ovat
joutuneet vainon kohteeksi. Tavoitteena on ollut haastaa suomalaisia kristittyjä muistamaan vainottuja veljiään ja
sisariaan esirukouksin.
Sekä Bus4Life- että idän kirjallisuustyötä tehdään yhteistyössä Suomen
Operaatio Mobilisaation kanssa.

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI
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KANSANLÄHETYKSEN
KOTIMAINEN TYÖ
Kansanlähetyksen vuositeema oli
”Hengellinen koti kutsuu ja hoitaa”.
Kotimaan työssämme keskeisenä tavoitteena oli yhteisöllisyyden vahvistaminen niin jumalanpalvelus- kuin
pienryhmätoiminnassakin sekä maallikkovastuun syventäminen. Kutsuimme kristittyjä innostavaan tehtävään
rakentaa Kristuksen kirkkoa omilla lahjoillaan lähellä ja kaukana.
Kansanlähetys toimii Suomessa 17
paikallisen piirijärjestön kautta. Piirien
jäsenmäärä oli 3158. Piirin ystäväkirjeen saajia oli 17497. Palkattujen työntekijöiden rinnalla vastuuta kantaa
suuri vapaaehtoisten ystävien joukko.
Lisäksi 25 sopimusperusteista julistustyöntekijää tekee arvokasta työtään
niin Suomessa kuin Ruotsissa.

JUMALANPALVELUSTOIMINTA
Jumalanpalvelustoiminta piirien keskeisillä paikkakunnilla on koonnut yhteen
keskimäärin 100–150 henkeä. Vuonna
2011 Kansanlähetyksellä oli jumalanpalvelustoimintaa 19 paikkakunnalla
12 piirin alueella. Jumalanpalveluksia
toteutettiin erimuotoisina joko yhteistyössä seurakuntien ja muiden järjestöjen kanssa tai itsenäisesti Kansanlähetyksen omana toimintana.
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PIENRYHMÄT
Työnäkymme mukaisesti kutsumme
työmme ystäviä mukaan vireään pienryhmä- ja solutoimintaan. Erilaisia pienryhmiä oli vuoden lopussa yhteensä
538 kappaletta. Eniten pienryhmistä
oli raamatturyhmiä (148), lähetyspiirejä (57) ja rukousryhmiä (52). Soluja
kokoontui piireissä 49. Kasvu oli huima,
kun vuonna 2010 soluja kokoontui 31.
Vastuuryhmiä, jotka suunnittelivat
ja toteuttivat omalla paikkakunnallaan
kansanlähetysnäkyä, oli yhteensä 114.

EVANKELIOINTI
Evankelioimistyön tavoitteena oli uusien tavoittavan työn menetelmien
ja kanavien löytäminen. Näitä etsittiin ja toteutettiin evankelioimiskoulutuksissa, joita järjestettiin 4 piirin
alueella. Muuta tavoittavaa ja kutsuvaa työtä tehtiin piirien opetus- ja
kokoustoimintaan liittyen. Alfakursseja
järjestettiin piireissä yhteensä 14.

KOKO PERHEEN
HUOMIOON OTTAMINEN
Tavoitteemme oli vuoden aikana vahvistaa tapahtumissa lasten ja junioriikäisten raamattuopetusta ja siten mah-
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dollistaa koko perheen aktiivisen osallistumisen toimintaamme. Uusi sukupolvi onkin ottamassa rohkeasti vastuuta Kansanlähetyksen työssä.
Koko perheen Raamatun äärelle
kokoava tapahtuma, ”Paras Perintö”,
kokosi runsaan osanottajamäärän Lähetyskeskukseen Ryttylään.
Perheet otettiin huomioon piirien
järjestämillä avioliitto- ja perheleireillä sekä erilaisissa perhetapahtumissa. Avioliittoleirejä järjestettiin piirijärjestöjen johdolla Kalajoen ja Karkun
opistoilla. Lisäksi piireissä järjestettiin
parisuhderisteilyjä, aviopari-iltoja sekä
perhepyhäkouluja.

MEDIATYÖ
Ohjelmatuotanto Radio Deissä jatkui
edellisvuosien malliin. Arkipäiväaamuisiin kuultiin Kansanlähetyksen Raamattuavain-opetusohjelmaan. Joka lauantai ohjelma lähetettiin 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 lauantai-iltapäivä. Kahdella piirillä oli myös omia radio-ohjelmia
paikallisradiossa.

TYÖ KOTIMAASSA

Kansanlähetys jatkoi myös Leif Nummelan toimittamia Cafe Raamattu -ohjelmia TV7:ssa.

KANSANLÄHETYSPÄIVÄT
Kansanlähetysliikkeen suurin yhteinen
tapahtuma, Kansanlähetyspäivät pidettiin heinäkuun alussa Seinäjoella,
jonne kokoontui ennätyssuuri joukko
juhlakansaa ajankohtaisen sanoman ja
lähetyksen haasteitten äärelle. Päivien
teema oli ”Hengessä mukana”. Monipuolista ohjelmaa oli kolmen päivän
ajan lapsille, nuorille kuin varttuneemmillekin. Ulkomaisena vieraana juhlille
toi väriä pastori Boitshenko musisoivan
perheensä kanssa Nisdni Novgorodin
luterilaisesta seurakunnasta Venäjältä.

YHTEYDET
SEURAKUNTIIN
Kansanlähetyksen ja paikallisseurakuntien yhteistyö on ollut pääasiassa hyvää
ja rakentavaa. Toimintaa oli 274 seurakunnassa. Seurakuntien kanssa solmittuja nimikkosopimuksia oli vuoden lopulla
290 (v. 2010, 280) ja kohdesopimuksia
24 (26) yhteensä 237 (241) seurakunnan
kanssa. Lisäksi järjestöjen kanssa solmittuja nimikkosopimuksia oli 5 (4).

KAIKILLE KANSOILLE
Kotimaan työn tarkoituksena on tavoittaa uusia ihmisiä evankeliumilla, kutsua, hoitaa ja varustaa yhteiseen tehtäväämme. Toiminnan lähtökohdaksi
ja päämääräksi on ymmärretty paikallinen uskovien yhteys joko jumalanpalveluksen tai pienpiirin muodossa.
Vahva ulkomainen työmme tarvitsee
uudistuvaa ja ennakkoluulotonta työtä kotimaassa.
LUE LISÄÄ:
www.sekl.fi

Hausjärven Ryttylän historiallisessa
kartanomiljöössä sijaitseva Lähetyskeskus
on monille tuttu viikonlopputapahtumista,
leireistä, opiskeluperiodeista ja perhejuhlista.

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI
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NUORTEN MAAILMA
Kansanlähetyksen nuorisotyö, Nuorten Maailma järjestää valtakunnallisia
tapahtumia, leirejä, koulutusta, kouluvierailuja sekä säännöllistä viikkotoimintaa eri ikäisille nuorille ympäri Suomea. Keskeistä toiminnassa 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
vastuunkantajina.

JUNIORITYÖ
Useissa KL-piireissä juniorityö on kasvanut huimasti kuluneena vuonna ja on
kiinteä osa piirin tekemää työtä. Uuden
Juniorityöntekijän toimen perustaminen
Ryttylään vuonna 2011 mahdollisti juniorityönvastaavan työajan suuntaamisen täysillä piirien työn kehittämiseen.
Yksi juniorityön valtakunnallisista toimintamuodoista on Donkkis-kerhot, joiden tavoitteena on junioreiden innostaminen Raamatun lukemiseen ja kehittävien harrastusten pariin. Eri puolilla
Suomea kokoontui 30 Donkkis-kerhoa,
joissa kävi viikoittain 380 lasta.
Kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen suunnattuja Donkkis Big Night
-toimintailtoja pidettiin 38 eri paikkakunnalla. Ne keräsivät yhteen 1769 kouluikäistä lasta. Toiminnassa oli mukana
yli 400 vapaaehtoista vastuunkantajaa.
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7–14-vuotiaille lapsille suunnattuja
Donkki-toimintaleirejä järjestettin 32
ja ne kokosivat 1120 lasta.
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
Nuorisotyölinjan opiskelijat osallistuivat
linjavastaavansa ja Nuorten Maailman
työntekijöiden ohjauksessa käytännön
harjoittelutehtäviä suorittaessaan Nuorten Maailman tavoittavaa ja kutsuvaa
työtä. Opiskelijat järjestivät koulu- ja
seurakuntavierailuja, joissa kertoivat
evankeliumia todistuspuheenvuorojen,
laulujen ja draaman keinoin. Kouluvierailuilla he esittelivät myös Kansanlähetysliikettä sekä sen nuoriso- että lähetystyötä. Myös osa piirien työntekijöistä
teki tavoittavaa työtä kouluissa.
Maakunnalliset tavoittavat nuorisotapahtumat kokosivat vuonna 2011 runsaasti nuoria. Johannesfestareille Kou-
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volassa osallistui noin 250 nuorta, Älä
pelkää -tapahtumaan Kuopiossa 700
nuorta sekä uuteen yhteiskristilliseen
Gospel-Savo-tapahtumaan 800 nuorta.
14 paikkakunnalla järjestettiin viikoittaisia Pointti-nuorteniltoja ja yhteistyössä SLEY:n, OPKO:n ja Raamattuopiston kanssa Nuotta-iltoja. Toiminnassa oli mukana yli 130 nuorta ja vapaaehtoisia nuoria vastuunkantajia oli
mukana 30.

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) Kansanlähetysopistolla yli 100 nuorta oppi käytännön taitoja niin ryhmän ohjaamisesta
kuin iltaohjelmien valmistelusta ja toteutuksesta.
Kertomusvuoden kesällä Kansanlähetysopistolla järjestettiin kuusi rippileiriä. Kahden perusleirin lisäksi toteutettiin kolme teemarippikoulua: luovantoiminnanripari, sporttiripari sekä
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NUORTEN MAAILMA
Nuorten Maailma toimii yhteistyössä
luterilaisten paikallisseurakuntien nuorisotyön kanssa ja tarjoaa näille koulutuspaketteja sekä ohjelma- että tapahtumapalveluita. Nuorten Maailma tekee yhteistyötä myös valtakunnallisten nuorisotyötä tekevien järjestöjen,
kuten Opiskelija ja koululaislähetys ja
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys sekä muiden lähetysjärjestöjen nuorisotyön osastojen kanssa.
Nuorten Maailma jatkoi yhteistyötä
kristillisen taiteilijajärjestön Creative
Arts Europen (CAE) kanssa. Lyhytaikaisen lähetystyön koulutuksessa ja lyhytaikaisessa lähetystyössä Nuorten maailma teki yhteistyötä Operaatio Mobilisaation kanssa.

Pallo hallussa. Yksi Kansanlähetyksen nuorisotyön tavoitteista on antaa nuorille valmiuksia tasapainoiseen
ja kokonaisvaltaiseen elämään, jossa he voivat löytää omat lahjansa ja iloita taidoistaan.

tanssiripari. Lisäksi järjestettiin Confirmation Camp, joka oli englannin kielellä erityisesti maahanmuuttajille toteutettu rippikoulu. Rippikoululaisia
Nuorten Maailman rippikoululeireillä
oli yhteensä 105 ja leirejä toteuttamassa oli 51 opettajaa ja isosta.
Vuoden 2011 riparilaisille ja isosille
järjestettiin Pointti-kasvuleiri, joka oli samalla Nuorten Maailman rippikoulujen
jatkoripari. Pointti kokosi 130 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 ko-

kosi Ryttylään 192 nuorta.
Quiet Action -pääsiäistapahtumassa nautittiin kristillisen gospelgenren
helmistä, yhteislauluista ja rukouksesta. Mukana oli 220 nuorta.
Kansanlähetyspäivien nuorten ohjelmassa Seinäjoella ohjelmassa oli raamattuopetusta, konsertteja ja monia
toiminnallisia kilpailupisteitä. Nuorten
ohjelma kokosi viikonlopun aikana arviolta 500 eri kävijää.
Nuorten kristillinen taide- ja toimintaleiri Life järjestettiin heinäkuussa Ryttylässä. Työpajoja leirillä oli yli
kaksikymmentä, ja niissä harjoiteltiin
mm. tanssia, laulua, tekstiilitaidetta,
musisointia, valokuvausta, ratsastusta ja parkouria. Nuorille oli järjestetty
myös mahdollisuus henkilökohtaisiin
keskusteluihin ja esirukoukseen. Lifeleirille osallistui 256 leiriläistä sekä noin
60 vastuunkantajaa. Lifeleirin nettisivut
löytyvät osoitteesta www.nm.fi/life.
Nuorten Kesä -festarit järjestettiin
29.7.–1.8. heti Life-leirin perään Ryt-

tylän lähetyskeskuksessa. Festareilla
nuorilla oli mahdollisuus nauttia niin
suomalaisesta kuin ulkomaisesta gospelmusiikista, raamattuopetuksesta,
monipuolisesta yhteisestä tekemisestä
ja kristittyjen yhteydestä. Tapahtuma
kokosi noin 500–600 nuorta ja nuorta
aikuista, joista osa oli vastuunkantajina
tai talkoolaisina.
Vastuu-koulutus oli juniori-, nuoriso-,
ja nuortenaikuistentyön vastuunkantajille ja -työntekijöille tarkoitettu koulutus. Koulutusviikonloppuun osallistui
80 nuorisotyön vastuunkantajaa.
Kesällä 2011 järjestettiin kaksi kestoltaan 2 viikon aktiota Viroon, sekä
lyhyempiä Suomessa järjestettäviä aktioita kuten festariaktio Provinssirockin
aikaan Seinäjoella. Viron aktioon osallistui 20 nuorta.

NUORET AIKUISET
Nuorten aikuisten työ tapahtui Nuorten maailmassa pääasiassa Kolme Koh-
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taamista -nimikkeen alla. Kolme kohtaamista illat kokosivat viikoittain noin
250 nuorta aikuista Raamatun sanan,
laulamisen, rukoilemisen ja yhdessä
tekemisen äärelle säännöllisesti neljällätoista paikkakunnalla. Kolme kohtaamista iltojen lisäksi kokoontui 33 nuorten aikuisten pienryhmää kooten lähes
300 ihmistä. Monet nuoret aikuiset löysivät tiensä myös Kansanlähetyksen jumalanpalvelusyhteisöihin.
Kolme kohtaamista -leirejä tai -tapahtumia järjestettiin kymmenen ja ne keräsivät yhteensä 225 osallistujaa. Kolme
kohtaamista -toimintaa pyrittiin linkittämään yhteisölliseen jumalanpalveluselämään siellä, missä se oli mahdollista. Nuoren aikuisen on helpompaa sitoutua, kun hän löytää omankokoisen
palvelupaikan ja tehtävän yhteisössä,
jossa tulee kohdatuksi ja jossa saa toimia ja rakentua hengellisesti. Näin toimimalla nuori aikuinen voi kokea Kansanlähetysliikkeen omaksi hengelliseksi
lähiyhteisökseen.
Lyhytaikaista lähetystyötä pidettiin
esillä erityisesti alkuvuodesta Revolu-

NUORTEN MAAILMAN toiminta tavoitti vuonna 2011 keskimäärin 10%
enemmän lapsia ja nuoria kuin vuonna 2010.
zone-tapahtumassa Ryttylässä. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Operaatio Mobilisaation (OM) ja Opiskelija ja
koululaislähetyksen (OPKO) kanssa ja
se kokosi 70 osallistujaa. 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

Nuorten kristillinen taide- ja toimintaleiri Life järjestettiin heinäkuussa Ryttylässä.
Työpajoja leirillä oli yli kaksikymmentä, ja niissä harjoiteltiin mm. tanssia, laulua,
tekstiilitaidetta, musisointia, valokuvausta, ratsastusta ja parkouria.
Luovuus kukki vielä oppituntien jälkeenkin.
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lukemaan säännöllisesti Raamattua.
Nuotta on kristillinen nuorten media,
johon kuuluu lehti, nettisivusto ja nettiradio. Nuotta-lehti, nuoren seurakunnan
sanoma ilmestyy 10 kertaa vuodessa tavoittaen suuren osan kristillisessä nuorisotyössä mukana olevista nuorista.
Nuotta.com nettisivustolla julkaistiin
päivittäin nuorille suunnattuja opetuksia ja uutisia. Vuonna 2011 sivustolla kävi
300 000 uniikkia kävijää. Lisäksi Nuotta
teki nuottataajuus nettiradiota, josta voi
kuunnella gospelmusiikkia 24/7.
Suurta julkisuutta vuonna 2011 sai
Nuotan Älä alistu -kampanja. Kampanja haastoi Youtube:ssa julkaistun Annivideon sekä nuotta.com-nettisivujen
kautta nuoria etsimään elämän suuriin
kysymyksiin vastauksia yleisen mielipiteen sijasta Raamatusta.
Nuotan kotisivut löytyvät osoitteesta
www.nuotta.com
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Afganistanilainen pakolainen Rashid kertoo elämäntarinaansa Radio Dein suorassa lähetyksessä
Helsingin kirjamessuilla lokakuussa. Tulkkina toimi kirjan kirjoittanut Danielle Miettinen.

SANNA MYLLÄRINEN
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KUSTANNUS OY UUSI TIE
Vuonna 2011 yhtiössä panostettiin sähköiseen uutispalveluun Seurakuntalainen.fi sekä kirjakustannustoiminnan
uudelleen organisoimiseen unohtamatta varsinaisten tuotteiden, lehtien
ja kirjojen, kehittämistä.

UUSI TIE -LEHTI
Lehden levikki pysyi vuoden aikana
noin 9000 tilaajassa. Leif Nummela
jatkoi päätoimittajana ja Vuokko Vänskä toimituspäällikkönä.

SEURAKUNTALAINEN.FI
Uusi Tie -lehden toimitus panosti uutistuotantoon myös Seurakuntalainen.fisivustolla. Yhteistyössä olivat mukana

Elämään, Sanan, Ristin Voiton ja Suomen Viikkolehden toimitusten lisäksi
Radio Dei sekä uusina Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ja Nuotta.com.
Sivuston kävijämäärät olivat tasaisessa
nousussa saavuttaen toisena vuotenaan miljoonan vuosikäynnin rajapyykin. Eri kävijöitä sivustolla oli vuodessa
noin 300 000 ja päivässä 2 000–7 000.
Uusi Tie -lehden toimituspäällikkö
Vuokko Vänskä aloitti Seurakuntalainen.fi-päätoimittajana syyskuussa 2011.

VIE SANOMA
Lähetysaikakauslehti Vie Sanoma lähetettiin Uuden Tien tilaajaetuna yli
9 000 lukijalle sekä yli 300 julkiseen laitokseen Mediaenkeli-tilauksena.

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

2010

2011

9 442
13 302
15 000
50 000
1 600
2 500
2 600

9 600
10 600
16 000
45 000
1 975
–
2 700

DONKKI JA NUOTTA
Donkki-lehti on tärkeä osa Kansanlähetyksen juniorityötä. Kansanlähetys
julkaisee lehteä yhdessä Raamatunlukijain Liiton kanssa.
Nuorten Nuotta-lehteä kustannettiin
yhdessä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen sekä Opiskelija- ja
Koululaislähetyksen kanssa. Lehden
päätoimittajana toimi Kansanlähetyksen nuorisotyön aluekoordinaattori
Mika Falk.

KIRJAMYYNTI
Kustannus Oy Uusi Tie kustansi vuonna
2011 yhteensä 17 nimikettä, joista kaksi lastenkirjaa. Uusintapainoksia otettiin kahdesta teoksesta. Syksyn erityistapaukseksi nousi Danielle Miettisen
kirjoittama elämänkerta Rashid – Jumalan taistelija. Kirjan päähenkilö Rashid
vieraili Suomessa lokakuussa.

NETTIKIRJAKAUPPA
Nettikirjakauppa.com-verkkokaupan
valikoimassa oli noin 2000 eri tuotenimikettä. Kristillisistä kirjoista annettiin
ennakkotietoja ja tarjouksia 1700 asiakkaalle sähköisellä uutiskirjeellä.

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI
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KANSANLÄHETYSOPISTO

Opiston elämää ja ilmapiiriä rikastuttivat virolaiset, venäläiset,
papualaiset ja Sudanista Suomeen muuttaneet opiskelijat.

R E H T O R I N I I LO R Ä S Ä N E N J A L I N J AVA S TA AVAT
TO D E J U R VA N E N J A P H I L I P P E G U E I S S A Z

TEKSTI
K U VAT

KANSANLÄHETYSOPISTO
Kansanlähetysopiston toimintakertomus alkaa kesäkuusta 2011 ja päättyy
toukokuuhun 2012. Näin se poikkeaa
muiden osastojen toimintakertomuksista, jotka jaksottuvan kalenterivuoden
mukaan. Tapahtumakalenteri ja kustannuslaskelma on kuitenkin esitetty
kalenterivuodelta 2011.
Kansanlähetysopisto antoi koulutusta seitsemällä syys- ja kevätlukukauden opintolinjalla sekä kahdella
kesälinjalla. Uutuuksina toteutettiin
kesällä 2011 teatteritiimi ja lukuvuoden 2011–2012 maahanmuuttajalinja. Syyslukukaudella opiskelijoita oli
86 ja keväällä 74. Kesälinjoilla oli 17
opiskelijaa.
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SYYS- JA KEVÄTLUKUKAUSI
Syvälle Sanaan
RAAMATTULINJA perehdyttää Raamatun sanomaan, antaa valmiuksia
hengelliseen työhön ja auttaa opiskelijaa kasvamaan kristittynä. Opintoihin kuului pienryhmätoimintaa,
käytännön evankeliointiharjoittelua,
tenttejä, esseitä sekä opintomatkoja. Opiskelijoita oli syyslukukaudella
31, keväällä 24. Linjavastaava: Jarkko
Haapanen.
TEOLOGIALINJA tarjoaa kristilliselle uskolle ja elämälle perusteet, jotka
kestävät kriittisen tarkastelun. Linjalla
opiskellaan Raamatun kirjoja ja tulkin-

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI

taa, maailman uskontoja, apologiaa,
luterilaista uskonoppia ja lähetysteologiaa sekä perehdytään ajankohtaisiin
eettisiin kysymyksiin. Syyslukukaudella
opiskelijoita oli kahdeksan ja kevätlukukaudella kolme. Linjavastaava: Vesa
Ollilainen.
MAAHANMUUTTAJALINJA antaa
kristityille maahanmuuttajille valmiuksia hengelliseen vapaaehtoistyöhön.
Linjalla opiskellaan Raamattua, seurakunnan vapaaehtoistyössä tarvittavia
tietoja ja taitoja, evankeliointia ja lähetystyötä sekä suomen kieltä, Suomen
historiaa ja englannin kieltä. Linjalla
opiskeli 8 sudanilaista kristittyä. Linjavastaava: Maiju Ollilainen.

KANSANLÄHETYSOPISTO

Sanasta tekoihin
NUORISOTYÖLINJA antaa opiskelijoille valmiuksia toimia vastuunkantajana
kristillisessä lapsi- ja nuorisotyössä sekä
auttaa kasvamaan Raamatun tuntevaksi kristityksi. Opiskelijat työskentelivät
nuorten tapahtumissa, junnutyössä
ja tekivät kouluvierailuja sekä aktiomatkan Bulgariaan. Nuorisotyölinjan
alaosastona Nuotta-tiimissä opiskeli
kristillistä nuorten mediatyötä syksyllä
neljä ja keväällä kolme henkilöä. Syyslukukaudella linjalla oli yhteensä 11 ja
keväällä kymmenen opiskelijaa. Linjavastaava: Maria Jokinen.
MUSIIKKITEATTERILINJAN tavoitteena on tutustuttaa opiskelija musiikkiteatterin perusteisiin ja Raamattuun.
Harjoitusproduktioina toteutettiin näytelmät Ararat-aasi ja ensimmäinen joulu sekä pääsiäisnäytelmä. Lisäksi esiinnyttiin Maata näkyvissä -festareilla. Linjalla oli syyslukukaudella kymmenen ja
keväällä seitsemän opiskelijiaa. Linjavastaava: Antti Sevanto.
KANSAINVÄLISYYSLINJA perehdyttää opiskelijaa kulttuurista toiseen tapahtuvaan työhön ja antaa hänelle kokemuksia omien lahjojen käytöstä lyhytaikaisessa lähetys- ja kehitysyhteistyössä. Linjalla oli syyslukukaudella 12
ja keväällä 17 opiskelijaa, jotka suorittivat ulkomaanharjoittelun 12 eri maassa. Linjavastaava: Anne Tuovinen.
LÄHETYSLINJALTA valmistuu lähetystyöntekijöitä kirkon ulkomaanteh-

täviin. Syyslukukaudella 2011 jatkoi
kuusi tammikuussa aloittanutta opiskelijaa ja keväällä 2012 aloitti kuusi uutta lähetyslinjalaista. Opiskelijat saivat
valmiuksia kulttuurien kohtaamiseen,
perehtyivät monipuolisesti tulevaan
kohdemaahansa sekä opiskelivat Raamattua, englannin- ja kohdemaan kieltä. Linjavastaava: Timo Tuikka.

KESÄLINJAT
KESÄTIIMILINJAN tavoitteena on antaa
nuorille kokemusta Kansanlähetyksen
lapsi- ja nuorisotyöstä lähetyskeskuksella ja kansanlähetyspiireissä. Kesällä
2011 linjalla oli 9 opiskelijaa. Linjalaiset
olivat mukana järjestämässä Kansanlähetyspäiviä, Life-leiriä ja Nuorten Kesää,
provinssiaktiota Seinäjoella, rippileirejä
ja lasten leirejä Ryttylässä sekä erilaisia
leirejä kansanlähetyspiireissä. Opintoihin kuului säännöllinen Raamatun
opiskelu. Linjavastaava: Outi Ahtinen.
TEATTERITIIMI koottiin kesällä 2011
ensimmäistä kertaa. Linjalla oli 8 opiskelijaa. Teatteritiimissä opiskeltiin teatteritaiteen perusteita ja esiinnyttiin kesätapahtumissa ja rippikoululeireillä.
Linjavastaava: Suvi Leppänen.

MUU KOULUTUS
JA TOIMINTA
Kansanlähetysopisto tarjoaa lukuvuoden aikana lähes joka viikolle kaikille
avoimia kolmen päivän (ma–ke) OPIS-

KELUPERIODEJA. Lukuvuonna 2011–
2012 opiskelijoiden määrä ja opetustarjonta lisääntyivät huomattavasti.
Uusi opiskelumuoto sai innostuneen
vastaanoton.
Opiston VIIKONLOPPUTOIMINTA oli
vilkasta. Opiston henkilökunta vastasi mm. kesän Raamattulomasta sekä
Apologia-forumista, jossa oli ennätysmäärä osallistujia (500). Uusina viikonloppukursseina järjestettiin mm. kasvatusalan väelle suunnattu OPE-tapahtuma ja maahanmuuttajalinjan Sudanpäivät.
VERKKORAAMATTUKOULUSSA opiskelijat tutustuvat verkkoympäristössä
opetusmateriaaleihin, tekevät tehtäviä
ja käyvät keskustelua kurssin ohjaajan
johdolla. Lukuvuoden aikana toteutettiin viisi kurssia. Lisäksi verkkoympäristöä hyödynnettiin Kansanlähetysopiston kaikilla linjoilla ja testattiin rippileirien ennakkotyöskentelyssä sekä Kansanlähetyspäivien suunnittelussa.
LÄHETYSKESKUKSESSA kävi toimintavuonna 2011 yhteensä 9 777 vierailijaa, joista suurin osa osallistui jollekin
Kansanlähetysopiston kurssille. Yhteistyöjärjestöjen kursseja oli 11. Vierailuryhmiä ja yksittäisiä tapahtumia oli 16.
Toimintavuonna Kansanlähetysopistolla elvytettiin myös talkoohenkeä.
Kevään ja syksyn talkooviikoilla oli yhteensä 30 osallistujaa.
LUE LISÄÄ:
www.kansanlahetysopisto.fi

TULE TUTUSTUMAAN!
Kansanlähetysopisto tarjoaa lukuvuoden
aikana lähes joka viikolle kaikille avoimia
kolmen päivän (ma-ke) opiskeluperiodeja.
Viikonloppuisin (pe-su) tarjolla on mielenkiintoisia tapahtumia ja lyhytkursseja Raamatusta, sielunhoidosta, lähetyksestä, teatteritaiteesta sekä nuoriso- ja junnuleirejä.
Lue lisää pitkistä opintolinjoista ja lyhytkursseista www.kansanlahetysopisto.fi

OSOITE
Kansanlähetysopisto
Opistotie 6, 12310 Ryttylä
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KANSANLÄHETYSOPISTO

KANSANLÄHETYSOPISTON KUSTANNUSLASKELMA 1.1.–31.12.2011
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KANSANLÄHETYSOPISTO

S I R PA H U O V I N E N
PHILIPPE GUEISSAZ

Lähetysjohtaja Timo Rämän eläkkeellesiirtymisjuhlaa vietettiin joulukuussa. Onnittelijoiden joukossa oli
myös hänen seuraajansa Mika Tuovinen puolisonsa Annen kanssa. Vuokko Rämä edessä vasemmalla.

TEKSTI
K U VA

HALLINTOELIMET
LIITTOKOKOUS
Liittokokous pidettiin Lähetyskeskuksessa Ryttylässä 3.9.2011. Kokouksessa
oli läsnä 160 äänivaltaista ja 40 puhevaltaista edustajaa.

LIITTOHALLITUS JA
OPISTON JOHTOKUNTA
Tuomo Heikkilä pj., sovellusinsinööri,
Helsinki (1992–99, 2001–, pj. 2011–)
Anssi Grekula, opiskelija, Tornio (2011–)
Teemu Hildén, yrittäjä, Kangasala (2010–)
Markku Huttunen, rakennusmestari, Karttula (2010–)
Mauno Hölsö, tietoliikenneasentaja,
Isokyrö (2010–)
Johanna Kaario, luokanopettaja, Vantaa (2000–2011)
Raili Kemppainen, kouluneuvos, Paltamo (2004–)
Lassi Kujanpää, diplomi-insinööri, Kirjavala (2011–)
Mauri Tervonen, aluekappalainen, TT,
Jyväskylä (2004–)

Raija Timonen, MMT, opetusneuvos,
Lahti (2005–)
Ritva Mönkkönen, TTM, Pori, (2009–)
Sinikka Pulkkinen, rehtori, Rajamäki
(2009–)
Hanna Hakulinen, luokanopettaja
(2012–)
28.5.2011 saakka lähettien edustajana
Anne Tuovinen, varaedustajana Hannu Heinonen.
20.8.2011 alkaen lähettien edustajana
Jukka Repo, varaedustajana luottamuksellisessa maassa työskentelevä lähetti.
28.5.2011 saakka piirijohtajien edustajana Ari Malmi, varaedustajana Kai
Niemelä.
20.8.2011 alkaen piirijohtajien edustajana Kai Niemelä ja varaedustajana
Harri Silvolahti.
Liittohallitus kokoontui 7 kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi 196 pykälää. Kansanlähetysopiston johtokunta kokoontui 4 kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi 31 pykälää.

JOHTORYHMÄ
Lähetysjohtaja Timo Rämä pj. 31.12.2011
saakka, Mika Tuovinen lähetysjohtajan
sijaisena 21.10.–31.12.2011, lähetysjohtaja 1.1.2012 alkaen, kotimaisen ja
ulkomaisen työn johtaja Arto Hukari, talousjohtaja Jouko Jääskeläinen
8.8.2011 saakka, va. talousjohtaja Asko
Iso-Kungas 27.4.2011 alkaen, henkilöstöjohtaja Piritta Pinta, rehtori Niilo Räsänen, Uuden Tien edustaja toimitusjohtaja Raimo Raukko.
Johtoryhmän sihteerinä toimi viestintäpäällikkö Anne Lepikko / johdon
assistentti Sirpa Huovinen.
Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 28 kertaa.

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

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI



33

TALOUS

VA . TA LO U S J O H TA J A A S K O I S O - K U N G A S
PHILIPPE GUEISSAZ

TEKSTI
K U VA

TESTAMENTTILAHJOITUSTEN
JA SUUNNITTELUN VUOSI
SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN TULOT 2011

SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN MENOT 2011

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry:n tilinpäätös vuodelta 2011 näyttää vapaaehtoisen kannatuksen ja testamenttituottojen kasvua. SEKL ry:n saamat ulkomaantyön kannatustulot liitto ja piirit
yhteen laskien olivat bruttona hieman
yli 6,34 miljoonaa euroa (6,12 miljoonaa euroa) ja kulut kotimaan tukitoimintoineen 6,31 miljoonaa euroa (6,14
miljoonaa euroa). Yhdistyksen taseen
loppusumma oli 4,52 miljoonaa euroa
ja tilikauden tulos 0,000 miljoonaa euroa. Tulos oli talousarvioon nähden 0,28
miljoonaa euroa parempi johtuen testamentti- ja myyntituotoista sekä yksityisen kannatuksen kasvusta. (Suluissa on
vuoden 2010 luvut).
Kiitollinen mieli nousee työn ystävien
ja tukijoiden uskollisuutta ajatellessa.
Uskollisuuden ja lähetystyön oikeutuksen selkeä ilmeneminen kirkon ja
paikallisseurakunnan elämässä kutsuu
uusia lähettäjiä ja lähtijöitä.

VARAINHANKINTA
Varainhankinnan tuotot ilman kehitysyhteistyön tukea olivat yhteensä 5,14
miljoonaa euroa, kasvua 0,29 miljoonaa
euroa. Seurakuntien kautta tullut tuki oli
yhteensä 2,88 miljoonaa euroa. Talousarviomäärärahat 2,29 miljoonaa euroa
ja muu tuki seurakuntien kautta 0,6 miljoonaa euroa toteutuivat lähes edellisen
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TALOUS
SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN TYÖNTEKIJÄT
VUONNA 2011
Kansanlähetyksen ja sen jäsenjärjestöjen palveluksessa oli työntekijöitä
31.12.2010 ja 31.12.2011
2010
Kansanlähetyspiirit
SEKL
Lähetystyöntekijät
Kustannus Oy Uusi Tie
Yhteensä

2011

49
56
77
12

47
55
76
12

194

190

Pastori Tapani Kaitainen pyytää Jumalan siunausta lähetystyölle kerätylle kolehdille.

vuoden tasolla. Lähetystyön tuki piirien
kautta oli 1,0 miljoonaa euroa. Yksityiset
vapaaehtoiset lahjoitukset olivat 0,82
miljoonaa euroa, kasvua 0,18 miljoonaa euroa. Kehitysyhteistyön osuudeksi
muodostui 0,45 miljoonaa euroa.

SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN TULOT 2010–2011

Työ ulkomailla ja kotimaassa
Lähetystyön nettomenot 4,11 miljoonaa euroa olivat edelliseen vuoteen
verrattuna 0,36 miljoonaa euroa (8,1 %)
pienemmät. Työalojen volyymilla mitaten suurimmat kentät olivat Etu-Aasia
(0,542 miljoonaa euroa), Japani (0,538
miljoonaa euroa) ja Etiopia (0,539 miljoonaa euroa).
Koti- ja ulkomaan yhteenlasketut
henkilöstökulut olivat 4,19 miljoonaa
euroa. Kotimaan osuus oli 48 % ja ulkomaan 52 %. Kotimaan toiminnan
muut kulut olivat 3,0 miljoonaa euroa
ja tuotot ilman varainhankintaa 2,17
miljoonaa euroa.

SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN MENOT 2010–2011

Uskollinen lähettäjä
Kulunutta vuotta määritti uusiin tilanteisiin varautuminen. Vaikka toiminnan
kustannusrakenne on edelleen haastava, on tehtävämme ainutkertainen. Siksi ”Pysykäämme järkähtämättä toivon
tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen.” Hepr. 10:23
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TILINPÄÄTÖS
KONSERNITULOSLASKELMA
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KONSERNITASE
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KONSERNITASE
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YHDISTYKSEN TULOSLASKELMA
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YHDISTYKSEN TULOSLASKELMA
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YHDISTYKSEN TULOSLASKELMA
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YHDISTYKSEN TASE
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TALOUS

TILINTARKASTUSKERTOMUS
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PIIRIJÄRJESTÖT

Solina-kuoro valloitti juhlayleisön lähetysmusikaalillaan. Kuva: Philippe Gueissaz

ETELÄ-POHJANMAAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Merkittävin tehtävä vuonna 2011 oli
Kansanlähetyspäivien järjestäminen
Seinäjoella 1.–3.7. teemalla Hengessä
mukana. Toteutuksessa oli ohjelmansuorittajien lisäksi reilut 300 talkoolaista, jotka mahdollistivat päivien onnistumisen hoitaen omien vastuualueidensa tehtävät huolella ja ilolla.

VAASAN LÄHETYSKOTI
(avoinna ma–pe klo 11–14)
Hietalahdenkatu 24, 65100 VAASA
puh. 06 317 7333
e-pohjanmaankl@sekl.fi
http://epkl.sekl.fi

SEINÄJOEN TOIMIPISTE
Puskantie 14, 60100 SEINÄJOKI
puh. 06 414 7030

KRISTILLINEN KIRJAJA MUSIIKKIPALVELU
(avoinna ma–to klo 9–17,
pe klo 9–18, la klo 9.30–13.30)
Puskantie 14, 60100 SEINÄJOKI
puh./faksi 06 414 7522
sjk.kristkirjakauppa@jippii.fi

PIIRIJOHTAJA
Kai Niemelä
puh. 044 595 7351
kai.niemela@sekl.fi
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Seinäjoki Areena tarjosi erinomaiset
puitteet juhlien järjestämiseen ja erityistä kiitosta saatiin lasten sekä junioreiden huomioimisesta. Päivät keräsivät ennätysmäärän juhlayleisöä, joista merkittävä osa oli nuoria perheitä.
Aiempien vuosien tapaan Seinäjoella
järjestettiin palveluevankeliointia, jonka kautta kohdattiin ihmisiä viikon aikana. Rukouksella oli merkittävä osuus
päivien valmistelussa, mikä näkyi mm.
24/7 rukoustempauksena, jolloin juhlien puolesta rukoiltiin kellon ympäri viikon ajan. Perjantain ja lauantain
missio-iltoihin, joissa evankelistana
toimi Kalevi Lehtinen, kutsuttiin erityisesti lähiseudun ihmisiä. Uskoon tulleet
kutsuttiin mukaan syksyn Alfa-kurssille,
joka keräsi lähes satapäisen joukon tutustumaan uskon perusteisiin.
Donkkis Big Night -illat kokosivat
Seinäjoelle ja toimintavuonna käynnis-

LÄHETYSVASTUU
1 työntekijä
Pelttari Marja Leena
Salminen Ari ja Suvi
Viitanen Miina
Kallioinen Jukka ja Helena
Pendolin Ulla
1 työntekijäperhe
1 työntekijäperhe

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI

tettyihin iltoihin Kauhajoelle, Laihialle,
Alajärvelle ja Soiniin satoja lapsia Sanan ja toiminnan äärelle. Helmikuiseen
Donkin suurleiriin osallistui sata 1.–6.luokkalaista. Lapsi- ja juniorityön osana
käynnistetyn Adoptoi koulu -kampanjan
kautta vuoden lopussa lähes puolella
piirin alueen kouluista oli esirukoilija.
Naisten kesken- iltoja järjestettiin eri
teemojen ympärille säännöllisesti. Virkistysviikonvaihde ”Puhetta naisesta naisille” Härmän kuntokeskuksessa kokosi
viitisenkymmentä naista nauttimaan
liikunnasta, kylpylän palveluista ja Pirkko Valkaman luennoista.
Kohtaamispaikkayhteisöjä kehitettiin
tavoittamaan nuoria aikuisia ja nuoria perheitä ajankohtaisista teemoista
nousevan raamattuopetuksen, nuorekkaan musiikin ja hyvin toteutetun
lastenohjelman kautta Seinäjoella, Vaasassa ja Vimpelissä.

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Keski-Aasia
90 %
Juutalaistyö
50 %
Saksa
50 %
Venäjä
50 %
Japani
30 %
Japani
80 %
Aasia
60 %
Lähi-itä
90 %

PIIRIJÄRJESTÖT

Etelä-Saimaan Alfa-kurssilla tutustuttiin kristilliseen uskoon. Kuva: Jukka Repo

ETELÄ-SAIMAAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Vuoden 2011 merkittävin tapahtuma
oli kristittyjen yhteinen ”Kaupungissa
Tuulee” -tapahtumakokonaisuus, jonka järjestivät yhdessä Lappeenrannan seurakuntayhtymä, Etelä-Saimaan
Kansanlähetys, Helluntaiseurakunta,
Vapaaseurakunta ja Kansan Raamattuseura.
Tapahtuman suunnittelu aloitettiin
syksyllä 2010, varsinainen toteuttaminen tapahtui syyskaudella 2011. Piirijohtaja Harri Silvolahti osallistui aktiivisesti päätoimikunnan tehtäviin.
Kokonaisuudessa oli evankelista Ilkka
Puhakan raamattuopetusta Jeesuksen
vertauksista. Missiokouluttaja Seppo
Niemeläisen johdolla toteutettiin neljä
Andreas-työn koulutusjaksoa. Kaupungissa tuulee -päätapahtuma järjestettiin Lappeenrannan kaupungintalolla
marraskuun lopussa. Tapahtuma kokosi Lappeenrantasalin lähes täyteen.
Tämä tapahtumakokonaisuus oli ensimmäinen Suomessa. Se poiki yhtei-

LÄHETYSVASTUU
1 työntekijä
Lappalainen Kai ja Mirva
Malmi Kirsti
Repo Jukka ja Maria
1 työntekijäperhe
Valkeapää Tarja

siä Kaupungissa Tuulee -rukousiltapäiviä, joita toteutetaan seurakuntien
yhteisinä tilaisuuksina keväällä 2012.
Kaupungissa Tuulee -prosessi oli erittäin hedelmällinen. Kristittyjen yhteisiä projekteja Lappeenrannassa kannattaa jatkaa.
Joutsenossa oli alkukeväällä mittava
evankelioimistapahtuma, jossa olivat
mukana muun muassa Anne Pohtamo
ja Pekka Simojoki. Tapahtumassa oli
myös kutsuvaa työtä Joutsenon torilla.
Tapahtumaa seurasi uusi Ensiaskel-piiri,
johon tuli mukaan uusia ihmisiä.
Merkittävin säännöllisen toiminnan
muoto on yhdessä Lappeenrannan
seurakunnan kanssa järjestetyt F5-jumalanpalvelukset ja Lähetyskodilla pidettävät F5-iltapäivät. Lähetys- ja Raamattupiirit sekä pienryhmät jatkoivat
toimintaansa tuttuun tapaan.
Imatralla järjestettiin yhdessä seurakunnan kanssa Kohtaamispaikka-ilta
-nimen alla iltakirkkoja. Rautjärven seu-

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Lähi-itä
50 %
Viro
15 %
Viro
75 %
Viro
65 %
Etu-Aasia
40 %
Etiopia
25 %

rakunnan kanssa aloitettiin Kohtaamispaikka-iltojen järjestäminen. Parikkalan
seurakunnan, SLEYn ja KRS:n kanssa
aloitettiin myös Kohtaamispaikka-iltojen järjestäminen Parikkalan seurakuntakodilla.
Lappeenrannassa kehitettiin erityisesti solutyötä järjestämällä kolme solutyökoulutusta. Sen seurauksena syntyi uusia soluja ja solutyötyöryhmä.
Piirin vastuulla oli yhteensä kahdeksan lähettiä. Revot palasivat kotimaahan kesällä 2011 ja Jukka Repo osallistui syksyn 2011 aikana piirin julistustoimintaan.
Maahanmuuttajatyö on vakiintunut
osaksi piirin pysyvää toimintaa.

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

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

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI
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Marja-Liisa ja Risto Soramies palasivat kotimaahan viettämään ansaittuja eläkepäiviä 40-vuoden työrupeaman jälkeen Etu-Aasiasta.
Jonna ja Jouni Haverinen lähtivät samaan suuntaan tekemään lapsi- ja nuorisotyötä. Kuva: Pirkko Oinonen

ETELÄ-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

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

LÄHETYSVASTUU
1 työntekijä
1 työntekijä
1 työntekijäperhe
Kettunen Eero ja Anu
Lamminpää Aatto
Pitkänen Joose ja Johanna
1 työntekijäpariskunta
1 työntekijä
Vänskä Seppo ja Vuokko
Laine Jorma
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Kertomusvuonna Etelä-Savon KL:n lähetysvastuuta lisättiin. Piirijärjestö otti
vastuulleen Jouni ja Jonna Haverisen
sekä Anssi ja Kaarina Savosen osakannatuksen. Haveriset tulivat Saksassa ja
Etu-Aasiassa 40 vuotta työskennelleiden Risto ja Marja-Liisa Soramiehen
työn jatkajiksi. Savoset työskentelevät
Japanissa.
Raamattuopetus oli keskeinen työmuoto. Säännöllisiä raamattuluentoja oli yhdeksällä paikkakunnalla. Piiri
järjesti myös viikonvaihteen mittaisia

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Keski-Aasia
10 %
Keski-Aasia
100 %
Keski-Aasia
100 %
Etiopia
35 %
Venäjä
Venäjä
35 %
Etu-Aasia
80 %
Lähi-Itä
35 %
Japani
35 %
Venäjä
30 %

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI

raamattuopetussarjoja. Syksyllä järjestettiin yhdessä Satakunnan Kansanlähetyksen kanssa viikon mittainen Ruska- ja raamattuleiri Kuusamon
Tropiikissa.
Yhteisen leivän jaamme -messuja
järjestettiin yhteistyössä Suomen Raamattuopiston (SRO) ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Syksystä lähtien järjestäjien joukkoon
liittyi myös Lähetysyhdistys Kylväjä.
Savonlinnassa ja Varkaudessa toimittiin yhteistyössä SRO:n ja paikallisten
seurakuntien kanssa. Kullakin paikkakunnalla messuja järjestettiin kaksi
kertaa lukukaudessaan.
Juniori-ikäisiä tavoitettiin Donkkis
Big Night -iltapäivätilaisuuksilla. Vuoden 2011 aikana Donkkis Big Night
-toiminnalla tavoitettiin säännöllisesti
noin 250 ala-asteikäistä lasta.
Nuorten toimintaa järjestettiin Mikkelissä. Keskiviikkoisin nuoret aikuiset
kokoontuivat 3K-iltoihin ja joka toinen
perjantai järjestettiin yhdessä OPKO:n
kanssa Nuotta-nuorteniltoja.

PIIRIJÄRJESTÖT

TOIMISTO
(avoinna ma–pe klo 10–16)
Kaisaniemenkatu 13 A 4 krs.,
00100 HELSINKI
puh. 044 452 2239
hekl@sekl.fi
http://helsinki.sekl.fi

PIIRIHALLITUKSEN PJ.
Jani Lahtinen
puh. 040 821 4819
jani.v.lahtinen@gmail.com
Helsingin F5-jumalanpalvelusmusiikin säestyksessä käytetään milloin pianoa,
kitaraa, haitaria tai viulua. Kuva: Seppo Palonen

HELSINGIN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Solutyö on kasvanut merkittävään asemaan piirin työssä. Noin 100 henkeä
kokoontui viikoittain teemalla: Ylös –
Sisään – Ulos. Työhön nimettiin oma
vastuuhenkilö ja järjestettiin koulutusja vertaistukitilaisuuksia.
Filia-jumalanpalveluksen teemaksi
otettiin Raamattua opettava jumalanpalvelus. Tämä näkyy sisällössä siten,
että Raamatun opettamiseen on varattu runsaasti aikaa. Kävijämäärä on
vakiintunut noin 140 paikkeille. Jumalanpalveluksen sisällöstä tuotetaan solumateriaali, jonka avulla solut voivat
käsitellä tekstikohtaa syvällisemmin.
Lapsille järjestettiin saarnan ajaksi pyhäkoulu. Jumalanpalveluksen jälkeen
oli mahdollisuus henkilökohtaiseen
keskusteluun ja rukoukseen. Tarjolla oli
myös kahvia ja teetä.
Helsinki Outreach teki katuevankelioimistyötä yhdessä OPKO:n kanssa.
Piirin työntekijät olivat mukana Radio
Dein Raamattubuffet ja Raamattuavain
-ohjelmissa.
Helsingin KL ylläpitää Sielunhoitopu-

helinta, joka päivysti talvella kuutena ja
kesällä kahtena iltana viikossa. Vuoden
aikana 20–30 päivystäjää vastasi yli 2500
puheluun. Puhelintekniikka uusittiin
matkapuhelinpohjaiseksi. Sielunhoitopalvelijoille järjestettiin koulutusta.
Junioreille järjestettiin kaksi Donkkis
Big Night -tapahtumaa. Kuinka opetan
lapsille Raamattua -jatkokoulutukseen
osallistui noin 15 henkeä. Helsingissä ja
Espoossa toimivat Pointit toimivat kas-

LÄHETYSVASTUU
Heinonen Hannu ja Päivi
Huovinen Harri ja Elina
1 työntekijä
1 työntekijä
Keskinen Hannu ja Liliann
1 työntekijäperhe
Lappalainen Kai ja Mirva
Nummela Daniel ja Mari
Palmu Lauri ja Asako
Pihkala Jorma ja Lea
1 työntekijäperhe
Uusitalo Mirjami

vuryhmänä 14–19-vuotiaille nuorille.
Piiri kehitti toimintastrategiaansa.
Toukokuussa pidetyssä retriitissä vastuunkantajat arvioivat ja evästivät piirihallitusta uuden strategian käytäntöön
viemisestä. Solutyö ja paimenuuden
toteuttaminen jumalanpalvelustyössä ovat tärkeimmät työmuodot. Piirin
johtamiseen kutsutaan vapaaehtoisia.
Strategiaa toteuttamaan perustettiin
kuusihenkinen Helsinki-tiimi.

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Kenia/MAF
50 %
Japani
5%
Keski-Aasia
80 %
Keski-Aasia
10 %
Viro
50 %
Lähi-itä
10 %
Viro
75 %
Japani
30 %
Japani
10 %
Japani
10 %
Keski-Aasia
30 %
Etiopia
15 %

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

PIIRIJOHTAJA
Lasse Jussila
puh. 040 536 5133
lasse.jussila@sekl.fi
Helena ja Jukka Kallioinen ovat olleet Hämeen piirin nimikkolähettejä vuodesta 2005. Kuva: Jukka Kallioinen

HÄMEEN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Kesällä Hämeen KL:n nuoret aikuiset
järjestivät aktiomatkan Siperiaan, Johanna ja Joose Pitkäsen ja paikallisten
työntekijöiden tueksi. Matkalle osallistui kahdeksan nuorta aikuista lähinnä
Tampereelta. Kylävierailujen ja jumalanpalvelusten, nuorten iltojen ja leirien ai-

LÄHETYSVASTUU
Greed Teija
Frears Seija
Heinonen Hannu ja Päivi
Kallioinen Jukka ja Helena
Keskinen Hannu ja Liliann
1 työntekijä
1 työntekijäpariskunta
1 työntekijäperhe
1 työntekijä
1 työntekijäpariskunta
Nummela Daniel ja Mari
Palmu Lauri ja Asako
Pihkala Jorma
Savonen Anssi ja Kaarina
Soramies Risto ja Marja-Liisa
Taylor Maritta
1 työntekijä
Tuppurainen Raimo ja Pirkko
1 työntekijä
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kana matkalaiset pääsivät kohtaamaan
paikallisia ihmisiä, kertomaan Jeesuksesta ja auttamaan monin käytännöllisin tavoin niin kylien asukkaita, paikallisia työntekijöitä kuin lähettejäkin. Aktiomatkat ovat luonteva tapa tutustua lähetystyöhön ja sen haasteisiin.

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Venäjä
100 %
Englanti
Kenia
Japani
25 %
Viro
25 %
Lähi-itä
10 %
Etu-Aasia
Etu-Aasia
60 %
Keski-Aasia
50 %
Keski-Aasia
50 %
Japani
10 %
Japani
Japani
20 %
Japani
Etu-Aasia
Englanti
100 %
Lähi-Itä
30 %
Etiopia
30 %
Keski-Aasia
80 %
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Nuorten toiminta vakiintui entisestään.
Kahdella paikkakunnalla, Tampereella
ja Hämeenlinnassa järjestettiin nuorten
Pointti-iltoja viikoittain. Nuorten toimintaa viriteltiin myös Riihimäelle.
Juniorityö jatkui vahvana ja Donkkis
Big Night -iltoja pidettiin viidellä paikkakunnalla. Tampereella Aarteista parhain -päivät kokosivat perheitä kerran
kuukaudessa yhteen Lähetyskodille.
Yleisesti ottaen toimintaa on kehitetty
siten, että tilaisuuksiin voitaisiin osallistua koko perheen voimin. Lasten omat
opetuskanavat ovat lisääntyneet eri
yhteyksissä.
Haasteena on ollut yhteisöllisyyden
vahvistaminen piirimme keskeisillä
paikkakunnilla. Tämä on pääosin toteutunut Hämeenlinnassa Kohtaamispaikka-toiminnassa sekä solutoiminnassa.
Tampereella yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa olivat Lähteellä-juhlasunnuntait, sekä maakuntien vastuuryhmät. Toukokuussa järjestettiin piirin
jäsenille ja vastuunkantajille yhteinen
leiripäivä Pälkäneellä, Seitsyen leirikeskuksessa. Osallistujia oli noin 80. Yhteisöllisyyden vahvistaminen on piirin toiminnan tavoitteena jatkossakin.

PIIRIJÄRJESTÖT

Heinäkuun alun Markkinakoju-tapahtumassa oli myytävänä kahvia, leivonnaisia ja kirjallisuutta, mutta parhaiten onnistui evankeliumin julistaminen.
Kuva: Matti Manninen

KAINUUN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Lähetysjärjestön piiriyhdistykselle on
aina suuri ilo ja kunnia olla lähettämässä nuoria ihmisiä lähetystyöhön
omalta alueelta. Jouni ja Jonna Have-

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

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

rinen hyväksyttiin Kuhmon ja Kajaanin seurakuntien nimikkoläheteiksi, ja
tietysti myös ennen kaikkea Kainuun
Kansanlähetyksen läheteiksi. Haveriset
ovat lähtöisin Kuhmosta, jossa heidän
vanhempansa elävät, ja näin luonnollinen side Kainuuseen on vahva. Tämä
on merkittävä tekijä luodessa lähetin
kannatusryhmää seurakunnan parissa.
Haveristen lähtö kielenopiskeluun ja
kohdemaahan tapahtui vuoden 2012
alkupuolella.
Kajaanissa pidettiin tammikuun lopulla naistenpäivät, jotka ovat vuosien saatossa paisuneet koko maakuntaa koskevaksi suurtapahtumaksi.
Tänä vuonna pääpuhujana tapahtumassa oli Anne Pohtamo-Hietanen
ja häntä kuulemaan tuli naisia maakuntarajojen ulkopuoleltakin. Päivillä
on suuri hengellinen ja taloudellinen

LÄHETYSVASTUU
Uusitalo Mirjami
Viitanen Miina
Pendolin Ulla
Heinola Johannes ja Leena

merkitys piirin toiminnalle. Naisten
panos työssä on tuntuva. He järjestivät muun muassa monia myyjäisiä
lähetyksen hyväksi.
Kajaanin kaupunki on jo monen
vuoden ajan järjestänyt heinäkuun
alussa Eino Leino -runoviikon aikana
Kauppakadulle Markkinakatu-tapahtuman. Useamman vuoden tauon jälkeen Kansanlähetys oli mukana tapahtumassa. Myynti jäi pieneksi, mutta kuhmolaisten suuri innostus julistuspuolella oli innostavaa.
Kuhmolaisryhmä palvelee pitkin
vuotta laulaen ja julistaen monella
paikkakunnalla Kainuun maakunnassa. Raatihuoneen torilla he kertoivat Jeesuksesta. Mukana olivat myös
Kuhmon seurakunnan kirkkoherra ja
evankelista Clifford Edwards Isosta
Britanniasta.

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Etiopia
Venäjä
Japani
Etiopia

80 %
50 %
20 %
30 %

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI
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Avioliittoleirillä Kalajoella tehtiin Samoissa askelissa -retki. Kuva: Suvi-Tuulia Viitasalo

KESKI-POHJANMAAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Vuoden päätapahtumia olivat avioliittoleiri Kalajoen Kristillisellä opistolla ja
kesäaktio Kokkolassa. Uskottava usko
-opetustilaisuudet toimivat viidellä
paikkakunnalla. Kokkolassa piirin päätilaisuus on ollut Yhteysilta, joka koostuu opetustilaisuudesta, yhdessäolosta
ja iltatilaisuudesta. Illan aikana lapsille
on ollut omaa toimintaa ja pienryhmät
vastasivat vuorollaan tarjoilusta sekä
lastenhoidosta yhdessä juniori- ja nuorisotyöntekijän kanssa. Muutamilla paikkakunnilla järjestettiin vastuuryhmien
johdolla seurakuntailtoja tai Sanan ja rukouksen iltoja sekä muutaman kerran
vuodessa raamattupäiviä. Jokaisessa piirin tilaisuudessa pääpaino on ollut vahvalla raamattuopetuksella, josta on pääosin vastannut opettajatiimi. Pienryhmätoiminta on ollut piirissä keskeistä.

LÄHETYSVASTUU
1 työntekijäperhe
Räisänen Tapio ja Helena
1 työntekijä
1 työntekijä
Kiviranta Antti ja Susanna
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Donkkis Big Night -iltoja järjestettiin
juniori-ikäisille viidellä paikkakunnalla.
Iloitsimme siitä, että tämä toimintamuoto käynnistettiin yhdellä uudella
paikkakunnalla. Lisäksi Yhteysillan aikana Kokkolassa järjestettiin Donkkiskerho. Opiskelijatoimintaa järjestettiin
Ylivieskassa kevät- ja syyskaudella viikoittain.
Cafe Cansa -illat vastasivat vuoden
2011 katuevankelioinnista Kokkolassa. Cafe Cansa -tiimi vastasi noin kerran kuussa järjestettävistä illoista, jossa
pääpaino on ollut nuorten evankelioinnissa. Työllä on oma kotisivu www.cansa.fi ja uutena toimintona facebook ryhmä www.facebook.com/groups/cafecansa/, jossa on pääpaino ollut mediaevankelioinnilla ja tiedottamisella.
Piirillä on kaksi kuoroa, Doulos ja Ki-

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Itä-Aasia
40 %
Etiopia
75 %
Juutalaistyö
50 %
Keski-Aasia
25 %
Japani
10 %
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pinä, jotka esiintyivät eri tilaisuuksissa
pääosin Keski-Pohjanmaan alueella.
Toiminnassa on mukana myös muusikkoja ja pieniä lauluryhmiä. Lähetyskodilla pidettiin joka arkiaamu maanantaista perjantaihin klo 10–12 ”aamukahvilaa” sekä hartaus. Kesäisin Lähetyskoti on ollut auki keskiviikkoisin.

KESKI-POHJANMAAN KL
C/O ERKKI HIHNALA
Vattajantie 34, 68230 LOHTAJA
puh. 06 877 394 ja 040 8317 381
erkki.hihnala@kotinet.com

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

VA. PIIRIJOHTAJA 1.8.2012 ASTI
Kalle Viitasalo
puh. 040 706 5206
kalle.viitasalo@sekl.fi

PIIRIJÄRJESTÖT

Vastapainona piirin vilkkaalle toiminnalle akkuja ladattiin syyskuun ruskamatkalla Yllästunturilla. Kuva: Reino Saarelma

KESKI-SUOMEN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Vuoden tavoitteiksi asetetut hengellinen uudistuminen, oman identiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistuminen
sekä lähetyskannatuksen kasvaminen
toteutuivat piirissä osin ennalta arvaamattomin tavoin. Yhteiskunnan ja kirkonkin taholta tulleet paineet klassista
kristinuskoa kohtaan ovat vahvistaneet
Raamattuun pitäytyvää herätysliikeidentiteettiä.
Tämä näkyi erityisesti kevätkauden
viimeiseen Leipäsunnuntaihin liitetyn
viikonlopun, 14.–15.5. Raamatun arvo ja
valta -tapahtuman, suosiossa ja palaut-

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

PIIRIJOHTAJA
Reino Saarelma
puh. 050 565 1386
reino.saarelma@gmail.com

teissa. Samalla tämä yhdessä Evankelisten Opiskelijoiden, Kansan Raamattuseuran opiskelijoiden, Kylväjän, Opiskelija- ja koululaislähetyksen, Suomen
Raamattuopiston ja Jyväskylän Huhtasuon alueseurakunnan kanssa pidetty
tapahtuma jatkoi herätysliikeväen jo
aiemmin virinneen yhteyden lujittumista. Samaan suuntaan vaikutti myös
yhteinen bussimatka Kirkkokansan raamattupäivään Lahteen 12.3.
Piirin lähetystyössä oli esillä erityisesti Japanin työ – olivathan piirin kaikki
kolme Japanissa lähetystyötä tekevää
perhettä kevätkaudella työalueellaan.
Kuukausien ajan tiedotusvälineissä
kestouutisena pysyneet tiedot Japanin maanjäristystä seuranneista muista onnettomuuksista ja uhkista tulivat

LÄHETYSVASTUU
Kallioinen Jukka ja Helena
Kiviranta Antti ja Susanna
Savonen Anssi ja Kaarina
Keskinen Hannu ja Liliann
1 työntekijä
Laine Jorma, määräaik.

omienkin lähettiemme kautta vahvasti
esille ystäväjoukossamme. Lisätäksemme ymmärrystämme Japanin asioista
– painottuen kirkolliseen ja lähetystyön
tilanteeseen siellä – järjestimme heinäkuun 11.–13. päivä Nousevan auringon
maa -lähetysleirin yhdessä Kylväjän ja
Huhtasuon alueseurakunnan kanssa.
Leirin anti koettiin erittäin hyvänä ja
ajankohtaisena. Syksystä lähtien aloitti toimintansa myös uusi, Japanin työn
rukouspiiri.
Maahanmuuttajien sekä lasten ja
nuorten parissa tehtävä työ laajeni ja
syveni. Kertomusvuonna rukous- ja
kiitosaiheena oli erilaisissa palvelutehtävissä toimiva vastuunkantajajoukko,
jonka lukumäärä kasvoi muutamalla
hengellä.

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Japani
20 %
Japani
30 %
Japani
50 %
Viro
25 %
Lähi-itä
35 %
Venäjä
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PIIRIJÄRJESTÖT

Piirijohtajia puolisoineen Timo Rämän eläkejuhlissa Ryttylässä. Kymenlaakson KL:n piirijohtaja Teija Patjas keskellä. Kuva: Philippe Gueissaz

KYMENLAAKSON
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Kertomusvuosi oli monella tavoin innostava ja rohkaiseva. Piirin toiminnalle asetut tavoitteet toteutuivat suurelta
osin. Työn painopiste oli enimmäkseen
Kouvolassa.
Evankelioimiskoulutusta annettiin kahtena viikonloppuna ja siihen liittyi myös
käytännön harjoittelua. Katuevankeliointia vahvistettiin. Tiimi toteutti Kouvolan
keskustassa neljä evankeliointikampanjaa. Myös junnutyön koulutusta järjestettiin kahtena viikonloppuna. Sen kautta saatiin uusia toimintatapoja junnutyön kehittämiseen ja lisäämiseen.
Naistenpäiviä järjestettiin yhdellä uudella paikkakunnalla ja tämä työmuoto
vakiinnutettiin. Johannesfestarit toteutettiin nyt suuremmassa mittakaavassa.
Käytössä oli Kansanlähetyksen iso teltta ja eri ikäryhmät otettiin huomioon

LÄHETYSVASTUU
2 seurakuntaa
Nummela Daniel ja Mari
1 työntekijä
Repo Jukka ja Maria
Malmi Kirsti
1 työntekijäperhe
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opetuksessa ja ohjelmassa. Talkoolaisia
oli kiitettävästi mukana toteuttamassa
tapahtumaa.
Yhteistyötä Suomen Raamattuopiston kanssa jatkettiin. Kuukausittain järjestettiin yhdessä Sanan ja sakramentin
iltoja. Evankeliumiyhdistyksen kanssa
järjestettiin Naistenpäiviä, Raamattupäiviä ja Johannesfestarit.
Visiotiimi kokoontui ja määritteli kehittämisen kohteiksi jäsenhankinnan,
nuorten aikuisten työn, varainhankinnan, lähetyskodin myynnin sekä uuden
toimitilan hankkimisen. Näistä kiitettävästi edistyivät kaikki muut paitsi
jäsenhankinta.
Nuorten aikuisten työssä oltiin vahvasti mukana Kouvolan seurakunnan
toiminnassa niin kevät- kuin syyskaudellakin. Kansanlähetyksen raamattuopet-

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Japani
20 %
Japani
60 %
Keski-Aasia
10 %
Viro
15 %
Viro
25 %
Etu-Aasia
40 %

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI

tajia vieraili illoissa ja piirijohtaja oli mukana nuorten suunnitteluryhmän kanssa toteuttamassa iltojen järjestelyjä.
Merkittävin ja tietenkin työllistävin
asia oli Lähetyskodin myynti. Nopealla
aikavälillä toteutui myynti ja löydettiin
uudet toimitilat Kouvolan ydinkeskustasta. Muutto tapahtui joulukuussa ja
samalla alkoi työ uudella innolla.
Muutamia uusia vastuunkantajia saatiin keskeisiin tehtäviin. Lähetyskodin
tiimi suunnitteli sunnuntai-illat ja vastasi niiden toteutuksesta. Kotiseuratoimintaa vahvistettiin ja muutama uusi
ystäväkoti tuli mukaan.

LÄHETYSKOTI
(avoinna ti–to klo 11–14)
Käsityöläiskatu 4,
45100 KOUVOLA
puh. 044 259 7898
kymenlaaksonkl@sekl.fi
http://kymenlaakso.sekl.fi

PIIRIJOHTAJA
Teija Patjas
puh. 0440 114 152
teija.patjas@sekl.fi

PIIRIJÄRJESTÖT

Donkkis Big Night -tapahtumia järjestettiin seurakunnan kanssa Keminmaassa viisi kertaa. Ohjelmassa oli monenlaista puuhaa. Kuva: Paavo Vänninen

LAPIN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Vuosi 2011 oli Lapin Ev.lut. Kansanlähetyksen 32. toimintavuosi. Keminmaalla
jatkui varhaisnuorisotyö yhdessä seurakunnan kanssa. Donkkis Big Night
-tapahtumia pidettiin viisi kertaa ja
lapsia oli parhaimmillaan mukana sata.
Lapsityön raamattukurssi pidettiin Keminmaalla syyskuussa, jossa kouluttajina olivat Pekka Siitonen, Anja Keskitalo
ja Niina Kultalahti-Nikamaa.
Tornion Pikisaaressa järjestettiin elokuussa Real Deal Summer Festival -niminen hengellinen musiikkipainotteinen ja evankelioiva nuorisotapahtuma.
Piirimme tuki tätä yhteiskristillistä ta-

LAPIN KL
C/O KAISA MUSTONEN
Peterintie 3,
94400 KEMINMAA
puh. 0400 613 115
lapinkl@sekl.fi
http://lappi.sekl.fi

PIIRIHALLITUKSEN PJ.
Juha Rissanen
puh. 040 821 4539
jprissanen@hotmail.com

pahtumaa taloudellisesti. Raimo Kittilä
osallistui tapahtuman suunnitteluun ja
toteutukseen.
Lähetystilaisuuksia, joissa aiheena
oli Bus4Life:n toiminta, pidettiin Ylitorniolla ja Ranualla. Joose Pitkänen ja
Vitali Luzanenko vierailivat joulukuussa
Keminmaalla, Oulussa sekä Ruotsin ja
Norjan puolella kertoen Saarten työstä Siperiassa.
Lähetysjohtaja Timo Rämä vieraili ennen eläkkeelle siirtymistään piirissämme tavaten vastuunkantajia ja
työmme ystäväjoukkoa Rovaniemellä,
Kemissä ja Keminmaalla. Kemissä ja
Keminmaalla järjestettiin myös yleisötilaisuuksia.

LÄHETYSVASTUU
Mordvan työala
Hiltunen Ulla-Kaija
1 työntekijäpariskunta
1 työntekijä
1 työntekijä
1 työntekijäperhe
Saari Juha ja Anu
Salminen Ari ja Suvi
Räisänen Tapio ja Helena

Raamattupiiri kokoontui Rovaniemellä kodeissa Juha Rissasen johdolla. Sallassa kokoontui kirkonkylä lähetyspiiri.
Eeva Kantola ja Anja Hauer olivat vastuuhenkilöitä. Sallassa lähetyspiiri osallistui 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 kaksi kertaa, levikiltään 200. Toimittamisesta vastasi Harry
Luomaranta. Toimintaa oli viidessä piirimme alueen kahdestakymmenestä
seurakunnasta.

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Venäjä, Mordva
20 %
Saksa
5%
Etu-Aasia
10 %
Bus4Life
5%
Juutalaistyö
20 %
Etu-Aasia
20 %
Venäjä, Omsk
90 %
Saksa
20 %
Etiopia
5%
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PIIRIJÄRJESTÖT

Piirakkatalkoot lähetystyön hyväksi kokoavat eri sukupolvia yhteen. Kuva: Sami Kuvaja

POHJOIS-KARJALAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Päämäärä vuonna 2011 oli työn kohdentaminen erityisesti perheisiin, nuoriin ja junioreihin. Kerran kuukaudessa
alakouluikäisille järjestetty Donkkis Big
Night -toimintailta kokosi keskimäärin
45 junioria ja 18 vapaaehtoista vastuunkantajaa Joensuussa. Tammikuussa aloitettiin 10–12-vuotiaille pojille suunnattu Äijä-kerho, johon osallistui viikoittain
noin kahdeksan lasta ja kaksi vetäjää.
Saman ikäisille tytöille järjestettiin raamattupiiri syyskuusta alkaen joka viikko. Juniorityössä kesän kohokohta oli
viikonloppuleiri, johon osallistui 19 lasta
ja kuusi vetäjää.
Opiskelija- ja nuorten aikuisten illat
järjestettiin viikoittain Joensuun seura-

LÄHETYSVASTUU
1 työntekijäperhe
1 työntekijäpariskunta
2 työntekijäperhettä
Pitkänen Joose ja Johanna
Räisänen Tapio ja Helena
Valkama Kari ja Susanne
Alajoki Markus ja Heidi
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kuntakeskuksessa. Keskimäärin nuoria
aikuisia kokoontui 30 henkilöä. Nuoria
aikuisia on tullut mukaan vapaaehtoisena vastuunkantajana myös muuhun
toimintaan – etenkin juniorityöhön.
Leipäsunnuntai on muotoutunut perheitä ja eri ikäryhmiä kokoavaksi säännölliseksi toiminnaksi. Joka toinen sunnuntai pidetty tilaisuus on sisältänyt
aikuisille suunnatun opetuspuheen,
Donkkis-kerhon alakouluikäisille, pyhäkoulun ja ajoittain DOK-ryhmän nuorille. Ehtoollista on vietetty joka toinen
kerta. Keskimäärin Leipäsunnuntai on
koonnut yhteen noin 65 henkilöä.
Toiminta painottuu vahvasti myös
lähetystyön tukemiseen ja esillä pitä-

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Keski-Aasia
80%
Etu-Aasia
10 %
Etu-Aasia
60 %
Venäjä
10 %
Etiopia
20 %
Raamatunkäännöstyö
20 %
Iso-Britannia

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI

miseen. Pohjois-Karjalan Kansanlähetyksellä on kannatusvastuullaan seitsemän lähettiperhettä. Kolme perhettä
oli kotimaanjaksolla syksyllä. He vierailivat nimikkoseurakunnissaan sekä osallistuivat Kansanlähetyksen toimintaan.
Kansanlähetyksen lähetyspyhä järjestettiin 19 kertaa 14 eri seurakunnassa.

TOIMISTO
(avoinna ma–to klo 10–14)
Kauppakatu 17 B,
80100 JOENSUU
puh. 013 122 808
p-karjalankl@sekl.fi
http://pohjois-karjala.sekl.fi

PIIRIJOHTAJA
Ville Löhönen
puh. 050 346 8039
ville.lohonen@sekl.fi

PIIRIHALLITUKSEN PJ.
Heimo Karhapää
puh. 050 554 0731
heimo.karhapaa@kolumbus.fi

PIIRIJÄRJESTÖT

Turkin matkalla tutustuttiin kiinnostaviin raunioihin. Kuva: Toini Seppänen

POHJOIS-POHJANMAAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Vuoden 2011 aikana toiminnassa pyrittiin vahvistamaan Kansanlähetyksen
myönteistä näkyvyyttä ja tunnettuutta
piirin alueella.
Etu-Aasian päivät, joilla haastateltiin lähetystyöntekijäperhettä skypen
välityksellä, kokosivat useiden eri järjestöjen väkeä. Lähetyssihteerien ja
hiippakunnan lähetyssihteerin kanssa
työskentely on ollut kiinteää. Toukokuussa toteutettiin pienellä ryhmällä
Turkin matka Istanbulista Efesokseen.

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

PIIRIKOORDINAATTORI
Raili Kemppainen
puh. 044 288 5430
raili.kemppainen@sekl.fi

Nikean rauniokirkossa käynti oli sykähdyttävä. Juhannusjuhla ja joulujuhla toteutettiin perinteisesti yhteisenä
eri herätysliikkeiden kanssa. Naistenpäivät, Raamatun punainen lanka ja
maallikkokoulutuksen alkaminen solukoulutuksella ja armolahjaseminaarilla vetivät mukaan uusia ja pitkäaikaisia ystäviä.
Piirin jäsenmäärä on jonkin verran
kasvanut. Ystäväkirjettä on toimitettu
370 osoitteeseen. Pienpiirien määrä on
yli 20. Piirin alueen seurakuntia on 20.
Alueella ilmestyvä seurakuntien yhteinen Rauhan Tervehdys -lehti on kiitettävästi pitänyt esillä myös Kansanlähetyksen toimintaa.

Myönteinen suhde seurakuntiin on
avannut Kansanlähetykselle oven yhteistyöhön niin sanotussa Varikkomessussa Kaakkurin alueella. Nuorten
aikuisten Kolme kohtaamista -toiminta
on ollut säännöllistä ja rakentavaa. Lasten ja nuorten leirejä on pidetty Kellonkartanon (Raamattuopisto) ja Lasten
Mission kanssa.
Nimikkosopimusten ja lähetysuhraamisen lisäksi lähetystyötä vahvistavat
oman piirimme alueelta lähetystyöhön lähtevät nuoret. Syksyllä Kansanlähetysopiston lähetyslinjalla aloittivat opiskelut Maria ja Mikko Vuorma.
Heidän kauttaan lähetystyö saa tutut
kasvot.

LÄHETYSVASTUU

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
1 työntekijä
Keski-Aasia
1 työntekijäperhe
Keski-Aasia
20 %
1 työntekijä
Keski-Aasia
25 %
1 työntekijäperhe
Etu-Aasia
30 %
Repo Jukka ja Maria
Viro
Tuppurainen Raimo ja Pirkko
Etiopia
Inkerin kirkko/Mordvan kirkko (kohdesopimus) Venäjä
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PIIRIJÄRJESTÖT

LÄHETYSKOTI JA KUOPION
KRISTILLINEN KIRJAPALVELU
Sairaalakatu 11, 70110 KUOPIO
puh. 017 262 2082
p-savonkl@sekl.fi
http://pohjois-savo.sekl.fi

PIIRIHALLITUKSEN PJ.
Jukka Huttunen
puh. 050 672 80
jukka.huttunen@k-rauta.com
Aunustyön kiitosjuhlassa Aunuksen kirkolla 8.10. tarjottiin ateria kylien vastuuystäville. Kuva: Pentti Rissanen

POHJOIS-SAVON
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Toimintavuoden tavoitteet toteutuivat
parhaiten Kohtaamispaikka-tilaisuuksien, solutoiminnan käynnistämisen
ja Donkkis-jatkumon osalta. Kohtaamispaikka-tilaisuuksien sisällöllinen
osuus on vakiintunut ja koettu hyväksi. Raamattuopetuksen perustalle liittyvät musiikki, lähettiterveiset, rukous
ja lastenkanava. Yhteinen seurusteluja kahvihetki luo lopuksi seurakuntakodille kaikenikäisten yhteisöllisyyttä.
Neljällä paikkakunnalla järjestetyistä
tilaisuuksista pystyttiin vain osa pitämään perhemessuina, toivetta enempiin messuihin olisi kyllä ollut.
Solu-toiminta käynnistyi kymme-

LÄHETYSVASTUU
1 työntekijä
1 työntekijä
1 työntekijäperhe
1 työntekijäperhe
Pitkänen Joose ja Johanna
Palmu Lauri ja Asako
Kettunen Eero ja Anu
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nen solun voimin. Koulutuksen kautta viedään toimintamuotoa jatkossa
eteenpäin.
Varhaisnuorten Donkkis Big Night
-illoista on muodostunut nuorisotyömme tavaramerkki, jota arvostetaan yli
seurakuntarajojen. Kuuden kerhon pyörittäminen jatkossa ilman siihen palkattua työntekijää on mittava haaste
vapaaehtoisille. 3K- ja Nuottatoiminta
jatkuivat entiseen tapaan. Näilläkin toimintamuodoilla on edessään vastuullisten vetäjien vaihtuminen. Valtakunnallisestikin merkittävä kuudennen kerran järjestetty Älä pelkää -tapahtuma
kokosi Kuopioon noin 700 nuorta.

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Lähi-itä
100 %
Keski-Aasia
100 %
Etu-Aasia
75 %
Keski-Aasia
75 %
Venäjä
Japani
50 %
Etiopia
50 %

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI

Lähetystyön terveiset pyritään tuomaan jokaiseen tilaisuuteen Kenttäpostia-teeman alla. Osio pitää sisällään yhden työalan tai lähetin lyhyet
tuoreet kuulumiset ennen tilaisuudessa kannettavaa kolehtia. Kaikista läheteistä ja kentistä on piirillä käytettävissä
valmiit PowerPoint-esitykset. Niille on
käyttöä myös yhdessä seurakuntien
kanssa pidetyissä lukuisissa lähetyspyhissä. Uusi lähetystyöntekijäperhe
Jouni ja Jonna Haverinen ovat tuoneet
useita nuoria sekä uusia perheitä lähettäjävastuuseen.
Lähialuetyössä säännölliset vierailut
Aunuksen Karjalaan päättyivät vuoden
lopussa. Jatkoksi on suunniteltu esimerkiksi leiritoimintaa.
Veijo Ollin käynnistämät piirin omat
radio-ohjelmat jatkuivat uusien vetäjien
voimin Deissä kuukausittaisina.
Toimintavuosi 2011 piti sisällään monia muutoksia piirin työntekijäjoukossa.
Tämä ei voinut olla vaikuttamatta toimintasuunnitelmaan kirjattujen vuositeemojen toteutumiseen.

PIIRIJÄRJESTÖT

Kesäretkellä tutustuttiin vanhoihin pellavan käsittelytekniikoihin. Kuva: Raija Huusari

PÄIJÄT-HÄMEEN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Kirkkomme toiminnassa ja etenkin joidenkin piispojen kannanotoissa levisi niin sanottu liberaalinen raamattunäkemys, mikä herätti monissa kristityissä huolta ja epävarmuutta. Tässä
tilanteessa saatiin Päijät-Hämeessä olla
hyvillä mielin. Seurakuntien kanssa tehtiin yhteistyötä vapaasti raamatullisessa
ja herätyskristillisessä hengessä.
Kuluneena vuonna Päijät-Hämeen
Kansanlähetyksessä tapahtui merkittäviä henkilöstömuutoksia. Huhtikuun

alusta saatiin uusi toimistosihteeri,
Saara Kantanen, puolitoimiseksi työntekijäksi. Samalla Anne Takala siirtyi
kokonaan hengelliseen työhön 60 %
työajalla. Syyskuun alussa vaihtui nuorisosihteeri, kun pääkaupunkiseudulle
muuttaneen Tytti Lönnrotin (o.s. Vikström) tilalle valittiin Iida Hovi.
Työ lasten, nuorten ja nuorten aikuisten parissa jatkui vilkkaana. Lah-

LÄHETYSVASTUU
LÄHETYSKOTI
(avoinna ma–to klo 10–13)
Saimaankatu 5 B 113,
15140 LAHTI
puh. 03 782 4864
paijat-hameenkl@sekl.fi
http://paijat-hame.sekl.fi

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

Kallioinen Jukka ja Helena
Kettunen Eero ja Anu
Lappalainen Kai ja Mirva
Lehtinen Mika ja Tania
1 työntekijäperhe
Saari Juha ja Anu
Salminen Ari ja Suvi
Savonen Anssi ja Kaarina
1 työntekijäperhe
Valkama Kari ja Susanne
Valkeapää Tarja
1 työntekijäperhe
Vänskä Seppo ja Vuokko

den Lähetyskoti toimi työn keskuksena, mutta työtä tehtiin kaikissa piirin
seurakunnissa.
Taloudellisiin tavoitteisiin ei aivan
päästy, mutta edellisten vuosien säästöt auttoivat niin, että SEKLille saatiin
lähetettyä reilusti enemmän kuin oli
budjetoitu. Jumalalle kiitos ja kunnia
kaikesta hyvästä, jossa piiri on saanut
olla mukana.

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Japani
25 %
Etiopia
10 %
Viro
10 %
Etiopia
20 %
Etu-Aasia
40 %
Venäjä
10 %
Saksa
25 %
Japani
35 %
Keski-Aasia
20 %
raamatunkäännöstyö
55 %
Etiopia
10 %
Etu-Aasia
60 %
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

PIIRIJOHTAJA
Lars Pajuniemi
puh. 045 327 9066
lars.pajuniemi@sekl.fi
Satakunnan KL hoitaa kummilapsityön kotimaan yhteydet. Kuvassa Ato Nura ja Agaron kummilapsia.
Kuva: Satakunnan KL:n arkisto

SATAKUNNAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Toiminnassa painottui yhteistyö alueen
seurakuntien kanssa. Perustoiminta rakentui lähetys- ja julistustapahtumien
varaan. Tavoitteena oli tarjota paikka
hengelliselle yhteydelle ja kasvulle.
Evankelioimis- ja lähetystyössä saavutettiin asetettu toiminnan taso.
Evankelioivia kokoussarjoja järjestettiin Porissa, Raumalla, Karviassa, Pomarkussa ja Kankaanpäässä. Tapahtumasarjojen lisäksi mm. Porissa järjestettiin
mies- ja naistyön yhteydessä tavoittavia kutsutilaisuuksia sekä Ulvilassa Sanan ja rukouksen iltoja.
Julistus- ja evankelioimistyössä mukana olevien vapaaehtoistyöntekijöiden varustamiseksi järjestettiin näkypäivä, jossa käynnistettiin kunkin vastuuryhmän tavoittavan työn suunnitelman
laatiminen. Samoin syyskaudella järjestetty solukoulutus vahvisti evankelioimisnäkyä sekä siihen osallistumista.
Tavoitteena oli vakiinnuttaa edellisenä vuonna alkanut Kohtaamispaikkatoiminta. Kertomusvuoden aikana kuitenkin ilmeni, että toimintamuodolle
ei nykyisellään ole luontaista tarvetta.
Laajalla osalla ystäväjoukkoa on oma
jumalanpalvelusyhteisönsä muissa yhteyksissä. Porissa Kansanlähetyksen yh-
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teydessä yhteisöllisyyden tarpeeseen
vastaa Liekki-musiikkiryhmän Valoa
elämään -illat.
Lähetystyössä säilytettiin aiempina
vuosina saavutettu kattavuus. Nimikkosopimuksia oli 20 seurakunnan kanssa
ja lähettejä piirimme vastuulla oli yhteensä 14 sekä yksi yhteislähetti Operaatio Mobilisaation kanssa ja kaksi nimikkokohdesopimusta. Kummilapsityön tiimi koordinoi valtakunnallista
kummilapsityötä. Etiopiassa kummilapsitoimintaa on kolmessa kaupungissa:
Agarossa, Bongassa ja Sokorussa. Projektin piirissä oli kertomusvuonna yhteensä 295 lasta ja kummia.
Taloudellisesti vuosi 2011 oli haastava. Useamman vuoden ajan tehdyt ali-

LÄHETYSVASTUU
Heinola Johannes ja Leena
Heinonen Hannu ja Päivi
Kiviranta Antti ja Susanna
1 työntekijäpariskunta
Lehtinen Mika ja Tania
1 työntekijäperhe
Tuppurainen Raimo ja Pirkko
1 työntekijä (SEKLn ja OM:n yhteislähetti)
Palosaari Pekka

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI

jäämäiset tilinpäätökset vaativat korjaavia toimenpiteitä. Ratkaisuja tehtäessä
piirin julistustyöntekijät lomautettiin
vuoden aikana kahdeksi kuukaudeksi
ja piiripastorin toimi lakkautettiin vuoden päättyessä.
Taloudessa koettiin myös ilonaihe:
työn ystävien lahjoitukset kasvoivat
olennaisesti verrattuna edelliseen vuoteen ja seurakuntien lahjoitukset säilyivät ennallaan. Näin oli mahdollisuus
tehdä alijäämältään pienentynyt tilinpäätös edellisiin vuosiin verrattuna.
Merkittävä saavutus oli toimintastrategian laatiminen vuosille 2012–2014,
jotta piiri kykenee muuttuvassa ja haasteellisessa toimintaympäristössä keskittymään olennaiseen.

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Etiopia
50 %
Kenia MAF
15 %
Japani
60 %
Etu-Aasia
40 %
Etiopia
25 %
Keski-Aasia
50 %
Etiopia
75 %
Kirjallisuustyö
Karjala-Sodder (kohdeseurakuntatyö)
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Lähetyskirppis Patinan vapaaehtoiset vastuunkantajat onnittelivat toimistosihteerin tehtävistä eläkkeelle siirtyvää Ritva Pesosta. Kuva: Eero Ahonen

UUDENMAAN
EV. LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Yhtenä painopisteenä oli tavoittavan
toiminnan järjestäminen yhdessä 16
paikallisen seurakunnan kanssa.
Maakunnallisia tapahtumia olivat
miestapahtuma Tuusulassa, koko perheen vapunaattotapahtuma Nurmijärvellä, helluntaijuhlat Rajamäellä ja
joulujuhla Jokelassa. Raamattuopetussarjoja järjestettiin 13 paikkakunnalla.

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

LÄHETYSKIRPPIS 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

Kuulijoita oli runsaasti. Kotiseuratoiminta on todettu myös hyväksi toimintamuodoksi. Piirin alueella järjestettiin
kaksi Alfa-kurssia, joissa piirin työntekijät olivat mukana luennoimassa.
Kertomusvuonna järjestettiin kolme matkaa. Israelin ja Jordanian matkan lisäksi järjestettiin Lapissa keväällä
hiihto- ja raamattukurssi sekä syksyllä
ruska-ajan raamattukurssi. Lapinmatkojen osalta tehtiin yhteistyötä sekä
Helsingin että Keski-Suomen piirien
kanssa. Ohjelmassa oli raamattuopetusta ja sielunhoitoa.
Lähetyskirppis Patina on toiminut 10
vuoden ajan. Vapaaehtoisia vastuunkantajia toiminnassa on noin 40. Kirpputorin puitteissa on tehty humanitääristä avustustyötä Venäjällä ja Virossa.

LÄHETYSVASTUU
Heinola Johannes ja Leena
1 työntekijä
Kooriki Yoshihiro
1 työntekijäpariskunta
Lehtinen Mika ja Tania
1 työntekijäpariskunta
Palmu Lauri ja Asako
1 työntekijäpariskunta

Pusulan seurakunta otti nimikkoläheteiksi Johannes ja Leena Heinolan
ja Tuusulan seurakunta Mika ja Tania
Lehtisen. Molemmat lähettiperheet
toimivat Etiopian työalalla.
Juniorityössä järjestettiin Donkkis Big
Night -iltoja viidellä paikkakunnalla. Illoissa kävi 10–40 lasta. Vastuunkantajia oli mukana 7–15. Donkkis-kerhoja
pidettiin kolmella koululla. Kerhoja oli
yhteensä kuusi, joista yksi oli suunnattu varhaisnuorille. Kerholaisia oli kerhokerrasta riippuen 4–19.
Nuorisotyössä DOK-toiminta kokosi
keskimäärin 9 nuorta. Osa nuorista toimi juniorityössä. Nuorisotyön tiimi Ryttylästä osallistui keväällä toimintaviikkoon, jonka aikana vierailtiin kouluilla,
kerhoissa ja Donkkis Big Night -illassa.

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Etiopia
20 %
Lähi-Itä
100 %
Japani
Etu-Aasia
10 %
Etiopia
10 %
Keski-Aasia
10 %
Japani
40 %
Etu-Aasia
20 %
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VUORIKOTI
(avoinna ma–pe klo 9–12)
Vuorikatu 8 A, 20700 TURKU
puh. 02 251 9540
varsinais-suomenkl@sekl.fi
http://varsinais-suomi.sekl.fi

PIIRIJOHTAJA
Ari Malmi
puh. 0500 258 813
ari.malmi@sekl.fi
Ehtoollisen viettoa avioliittoleirin jumalanpalveluksessa. Kuva: Varsinais-Suomen KL:n arkisto

VARSINAIS-SUOMEN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
Evankelis-luterilaisen kirkon sisäisistä
jännitteistä huolimatta Varsinais-Suomen KL:ssä iloittiin vuonna 2011 hyvästä yhteistyöstä seurakuntien kanssa. Tästä osoituksena oli kolmen uuden
nimikkosopimuksen syntyminen. Loimaalla ja Kaarinassa toteutettiin yhdessä seurakuntien kanssa Alfa-kurssi. Ilon
aihe oli se, että Alfa-kursseilla käyneitä
on jäänyt myös toimintaan mukaan.
Kurssin käyneistä on muodostunut uusia
pienryhmiä ja soluja. Monissa seurakunnissa saatiin viettää lähetyspyhää ja
tai vierailla lähetystilaisuuksissa.
Vuoden suurin tapahtuma oli Turkuaktio, joka kokosi jälleen laajasti väkeä
niin Turusta, kuin maakunnasta. Syksyn
aikana erityinen ilon aihe oli evankelioimiskurssi, jonka seurauksena Turussa
alkoi säännöllinen teepöytätoiminta.
Teepöydän äärellä on tavoitettu niin
suomalaisia kuin lukuisia maahanmuuttajia. Tämä työmuoto on toiminut
myös Salossa säännöllisesti. Kummallakin paikkakunnalla toimintaan on tullut
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mukaan innokas ja sitoutunut ryhmä.
Opiskelija- ja nuorten aikuisten työ
olivat syksyllä murrosvaiheessa työntekijän puuttumisen vuoksi. Nämä toimintamuodot jatkuivat yhteistyössä Turun
Katariinanseurakunnan kanssa. Nuorten
toiminta sen sijaan jatkui itsenäisenä
ja kokosi hyvin nuoria, kun nuoret itse
organisoivat sen. Nuoret osallistuivat
myös aktiivisesti Ryttylässä järjestettyihin tapahtumiin ja koulutuksiin. Myös
Kansanlähetysopiston Raamattulinjalla

LÄHETYSVASTUU
Heinonen Hannu ja Päivi
1 työntekijä
Huovinen Harri ja Elina
Repo Jukka ja Maria
Lehtinen Mika ja Tania
1 työntekijäpariskunta
Pyykkö Riitta
Tuppurinen Aki ja Pirkko
Klemetti Veikko ja Helvi
Ojala Liisa

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI

oli ilahduttavasti nuoria piirin alueelta.
Perhetyön osalta vuoden kohokohta
oli Karkun evankelisella opistolla järjestetty avioliittoleiri. Leiri kokosi erityisesti nuoria perheitä. Aikuisten ohjelman
rinnalle järjestettiin pienimmille hoito
ja isommille kahdessa eri ikäryhmässä
omaa ohjelmaa. Lapsia oli leirillä reilut
40 ja aikuisia 27 paria. Keväällä ja syksyllä järjestettiin lisäksi parisuhderisteily. Risteilyt kokosivat useita kymmeniä
pariskuntia.

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Kenia, lähetyslentotyö
35 %
Lähi-Itä
50 %
Japani
75 %
Viro
10 %
Etiopia
20 %
Keski-Aasia
50 %
Raamatunkäännöstyö
Etiopia
Venäjä, katekeetta
Venäjä, katekeetta
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Lähetyskodin vieressä sijaitsee upea Risigenin kirkko. Kuva: Outi Korva

RUOTSIN SUOMENKIELINEN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
LÄHETYSKOTI
Sveriges Evangelisklutherska Folkmission
S:ta Mariasväg 40,
61292 FINSPÅNG, SVERIGE
puh. ja faksi +46 122 21155
ruotsinkl@sekl.fi
http://ruotsinkl.sekl.fi

PIIRIHALLITUKSEN PJ.
Kari Pälli
puh. +46 73 088 4886
kari.palli@comhem.se
Ruotsin suomenkielisen Ev.lut. Kansanlähetyksen toiminnan tavoitteena oli kehittää usein tavoin vapaaehtoisten vastuu- ja pienryhmätoimintaa eri paikkakunnilla ja Lähetyskodilla.
Tärkeää työssä on ollut opetustapahtumien järjestäminen Finspångin Lähetyskodilla, sekä seurojen ja raamattuopetusten pitäminen eri paikkakunnilla
säännöllisesti.

Seuroja pidettiin 14:llä paikkakunnalla kerran kuukaudessa 7 kk:n aikana.
Skoghall (9), Grums (11), Göteborg (16),
Huddinge / Tukholma (18), Sandviken
(11), Karlskoga (16), Motala (11), Kolsva
(10), Skövde (22), Tidaholm (25), Surahammar (14), Lilla Edet (12), Trollhättan
(21), Finspång Lähetyskoti (13). Osallistujia oli yhteensä 210. Keskimääräinen
osanottajamäärä on suluissa.
Lähetyskoti Finspångin koulutustoiminnassa kehitettiin raamattupäivien
opetuksellista sisältöä. Kertomusvuonna järjestettiin kahdet raamattupäivät.
Toukokuussa puhujavieraana olivat
Ollilaiset ja syyskuussa Miika Peuhkuri.
Muita tilaisuuksia Lähetyskodilla olivat tammikuun päivät, talvipäivät (Paul
Juslenius), lähetyspäivät (Seppo Väisänen), juhannusjuhlat (Vilho Harvala),
naistenpäivät (Ulpu Lappi / Eila Fors-

LÄHETYSVASTUU
Repo Jukka ja Maria

berg), sielunhoitopäivät (Juhani Harjunpää) ja kasvupäivät (Isto Pihkala).
Suluissa merkityt olivat tapahtumissa
puhujavieraina.
Lähetyskodilla järjestettiin myös viikoittain seuroja ja raamattupiirejä. Pienryhmiä kokoontui kuudella eri paikkakunnalla.
Kertomusvuonna julkaistiin neljä ystäväkirjettä, joissa kerrottiin toiminnasta ja lähetystyöstä. Ystäväkirjeen levikki
on noin 230 kappaletta. Piiri kertoi toiminnastaan myös Uusi Tie-lehden välityksellä sekä paikallisradion kautta.
Piiri tukee Jukka ja Maria Revon työtä Virossa. Lähetysrenkaassa on noin
viisikymmentä jäsentä. Lähetystyötä
pidettiin esillä sekä kokoontumisissa
että ystäväkirjeessä.
Lapsille ja nuorille järjestettiin omaa
ohjelmaa raamattupäivien yhteyteen.

% osuus lähetin kokonaiskannatuksesta
Viro
10 %
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PIIRIJÄRJESTÖJEN
TULOSLASKELMAT 2011
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PIIRIEN TOIMINTATILASTOT

PIENRYHMIEN LUKUMÄÄRÄ PIIREISSÄ 2010–2011
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JÄSENIÄ KANSANLÄHETYSPIIREISSÄ 2010–2011
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YSTÄVÄKIRJEEN SAAJAT 2010–2011
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TOIMINNAN SEURAKUNNALLINEN KATTAVUUS 2010–2011
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YHTEENVETO PIIRIEN TOIMINTATILASTOISTA
(Suluissa vuoden 2010 tiedot)
Pienryhmiä piireissä vuonna 2011 oli 543 (591)
Jäseniä Kansanlähetyspiireissä vuonna 2011 oli 3 158 (3 276)
Piirien ystäväkirjeiden saajia vuonna 2011 oli yhteensä 17 497 (17 500)
Toiminnan seurakunnallinen kattavuus oli keskimäärin 72 % (72 %)

PYLVÄSDIAGRAMMIEN LYHENTEIDEN SELITYKSET
E-P = Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
E-SAI = Etelä-Saimaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
E-SAV = Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys ry.
HEL = Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys ry.
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.
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LAP = Lapin Ev.lut. Kansanlähetys ry.
P-K = Pohjois-Karjalan Ev. lut. Kansanlähetys ry.
P-P = Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
P-S = Pohjois-Savon Ev.lut. Kansanlähetys ry.
PÄI = Päijät-Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys ry.
SAT = Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
UUS = Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
V-S = Varsinais-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry.
RUO = Ruotsin Suomenkielinen Ev.lut. Kansanlähetys ry.

V-S

PIIRIJÄRJESTÖT

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

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

Solmiessaan nimikkosopimuksen
Kansanlähetyksen kanssa, seurakunnalla
on mahdollisuus liittyä järjestön kannatusjäseneksi ja olla myös siten tukemassa
lähetys- ja kehitysyhteistyötä.
Kuva: Jarkko Viljanen
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