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VUOSI 2018 oli lähetystyömme juhlavuosi. En-
simmäiset lähetystyöntekijämme lähtivät matkaan 
50 vuotta sitten Japaniin, Etiopiaan ja Keski-Aa-
siaan. Katsomme kiitollisina menneisiin vuosiin 
näillä hyvin erilaisilla työalueilla. Sitoudumme vie-
läkin lähetystyöhön, sillä tiedostamme, että maa-
ilmassa on satoja miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole 
koskaan kuulleet sanomaa Jeesuksesta Kristuk-
sesta. Uskomme, että Jeesus Kristus on ainutlaa-
tuinen ja ainoa tie Jumalan yhteyteen. 

Kotimaassa vietimme useiden piirijärjestöjen 
50-vuotisjuhlia. Kansanlähetyksen varsinainen 
ruohonjuuritason toiminta tapahtuu 17 piirijär-
jestömme kautta. Ne huolehtivat omalta osaltaan 
alueensa evankelioimisesta, raamatunopetukses-
ta, lähetysnäyn lisäämisestä ja uskovien vahvista-
misesta. Piirijärjestöt pitävät yhteyttä seurakun-
tiin. Vietimme Kansanlähetyspäiviä jo kolmannen 
kerran peräkkäin Ryttylässä.

Toimintavuoden aikana yhteydenpito vahvistui 
kolmen niin sanotun viidesläisen järjestön, Suo-
men Raamattuopiston, Lähetysyhdistys Kylvä-
jän ja Opiskelija- ja koululaislähetyksen kanssa. 
Järjestimme toukokuussa ensimmäisen yhteisen 
työntekijäpäivän. Tulemme vahvistamaan yhteyttä 
edelleenkin itsenäisinä järjestöinä, mutta yhdessä 
kulkien aikamme haasteissa.

Keskustoimistolla toimintavuotta kuvasi muutos. 
Uudistimme taloushallinnon, it-hallinnon ja hen-
kilöstöhallinnon ohjelmia sekä talousarvion laati-
misen ja seuraamisen järjestelmää. Vahvistimme 
varainhankinnan osaamista. Muutimme johtami-
sen rakennetta. Lakkautimme laajan kotimaisen 
ja ulkoimaisen työn osaston sekä taloustoimiston 
ja lähetysjohtajan toimiston muodostamalla nel-
jä osastoa: ulkomaantyönosasto, kotimaantyön-
osasto, hallinto-osasto ja viestintäosasto. 

Toimintavuonna oli seurakuntavaalit, joissa 
arvioi den mukaan sekä niin sanotut liberaalit et-
tä konservatiivit vahvistivat asemaansa. Kirkossa 
keskusteltiin paljon avioliitosta. Opetuksessamme 
sitouduimme kirkon nykyiseen avioliittoon miehen 
ja naisen välisenä liittona. Allekirjoitimme Suomen 
ev.lut. kirkon kanssa uudistetun perussopimuk-
sen lähetystyöstä. 

Työssämme edellisenä vuonna käyttöön otet-
tu uusi visiomme “Raamattu rakkaaksi ja evanke-
liumi kaikille” sai hyvän vastaanoton. Haluamme 
lukea ja opettaa Raamattua sekä toimia sen mu-
kaisesti työssämme. Uskomme, että Jumalan il-
moitettuun tahtoon sitoutuminen tuo lopulta työlle 
siunauksen ja merkityksen. Evankeliumi Jeesuk-
sesta Kristuksesta sitoo yhteen evankelioimis- 
ja lähetysnäkymme. Työn tarkoituksena on, että 
mahdollisimman moni ottaisi Jeesuksen vastaan 
pelastajanaan ja eläisi hänen yhteydessään. 

Tämä vuosiraportti kertoo osan vuoden 2018 ai-
kana tehdystä työstä. Olen kiitollinen yhteistyö-
kumppaneillemme Suomen ev.lut. kirkossa ja 
seurakunnissa. Kiitos piirijärjestöillemme ja vas-
tuuryhmille, rukoilijoille, työn tukijoille sekä työn-
tekijöillemme piireissä, keskustoimis-
tolla, Kansanlähetysopistolla ja 
ulkomailla. Tärkeimpänä kii-
toksen kohteena on Herra: 
“Ylistä Herraa, minun sie-
luni, ja kaikki mitä minussa 
on...älä unohda, mitä hyvää 
hän on sinulle tehnyt” 
(Ps. 103).
   
 

Mika Tuovinen
lähetysjohtaja

LÄHETYSJOHTAJAN TERVEHDYS

LÄHETYSJOHTAJAN SYDÄMELTÄ
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50 VUOTTA LÄHETYSTYÖTÄ  
JAPANISSA 

Ensimmäiset Kansanlähetyksen lähetystyöntekijät 
lähetettiin Japaniin vuonna 1968. Työalue on yk-
si Kansanlähetyksen vanhimmista. Työtä on tehty 
katkeamattomassa jatkumossa jo 50 vuoden ajan. 
Ensimmäinen lähetystyöntekijäsukupolvi onkin jo 
kokonaisuudessaan eläköitynyt ja Japanin työ on 
jo miltei vuosikymmenen ajan ollut seuraavien su-
kupolvien vastuulla. 

Viidenkymmen vuoden merkkipaalua juhlistet-
tiin työalueella marraskuussa, jolloin vierailulle 
Suomesta saapuivat Kansanlähetyksen edustajina 
lähetysjohtaja Mika Tuovinen sekä liittohallituksen 
puheenjohtaja Tuomo Heikkilä. Paikalla oli myös 
usea entinen Japanin lähetystyöntekijä sekä muun 
muassa Omenapuu-kvartetti. LJELK:n suurim-
man seurakunnan, Aotanin seurakunnan, upeas-
sa kirkossa järjestetty juhla oli lämminhenkinen ja 
onnistui kaikkiaan hyvin. Paikalle oli saapunut yh-
teensä noin 130 vierasta. Näistä noin 20 oli suo-
malaisia ja yli 100 japanilaista. Japanilaisten jou-
kossa oli myös useampi LJELK:n pastori. 

Juhlassa Kansanlähetyksen ja kirkon syvää yh-
teistyötä kiiteltiin puolin ja toisin. Työalueen lähe-
tystyöntekijöiden kannalta erityinen ilon aihe oli-
vat myös ne lämpimät ja sydämelliset kehut sekä 
entisten että nykyisten lähetystyöntekijöiden yh-
teistyöstä japanilaisten kanssa, joita Kansanlä-
hetyksen johtajat saivat vierailunsa aikana kuul-
la japanilaisten taholta. Suomessa merkkipaalua 
muistettiin sekä Kansanlähetyspäivien yhteydes-
sä, jonne oli saapunut vieraaksi kirkon presidentti 
Rei Nagata vaimoineen, että juhlakeräyksen mer-
keissä. “Toivo&Iloitse Japani!” -juhlakeräys tuotti 
kokonaisuudessaan 14 324 euroa. 

Ilon ja juhlan keskellä saimme jälleen muistaa 
myös sen, että Japani on haastava maa tehdä lä-
hetystyötä. Japanin työalueen erityispiirteisiin 

kuuluvat esimerkiksi tiheään ilmenevät luonnon-
katastrofit. Vuonna 2018 näitä oli jälleen poikke-
uksellisen paljon. Maata koetteli kesän kynnyk-
sellä ensin suuri maanjäristys Osakassa, sitten 
ennätykselliset sateet ja tulvat Länsi-Japanissa. 
Kesällä maa kärsi ennätyksellisestä lämpöaallos-
ta. Syksyllä Japaniin rantautui vielä useampi poik-
keuksellisen voimakas taifuuni. Samoihin aikoi-
hin Hokkaidolla tapahtui suuri maanjäristys, jossa 
useampi vuori sortui. Luonnonkatastrofin kuolon-
uhrien lukumäärä oli 41 ja saaren kaikilta noin 5,3 
miljoonalta asukkaalta katkesi tilapäisesti sähköt.

Kaiken keskellä on helppo todeta, että Japa-
nissa, jossa on edelleen vain noin 0,8 % kristittyjä, 
on tänä päivänä edelleen huutava tarve evankeliu-
min ilosanomalle – sanomalle syntien sovitukses-

JAPANI
työalueen esimies daniel nummela

JAPANI

n Kansanlähetys aloitti työn Japanissa 
vuonna1968.

n Vuoden 2018 lopulla lähettejä oli 5.
n Yhteistyökirkkomme on Länsi-Japa-

nin ev. lut. kirkko (LJELK). Kansanlä-
hetys on ollut Japan Evangelical Mis-
sionary Associationin (JEMA) jäsen 
vuodesta 1975.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori

Anne Tuovinen, SEKL
puh. 044 4477 820
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ta Jeesuksessa. Se voi tuoda rauhan sekä kaiken-
laisten uhkien että hitaasti etenevän työn keskellä.

YHTEISTYÖTAHOT
Japanissa yhteistyökirkkona toimii Länsi-Japanin 
evankelisluterilainen kirkko (LJELK). Kansanlähe-
tyksen lähetit kantoivat vuonna 2018 LJELK:n si-
sällä vastuuta Ananin, Awajin, Etelä-Nishinomiyan 
ja HAT-Koben seurakunnista. Työ etenee kaikissa 
seurakunnissa – hitaasti, mutta kuitenkin. Vuoden 
aikana koko kirkossa kastettiin 48 henkilöä, kon-
firmoitiin 5 nuorta, 51 jäsentä liittyi kirkon seura-
kuntiin, 48 jäsentä vaihtoi seurakuntaa, sekä 33 
henkilöä saatettiin matkalle iankaikkisuuteen. Ko-
ko kirkon jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli  
3 876 henkilöä.

Kansanlähetys tukee lähetystyöntekijöiden te-
kemän työn ohella LJELK:a myös taloudellises-
ti. Vuonna 2018 tukea annettiin Ananin ja Awajin 
seurakunnille, Luterilaisen tunnin radiotyölle se-
kä teologiselle seminaarille ja sen uuden rehtorin 
koulutukseen.

Daniel ja Mari Nummela järjestivät lisäksi nyt jo 
kolmatta kertaa pidetyn varainkeruujuoksun teo-
logisen seminaarin hyväksi. Työalueen 50-vuotis-
juhlallisuudet sattuivat sopivasti tapahtuman lä-
heisyyteen, mistä syystä mukana oli tällä kertaa 
ennätysmäärä suomalaisia osallistujia. Tapahtu-
ma tuotti ennätyssumman, kokonaisuudessaan yli 
6 000 euroa. Suomesta kerätty osuus oli 3 632,46 
euroa. Puolet summasta käytettiin budjetin mukai-
sesti seminaarin tuen kattamiseen ja toinen puoli 
lahjoitettiin ylimääräisenä tukena seminaarille.

KANSANLÄHETYKSEN  
LÄHETYSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖ
Kertomusvuonna työalueen työssä tapahtui jäl-
leen monia merkittäviä muutoksia. Näistä mer-

kittävimpien joukkoon kuuluu Ananin ja Awajin 
seurakuntien luovuttaminen LJELK:n vastuulle. 
Merkittävää oli myös kolmen vanhemmistovel-
jen nimittäminen Awajin seurakuntaan sekä Ete-
lä-Nishinomiyan seurakunnassa yllättävistä ter-
veydellisistä vastoinkäymisistä ja taivaskutsuista 
johtuneet toiminnassa tapahtuneet muutokset. 
HAT-Koben seurakunnan osalta kenties merkit-
tävimmäksi asiaksi kuluneena vuonna nousivat 
edessä olevat työntekijämuutokset. Työntekijä-
pula pakotti lähetyksen ja LJELK:n jälleen miet-
timään seurakunnan työn tulevaisuutta uudes-
ta näkökulmasta. Tulevat vuodet osoittavat, mikä 
vaikutus kaikilla näillä tapahtumilla tulee olemaan 
seurakuntien toimintaan jatkossa.  

ANAN
Arto ja Mirja Hukari toimivat Ananin seurakun-
nan työntekijöinä tammikuusta kesäkuun loppuun 
saakka. Heinäkuun alussa seurakunta luovutet-
tiin LJELK:n vastuulle. LJELK nimitti seurakun-
taan evankelistaksi Kazuya Nakagawan, joka otti 
vastuun seurakunnasta heinäkuun alusta lähtien. 
Vuoden aikana jumalanpalveluksissa kävi keski-
määrin 17 osallistujaa. Seurakunnan jäsenmäärä 
oli vuoden lopussa 72.

AWAJI 
Arni ja Eeva Hukari toimivat Awajin seurakun-
nan vastaavina työntekijöinä maaliskuun loppuun 
saakka. Huhtikuun alussa seurakunta luovutettiin 
LJELK:n vastuulle. LJELK nimitti pastoriksi Shi-
geru Okazakin, joka otti vastuun seurakunnas-
ta huhtikuun alusta lähtien. Vuoden aikana juma-
lanpalveluksissa kävi keskimäärin 18 osallistujaa. 
Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 42.

ETELÄ-NISHINOMIYA
Lauri ja Asako Palmu toimivat Etelä-Nishinomiyan 
seurakunnan vastaavina työntekijöinä koko vuo-
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den. Tiimissä toimi lisäksi LJELK:n nimittämänä 
sopimussuhteisena työntekijänä pastori Yoshiaki 
Hirono. Vuoden aikana jumalanpalveluksissa kävi 
keskimäärin 31 osallistujaa. Seurakunnan jäsen-
määrä oli vuoden lopussa 50.

HAT-KOBE
Daniel ja Mari Nummela toimivat HAT-Koben seu-
rakunnan vastaavina työntekijöinä koko vuoden. 
Tiimissä toimi lisäksi vapaaehtoisena seurakunta-
evankelista-nimikkeellä Eriko Kitasako. Vuoden 
aikana jumalanpalveluksissa kävi keskimäärin 20 
osallistujaa. Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 
lopussa 15.

KOBEN LUTERILAINEN RAAMATTUKOULU
Daniel Nummela opetti koko vuoden raamattu-
koululla. Maaliskuun loppuun asti kaksi oppitun-
tia joka toinen viikko ja huhtikuusta alkaen kaksi 
oppituntia joka viikko. Raamattukoulu on pieni va-
jaan kahdenkymmenen opiskelijan oppilaitos, jos-
sa on järjestetty raamattuopetusta maallikoille jo 
69 vuoden ajan. Myös moni kirkon pastoreista on 
aloittanut pastorin virkaan päätyneen opintiensä 
raamattukoulussa. ¢



KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI  • 7

TYÖ ULKOMAILLA

YLEISTÄ

Etiopiassa on asukkaita yli 100 miljoonaa. Suu-
rimmat kansalliset ryhmät ovat oromot, amharat, 
somalit sekä tigret. Viime vuosien aikana alka-
neet maan sisäiset ristiriitaisuudet jatkuivat myös 
vuonna 2018. Etiopian uusi hallitus keväästä 2018 
alkaen on yrittänyt tuoda maahan uutta sanan-
vapautta sekä demokratiaa. Hallitus on halunnut 
myös lievittää kansallisuuksien välillä olevia jän-
nitteitä, jotka näyttävät olevan eräs suurimmista 
uhista koko maan vakaudelle.

Suurimmat uskontokunnat ovat kristityt ja mus-
limit. Suurin kristittyjen ryhmittymä ovat ortodok-
sit (noin 40 %). Evankelisiin kirkkokuntiin, joista 
yksi on yhteistyökumppanimme Mekane Yesus, 
kuuluu noin 20 % väestöstä. 

 

YHTEISTYÖTAHOT
Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus 
(EECMY)
Tällä hetkellä Mekane Yesus -kirkossa on noin 9,5 
miljoonaa jäsentä ja se on maailman suurin luteri-
lainen kirkko. Seurakuntia on yli 9 000 ja vihittyjä 
pappeja on noin 5 000. Synodeja vuoden 2018 lo-
pussa oli 29 sekä kolme työaluetta.

Mekane Yesus tekee lähetystyötä lähetysjär-
jestönsä IMS:n kautta (International Mission So-
ciety) ja sillä oli vuonna 2018 lähettejä lähes kah-
dessakymmenessä maassa. IMS:n visiona on, 
että vuonna 2028 heillä on 500 lähetystyönteki-
jää.

Kansanlähetyksen pääyhteistyösynodi vuonna 
2018 oli pitkäaikainen yhteistyökumppani Jimma 
Bethel Synod, jota tuettiin taloudellisesti. Lisäksi 
Jimma Bethel DASSC:n alaisuudessa toimi Kan-
sanlähetyksen neljä kummilapsiprojektia. Synodin 
tavoittavan työn koordinaattori, pastori Kebede 
Beyene vieraili Suomessa elokuussa 2018 osallis-
tuen muun muassa lähettipäiville. 

ETIOPIA
työalueen esimies mika lehtinen

ETIOPIA

n Kansanlähetys aloitti työn Etiopiassa 
vuonna 1968. Kummilapsitoiminta al-
koi vuonna 2007.

n Vuoden 2018 lopulla työntekijöitä oli 
yhteensä 5.

n Kansanlähetys toimii Etiopiassa Me-
kane Yesus -kirkon (Ethiopian Evan-
gelical Church Mekane Yesus, EEC-
MY, eecmy.org) työyhteydessä. 

¯
YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori 

Anne Tuovinen, SEKL
puh. 044 4477 820

Lisäksi taloudellisesti tuettiin pienimuotoisesti 
South West Synodia. 

Kirkon keskustoimistolla työskenteli lähetys-
työntekijä Mika Lehtinen.

Kehitysyhteistyöjärjestö, The Ethiopian 
Evangelical Church Mekane Yesus Develop-
ment and Social Service Commission (DASSC)
Yhteistyö DASSC:n kanssa tapahtui vuonna 2018 
Jimma Bethel Synod DASSC:n alaisuudessa nel-
jän eri kummilapsiprojektin kautta. Heidän työyh-
teydessään toimi lähetystyöntekijä Tania Lehtinen.  

SIL-AIM Ethiopia. Raamatunkäännöstyö 
sekä lukutaitotyön yhteistyöjärjestö
SIL:n työyhteydessä vuonna 2018 työskenteli lä-
hetystyöntekijä Mirjami Uusitalo.
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Myungsung International Development 
(MID) (MCM-sairaala, Addis Abeba)
Syksyllä 2018 lähetystyöntekijä Maria Karjalainen 
aloitti työnsä korealaisten presbyteerien ylläpitä-
mässä MCM-sairaalassa. 

 

LÄHETYSTYÖNTEKIJÄT  
JA HEIDÄN TYÖNSÄ
Maria Karjalainen
Maria Karjalainen aloitti työnsä MCM-sairaalassa 
syksyllä 2018 kielikouluopintojensa jälkeen. Hän 
työskenteli vastasyntyneiden teho-osastolla yh-
dessä etiopialaisen lastenlääkärin kanssa.

Mika Lehtinen
Mika Lehtinen toimi vuonna 2018 kirkon diako-
niatyön neuvonantajana. Päätyönä oli organisoida 
ja antaa diakoniakoulutusta valtakunnallisesti eri 
synodeille ja seurakunnille. Hän toimi myös ken-
tän esimiehenä ja kalustonhoitajana vuonna 2018.

Tania Lehtinen
Tania Lehtinen toimi vuonna 2018 kummilapsipro-
jektien neuvonantajana Jimma Bethel Synod DAS-
SC:n alaisuudessa. Kummilapsia oli neljällä eri 
paikkakunnalla, Agarossa, Bongassa, Limussa se-
kä Sokorussa, yhteensä 440. 

Tania Lehtinen toimi vuonna 2018 kentän talou-
denhoitajana sekä kentän vierastalon emäntänä. 
Lisäksi hän toimi International Lutheran Church 
(ILC) -seurakunnan pyhäkoulutyön koordinaatto-
rina. 

Mirjami Uusitalo
Päätyönä Mirjami Uusitalolla oli diraitan (gidolen) 
kielen raamatunkäännös- ja lukutaitotyön projek-
tin neuvonantajana toimiminen. Yhteistyökump-
paneina olivat SIL sekä Gidolen rovastikunta. 

 

 

YHTEISTÄ TYÖALUEELTA 
Kansanlähetys tuki taloudellisesti erityisesti South 
West Synodin, Birbir Dilla -synodin sekä Jimma 
Bethel -synodin opiskelijoita Mekane Yesus -kir-
kon raamattukouluissa sekä seminaareissa eri 
puolilla maata. 

Kansanlähetyksen työyhteydessä työskenteli 
yhteensä seitsemän kansallista työntekijää vuon-
na 2018.

Kansanlähetyksen Etiopian työn 50-vuotisjuh-
lat pidettiin 8.11.2018 Addis Abebassa. Paikalla 
oli yhteistyökumppaneita ja ystäviä vuosien ajal-
ta. ¢  
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KANSANLÄHETYS TEKEE työtä Etu-Aasias-
sa luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien työyh-
teydessä. Lisäksi Kansanlähetys tukee alueel-
la kristillisen SAT-7 TÜRK -televisiokanavan sekä 
evankelisluterilaisen uskontotutkimusinstituutti 
ELRIMin työtä. Työ tapahtuu alueilla, joilla islamin 
vaikutus on vahva, ja myös maiden kokonaistilan-
teet (poliittinen ja turvallisuustilanne) on otettava 
toiminnassa huomioon.

TOIMINTAA SEURAKUNNISSA
Kirkon missio on Raamattuun pitäytyvä luterilai-
nen seurakuntaelämä ja uusien seurakuntien pe-

ETU-AASIA
työalueen esimies

ETU-AASIA

n Kansanlähetys aloitti työn Etu-Aasias-
sa vuonna 1968. 

n Vuoden 2018 lopulla työntekijöitä oli 
yhteensä 10. 

n Kansanlähetys toimii Etu-Aasiassa yh-
teistyössä Istanbulin luterilaisen kir-
kon (ILK, www.luteryenkilisesi.org) 
kanssa.

n Kansanlähetys on TNK:n jäsen.
n Muita yhteistyötahoja ovat SAT-7 

TÜRK (www.sat7turk.com) ja ELRIM-
tutkimus instituutti (www.elrim.org).

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori 

Juhani Koivisto, SEKL
puh. 044 4477 812

rustaminen. Seurakuntia oli vuonna 2018 nel-
jä. Vuonna 2018 pyrittiin vahvistamaan olemassa 
olevia seurakuntia sekä rohkaisemaan ja koulut-
tamaan paikallisia vastuunkantoon. Paikallista-
miseen panostaminen on kantanut hedelmää. 
Kirkolla on paikalliset kristityt apusaarnaajan ja 
talousvastaavan tehtävissä. Myös kaikki kirkol-
liskokouksen maallikkojäsenet ovat paikallisia. 
Vuonna 2018 valmistauduttiin johtavan papin teh-
tävän siirtämiseen paikalliselle.

Seurakunnissa järjestettiin viikoittaiset jumalan-
palvelukset sekä säännöllisesti myös muun muas-
sa raamattupiirejä, pyhäkouluja, nuorteniltoja ja 
naisten raamattupiirejä. Vuoden aikana seurakun-
nissa järjestettiin myös leirejä ja retkiä. Uusia ih-
misiä tuli jumalanpalveluksiin paikallisten seura-
kuntalaisten kutsumina, kirkon internetsivujen ja 
sosiaalisen median välityksellä sekä ohikulkijoi-
den poikettua sisään avoimista ovista.

SEURAKUNTIA TUKEVA TOIMINTA
Uusien kristittyjen kasvun tukemiseksi ja kristilli-
sen uskon ymmärryksen lisäämiseksi kirkko jul-
kaisee kirjoja, joita jaetaan sekä käytetään myös 
opetusmateriaalina. Alkuvuodesta 2018 julkaistiin 
Johanneksen evankeliumin selityksellinen teos, 
joka käännettiin englanninkielisestä Lutheran Stu-
dy Biblesta. Teos julkaistiin yhteistyössä paikalli-
sen Raamattuseuran kanssa. Edellisenä syksynä 
valmistunut pyhäkoulumateriaali julkaistiin kirkon 
nettisivuilla keväällä 2018. Kesällä 2018 julkais-
tiin Yksimielisyyden ohjeen tiivistelmä ja täysi se-
litys sekä toinen painos Lutherin pienestä rukous-
kirjasta.

Kirkolla on kotisivut, joiden kautta voi muun 
muassa kuunnella jumalanpalveluksissa pidettyjä 
saarnoja. Sosiaalista mediaa hyödynnettiin seura-
kuntien toiminnasta tiedottamiseen ja yhteydenpi-
toon.
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ILOSANOMAA BULGARIASSA
Peshteran seurakunnan kirkkorakennuksen re-
monttiin ja Krushevon seurakunnan kirkon raken-
tamiseen liittyviä selvittelyitä jatkettiin. Koska ra-
hoitus ei riitä molempiin, päätettiin varat sijoittaa 
kirkon rakentamiseen Krushevoon. Loppukevääs-
tä saatu tarjous kirkkorakennuksen rakentami-
sesta osoittautui liian kalliiksi, joten rakennuk-
sen osittaisen rakentamisen suunnitelmaa alettiin 
työstää syksyllä.

Peshteran ja Krushevon seurakuntien toimin-
taan kuuluivat sunnuntain jumalanpalvelusten li-
säksi seurakuntaillat, nuortenillat, pyhäkoulut ja 
naisten illat Peshterassa. Lisäksi seurakunnissa 
järjestettiin kasteopetusta. Myös muutamia retki-
päiviä vietettiin. Krushevon seurakunnan toiminta 
aktivoitui, kun lähetystyöntekijäperhe siirtyi asu-
maan Peshterasta lähemmäs Krushevoa.

Peshteran seurakunnan ja Kansanlähetyksen 
juniorityön yhteistyönä saatiin päätökseen Mun 
kielinen Raamattu -projekti. Tavoitteena oli hank-
kia 2 000 kaksikielistä (turkki/bulgaria) Uutta tes-
tamenttia jaettavaksi Peshteran seudulla. Lopulta 
kirjoja painettiin 3 000. Niitä alettiin jakaa joulun 
aikana Krushevon alueella ja Peshteran seurakun-
nassa.

ELRIM
Kansanlähetys on yksi evankelisluterilaisen us-
kontotutkimusinstituutti ELRIMin kolmesta part-
nerijäsenestä. ELRIM on järjestänyt teologista 
koulutusta paikallisille kristityille. Vuoden aikana 
ELRIM järjesti kahdeksan seminaaria, joista kol-
messa vierailevana opettajana toimi Kansanlähe-
tyksen työntekijöitä. Seminaarien lisäksi teologi-
nen opintopiiri kokoontui keväällä kerran viikossa. 
Seminaarit, luennot ja opintopiirit olivat avoimia 
kaikille seurakuntalaisille ja kiinnostuneille. Muu-
tamia seminaarien opetuksista myös tallennettiin 
niitä varten, jotka eivät päässeet paikalle.

SAT-7 TÜRK
Kansanlähetys on kristillisen satelliittitelevisioyh-
tiö SAT-7:n ja turkinkielisen SAT-7 TÜRK -televi-
siokanavan partneri. SAT-7 TÜRK lähettää kris-
tillistä ohjelmaa sekä valtiollisen satelliitin että 
internetsivustonsa kautta ympärivuorokautises-
ti. Lähetyksiä voi seurata Etu-Aasian, Euroopan 
ja Pohjois-Afrikan alueilla. Vuonna 2018 SAT-7 
TÜRK -televisiokanavalla panostettiin erityisesti 
lähetysten laadun kehittämiseen ja suorien lähe-
tysten lisäämiseen. SAT-7 TÜRK -televisiokana-
van tuotanto toimii paikallisvoimin. ¢
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ISRAEL
aluekoordinaattori juhani koivisto

MAAN TILANNE oli koko vuoden suhteellisen 
vakaa. Israel valtiona vietti 70-vuotissyntymä-
päiväänsä. Maan väkiluku ylitti 9 miljoonan ra-
jan. Väes töstä juutalaisia on 74 %, arabeja 21 % 
ja muita 4,8 %. Juutalaisväestön määrässä Israel 
ohitti Yhdysvallat, jossa on tähän mennessä asu-
nut eniten juutalaisia.

Israelin ulkopuolella Syyriassa rauhaton tilanne 
jatkui. Maan sisällä turvallisuushaasteen aiheut-
tivat Gazan alueelta lähetetyt leijat ja ilmapallot, 
joiden tavoitteena oli sytyttää tulipaloja. Ne ai-
heuttivat tuhoa maatalousalueilla. Alkuvuonna 
maaliskuussa Israelin puolelle ammuttiin yli 400 
rakettia. Yhdysvaltojen päätös siirtää lähetystön-
sä Tel Avivista Jerusalemiin oli yksi vuoden poliit-
tisista ratkaisuista. Kaikki tämä merkitsi jännittei-
tä juutalaisväestön ja palestiinalaisväestön välillä.

Maan talous ja erityisesti turismi vahvistui. 
Vuoden aikana Israelissa vieraili noin 4,4 mil-
joonaa turistia. Israelin valuutta sekeli vahvistui. 
Vaikka maa vaurastuu, talous ei jakaannu tasai-
sesti. Israelissa matalapalkkaisten työssä käy-
vien ja köyhyysrajalla elävien ihmisten määrä on 
lisääntynyt. 

Israel tunnetaan tällä hetkellä erityisesti uusista 
keksinnöistä ja innovaatioista IT-alalla. Silti esimer-
kiksi maan koululaitos on monien haasteiden edessä.

Maan hengellinen ilmapiiri on muuttunut avoi-
memmaksi myös Jeesukseen uskoville nk. mes-
siaanisille juutalaisille. Ihmiset ovat avoimempia 
kuulemaan uskonasioista ja jopa uskonnolliset 
juutalaiset saattavat antautua keskusteluun. Tie-
toisuus Jeesukseen uskovista juutalaisista on li-
sääntynyt.

 

TYÖ ETIOPIANJUUTALAISEN  
SEURAKUNNAN KESKUUDESSA
Kansanlähetys on tehnyt työtä etiopianjuutalais-
ten keskuudessa. Jerusalemin Talpiotin kaupun-
ginosassa olevassa seurakunnassa on noin 60 jä-
sentä, joista merkittävä osa lapsia ja nuoria.  Työ 
jakaantuu opetustyöhön, avioliittotyöhön se-
kä johtajuuden tukemiseen. Vuoden aikana tuet-
tiin myös jumalanpalveluselämää laatimalla siihen 
erityinen järjestys. Seurakuntatyössä on haastee-
na kielikysymys: vanhempi sukupolvi puhuu am-
haraa ja nuoremmat hepreaa. 

 

TYÖ MESSIAANISEN SEURAKUNNAN 
YHTEYDESSÄ
Kansanlähetys on ollut mukana messiaanisen seu-
rakunnan työyhteydessä. Erityisantimme on ollut 
tuki seurakunnan toiminnalle yleensä ja erityisesti 
sielunhoito ja diakonia. Israelissa on myös erityis-
ryhmiä, mm. yksinhuoltajaperheitä, jotka tarvitse-
vat tukea ja apua.

JUUTALAISTYÖ

n Kansanlähetys on aloittanut juutalais-
työn vuonna 1968.

n Vuoden 2018 lopulla työntekijöitä oli 
juutalaistyössä yhteensä 6.

n Yhteistyötahona on Caspari-keskus.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori 

Juhani Koivisto, SEKL
puh. 044 4477 812
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TALOUDELLINEN TUKI  
MAKOR HATIKVA  -KOULULLE
Jerusalemissa sijaitseva Makor HaTikva -kou-
lu on lasten perusoppilaitos, jonka oppilaat tule-
vat lähinnä messiaanisista juutalaisista perheis-
tä. Olemme kanavoineet tukea koululle vuodesta 
2014 alkaen. Vuoden aikana koulu koki muutok-
sia, kun aikaisempi johtaja Cookie Schwaeber-Is-
san jätti tehtävänsä. Uudeksi johtajaksi tuli Yoel 
Russu. Koulu sai viranomaisilta virallisen akkredi-
toinnin, mikä oli yksi vuoden merkittävistä asiois-
ta. Koulu painottaa IT-osaamista ja taideaineita.

TYÖ CASPARI-KESKUKSESSA 
Työntekijämme palasivat Caspari-keskukseen ja 
annoimme erityisen panostuksen keskuksen kir-
jastolle sekä julkaisu- ja luentotoiminnalle.  Lisäk-
si työntekijämme osallistuivat yhteyksiensä kaut-
ta opiskelija- ja lapsityöhön. Alkuvuonna koettiin 
myös takaisku, kun pitkäaikainen työntekijämme 
ei enää saanut viisumia keskuksen työyhteyteen. 
Caspari-keskuksessa ajankohtainen kysymys oli 
suhde paikallisiin seurakuntiin ja uusien yhteyk-
sien  löytyminen.

TYÖ KOTIMAASSA
Kansanlähetyksen Israel-toimikunta kokoontui 
kuusi kertaa puheenjohtajansa Jouko Jääskeläi-
sen johdolla. Vuoden teemana oli Sana Israelil-
le. Keväällä järjestettiin Israel-juhla Helsingissä ja 
syksyllä Israel-päivät.  Lisäksi lähettimme osallis-
tuivat Israel-tilaisuuksiin. Vuoden aikana pereh-
dyttiin videotyöhön, joka on yksi nykyajan uusista 
keinoista erityisesti nuorten keskuudessa. Työnte-
kijämme valmisti mm. lyhyen videon Caspari-kes-
kuksesta. Etelä-Savon Kansanlähetys julkaisi Tuu-
la ja Esko Siljasen kirjan Elämänkoulua Israelissa.

Vuoden aikana osallistuttiin juutalaisevanke-
lioimisen Suomen toimikunnan (JUST) työskente-
lyyn.  ¢
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MUU LÄHI-ITÄ

MUU LÄHI-ITÄ

n Kansanlähetys aloitti terveydenhoito-
työn Lähi-idässä vuonna 1975. 

n Yhteistyösopimus SAT-7:n kans-
sa solmittiin vuonna 2000 ja SAT-7 
TÜRKin kanssa vuonna 2004.

n Vuoden 2018 lopulla alueella työs-
kenteli kaksi palkattua työntekijää ja 
yksi vapaaehtoistyöntekijä. SAT-7:n 
toimintaa avustettiin taloudellisesti.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori  

Anne Tuovinen, SEKL 
puh. 044 4477 820

KUMMILAPSI- JA TERVEYDEN-
HOITOTYÖ LÄHI-IDÄSSÄ   
sairaanhoitaja-kätilö leena mäkäräinen
  
Uuden presidentin aikana on maahan saatu järjes-
tys ja kuri. Siitä huolimatta turisteja ja kristittyjä 
kohtaan on tehty terroristihyökkäyksiä erityisesti 
maan pohjois- ja keskiosassa. Kansanlähetyksen 
toiminta-alue maan eteläosassa on toistaiseksi 
säästynyt hyökkäyksiltä. Turvatoimia on tehostet-
tu valtavasti matkailukohteissa ja erityisesti kirk-
kojen ympäristössä. Etenkin jumalanpalvelusten 
aikana kävijöitä ja rakennuksia vartioidaan ja suo-
jellaan niin hyvin kuin mahdollista. 

Kansanlähetys tuki kristillisen klinikan ja sai-
raalan toimintaa kanavoimalla suomalaisten seu-
rakuntien tukea. Myös vapaaehtoisen tuen va-
rassa toimivan kristillisen tyttökodin toimintaa 
tuetaan kummien ja seurakuntien avustuksella. 

Tyttökoti on erittäin tärkeä näille lapsille, kos-
ka he saavat siellä turvallisen ja hyvän perustan 
elämälleen. Hyvä koulutus, kristillinen opetus ja 
rakkaudellinen huolenpito ja ohjaus antavat hyvät 
eväät tulevaisuuteen. 

Ilahduttavaa on, että monet tyttökodin asuk-
kaista ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon ja 
päässeet opiskelemaan yliopistoihin. He saavat 
näin tasa-arvoiset lähtökohdat menestyä elämäs-
sään yhtäläisesti rikkaista ja hyvistä perheistä tu-
levien nuorten kanssa. 

Tyttökodin tytöt ovat lähtöisin kristityistä per-
heistä, jotka asuvat pääkaupungin ympäristön ää-
rimmäisen köyhissä kylissä. Hyvin monet näistä 
lapsista tulevat perheistä, jotka asuvat roskan-
kerääjäkylässä, jossa ei soisi kenenkään joutu-
van asumaan. Jotkut tyttökodilta lähteneet nuoret 
palaavat perheensä luokse näihin köyhiin oloihin 
ja jatkavat opiskelua sieltä käsin. Saniteettitilojen 
puuttuessa kodeista monet heistä käyvät edelleen 
viikoittain tyttökodilla peseytymässä, syömässä ja 
lepäämässä. Kävijöitä on niin runsaasti, että heille 
on jaettu omat vuorot.

Kansanlähetys tukee taloudellisesti seurakun-
tien avustusten kautta kristillistä klinikkaa nubia-
laisalueella sekä sairaalaa. Jo eläkkeellä oleva 
pitkäaikainen työntekijämme avusti talvisaikaan 
noin puoli vuotta kristillisellä klinikalla. Hän kes-
kittyi erityisesti kehittämään hoitotyön tasoa ja tu-
ki työntekijöitä. Hän vieraili entisten potilaiden ja 
valtauskontoon kuuluvien ystäviensä luona.  

Maan parhaimmat hoitopaikat sijaitsevat suur-
kaupungeissa, mutta tavoitteena on tarjota ter-
veydenhoitoa myös kaukana palveluista asuville. 
Tässä apuna on liikkuva klinikka, joka tekee vuo-
sittain kymmenkunta matkaa syrjäseuduille. Kli-
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nikkatoiminnan yhteydessä annetaan terveys-
kasvatusta. Lisäksi meneillään on hepatiitti C:n 
ja sokeritaudin seuranta- ja hoitoprojekti sairaa-
lan yhteydessä toimivan kylien palveluiden kehit-
tämishankkeen avulla. 

Terveysluentoja on pidetty kylissä ja kouluis-
sa. Tavoitteena on ohjata paikallisia hakeutumaan 
terveyspalveluiden ääreen. 

Sairaalassa on edelleen kesken monta raken-
nusprojektia. Valmiiksi on saatu asianmukaiset 
odotustilat ja vanhoista toimitiloista esimerkiksi 
laboratorion ja ensiavun kunnostaminen nykyajan 
tarpeita vastaaviksi. Aikaisemmin potilaat odotti-
vat auringonpaisteessa ja kylmässä, nyt he voivat 
odottaa ilmastoiduissa sisätiloissa. Kertomusvuo-
den aikana on saatu avoimiin erikoislääkäreiden 
paikkoihin vakituiset lääkärit, kuten kirurgi, kar-
diologi ja sisätautilääkäri. 

Ylilääkäri vei rohkeasti läpi monia uudistuksia. 
Työssä olevien, perushoitajien koulutusta vastaa-
via tehtäviä hoitavien naisten koulutusta jatkettiin 
edelleen. Maassa on pula korkean ammattitaidon 
omaavista sairaanhoitajista. Ylilääkäri jatkoi myös 
työn organisoimista uudella ja tehokkaalla tavalla.  

Maan taloudellinen tilanne on edelleenkin erit-
täin tiukka. Hintataso on jatkanut nousuaan ja sen 
vuoksi potilasmaksuja on jouduttu nostamaan. 
Varattomia on kuitenkin hoidettu ilmaiseksi. 

KRISTILLINEN MEDIA  
LÄHI-IDÄSSÄ, SAT-7
työalueen esimies sakari heinonen 
Kansanlähetys on kristillisen satelliittitelevision 
SAT-7:n partneri, ja tukee sen toimintaa taloudel-
lisesti sekä lähettämällä työntekijöitä sen palve-
lukseen. Kaksi Kansanlähetyksen työntekijää pal-
velee SAT-7:n työyhteydessä Kyproksella. 

SAT-7 on tunnustuksiin sitoutumaton järjes-

Kansanlähetys on lähettänyt 
Kyprokselle kaksi työntekijää 
palvelemaan kristillisen satel-
liittitelevisiokanavan toimintaa 
SAT-7-nimisen järjestön työyh-
teydessä.

tö, joka palvelee Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikas-
sa asuvia ihmisiä taustasta riippumatta. Sen nä-
kyvyysalueella asuu noin 400 miljoonaa ihmistä. 

Erityisesti SAT-7 tukee ohjelmiensa välityksellä 
alueen kristittyjä, jotka elävät usein paineiden alla 
vaikeissa olosuhteissa. Joillekin kristillinen televi-
siokanava voi olla ainoa yhteys toisiin kristittyihin 
ja toisille ainoa lähde kuulla evankeliumi. 

Ohjelmat tehdään mahdollisuuksien mukaan 
paikallisilla murteilla niissä maissa, joissa katso-
jatkin ovat. Ne kattavat monenlaisia ohjelmafor-
maatteja raamattuopetuksesta draamaan sekä 
puheohjelmista kilpailuihin ja viihdyttäviin las-
tenohjelmiin, aina kristilliseltä arvopohjalta.

SAT-7 tavoittaa pelkästään arabiankielisten ka-
naviensa kautta 25 miljoona ihmistä. Lisäksi tur-
kin- ja farsinkieliset kanavat tavoittavat arviolta 
joitakin miljoonia katsojia. Jälkimmäisten kana-
vien katsojamäärien arvioiminen on vaikeaa, sil-
la esimerkiksi Iranissa, jossa SAT-7 PARS -kanava 
näkyy, kristillisten ohjelmien seuraamista ei vai-
keuksien pelossa helposti tunnusteta katsojatut-
kimuksen tekijälle. Iranin kirkko kasvaa arvioiden 
mukaan kuitenkin nopeasti. Kansanlähetys oli mu-
kana perustamassa TÜRK-7 -nimistä turkinkielistä 
kanavaa, joka on ollut osa SAT-7:n kanavaperhet-
tä vuodesta 2010 nimellä SAT-7 TÜRK. Kansanlä-
hetys tukee kanavan toimintaa taloudellisesti. 

Hasnaa Egyptistä kirjoitti: Herra siunatkoon 
SAT-7:ää. Te saatte meidät tuntemaan, että meil-
lä on kirkko kotona. Me kuuntelemme joka päi-
vä teidän opetuksianne ja laulujanne, ja pidämme 
television päällä aina, paitsi yöllä, koska ohjel-
manne ovat niin hyviä. Olette siunaus meille, ja ru-
koilen Jumalan siunausta ja varjelusta kaikille ka-
navanne työntekijöille.

Sakari Heinonen työskenteli vuonna 2018 Li-
massolissa farsinkielisen SAT-7 PARS -kanavan 
studiolla lähetysteknikkona. Hänen tehtäviinsä 
kuuluivat erityisesti suorien lähetysten tekniset lä-
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hetystehtävät, kuten lähetystekniikan toiminnan 
varmistaminen suoran lähetyksen aikana, sekä lä-
hetyksissä käytettävien teknisten laitteiden ylläpi-
to ja huolto. Vuoden aikana uutena vastuualueena 
oli animaatiohahmojen luominen raamattuopetus-
ohjelmaa varten. 

Sanna Suutari työskenteli ensimmäisen täyden 
toimintavuotensa SAT-7:n keskustoimiston kehi-
tystiimissä Nikosiassa aloitettuaan toimessa syk-
syllä 2017. Hän hoiti projektinhallinnan tehtäviä, 
seurasi osana tiimiä ohjelmaprojektien etenemistä 
ja arvioi niiden vaikuttavuutta esimerkiksi katsoja-
palautetta seuraamalla. Lisaksi hän vastasi erilais-
ten yhteistyökumppanien ja rahoittajien tarpeisiin 
valmistelemalla projektiehdotuksia ja raportteja 
SAT-7:n ohjelmista. ¢
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VENÄJÄ
työalueen esimies markus aitamäki

INKERIN KIRKON TYÖYHTEYDESSÄ vuosi 2018 
oli Kansanlähetyksen 28. toimintavuosi. Kerto-
musvuoden aikana Venäjän yhteiskunnallises-
sa tilanteessa ei tapahtunut suuria muutoksia.  
Vladimir Putin valittiin Venäjän presidentiksi nel-
jännelle kaudelle. Ruplan kurssi pysyi vakaa-
na. Jalkapallon MM-kisat Venäjällä toivat maal-
le myönteistä julkisuutta.

Inkerin kirkon kirkolliskokous päätti, että piispa 
Aarre Kuukauppi saa halutessaan jatkaa virassaan 
70. ikävuoteen asti.

VENÄJÄ

n Kansanlähetys aloitti kirjallisuus- ja 
radiotyön Neuvostoliitossa vuonna 
1967 vainotun seurakunnan tukemi-
seksi. 

n Ensimmäinen lähetti lähti Neuvosto-
liittoon vuonna 1991 Viron kirkon kut-
susta. Yhteistyö Inkerin evankelislu-
terilaisen kirkon kanssa alkoi maan 
itsenäistyttyä vuonna 1991.   

n Vuoden 2018 lopussa työntekijöitä oli 
8, joista kolme toimii Suomesta käsin. 
Näiden lisäksi Kansanlähetyksen ys-
tävät ja kotimaantyöntekijät tekevät 
opetus- ja avustusmatkoja Venäjälle 
Suomesta käsin.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Jukka Repo, SEKL
puh. 044 4477 906

INKERIN KIRKON KESKUSTOIMISTO 
JA KOULUTUSKESKUS 
 
Juha Saari jatkoi Inkerin kirkon johdon konsult-
tina. Yhdessä piispanneuvoston kanssa työstetty 
kirkon strategia siirtyi vaiheeseen, jossa kerätään 
seurakunnilta palautetta strategian toimivuudesta. 
Juha Saari opetti koulutuskeskuksessa ja piti myös 
yksilöohjausta muutamille kirkon avainviroissa 
oleville työntekijöille. Toukokuussa järjestettiin 
työntekijäseminaari Lahden Nastolassa. 

Suomesta käsin ovat käyneet kouluttamassa 
opiskelijoita Vesa Ollilainen ja Asko Matikka. Kou-
lutuskeskuksen haasteena ovat kasvanut opiske-
lijamäärä ja Suomesta tulevan taloudellisen tuen 
väheneminen. 

Keskiset työskentelivät kirkon keskustoimiston 
palveluksessa. Hannu Keskinen oli nimellisesti lä-
hetysosastolla, mutta työtehtäviin kuului tiedo-
tusta, talousasioita, käännöstöitä sekä atk-apua. 
Loppuvuodesta hän avusti myös diakoniaosastoa. 
Liliann Keskinen työskenteli kirkon tiedotusosas-
tolla ja jatkoi suomenkielisen Inkerin kirkko -leh-
den toimittajana.

PIETARI 
Hannu Keskinen toimitti ja avusti jumalanpalve-
luksia Marian, Pushkinin ja Skuoritsan kirkois-
sa sekä toimitti englanninkielisen messun Annan 
kirkossa. Hän oli mukana myös Kupanitsan seu-
rakunnassa järjestetyllä englannin kielen kielilei-
rillä. Keskiset jatkoivat piispan pyynnöstä Jaanin 
seurakunnan tukemista pitämällä yhteyttä seu-
rakuntalaisiin ja osallistumalla mahdollisuuksien 
mukaan vironkielisiin jumalanpalveluksiin. Syksyl-
lä Liliann Keskinen aloitti vironkielisen raamattu-
piirin. Syyskuun alusta hän oli viralliseti mukana 
Raamatunkäännösinstituutin ersänkielisen Van-
han testamentin käännösprojektissa. 
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SIPERIAN ROVASTIKUNTA 

Kansanlähetys tuki taloudellisti Novosibirskin 
vankilatyötä sekä Omskin ja Karatusan seurakun-
tien toimintaa. Siperian paimenkokous järjestet-
tiin Novosibirskissa. Lasten kesäleirit järjestettiin 
Omskin lähikylissä.

OMSK  
Seurakunnan työtehtävät olivat paikallisten vas-
tuulla. Markus Aitamäki kävi säännöllisesti Oms-
kin lähikylissä pitämässä lasten- ja nuortenkerhoa. 
Kesällä järjestettiin perinteiset lastenleirit Omskin 
lähikylissä, joissa Saara Karttunen oli mukana. 
Omskissa on Kansanlähetyksen lähetystyönteki-
jän toimesta aloitettu syksyllä 2018 nuortenillat, 
joihin on osallistunut Orlovkan kylästä kaupunkiin 
opiskelemaan muuttaneita nuoria. Mari Aitamäki 
ja Saara Karttunen jatkoivat lastenkerhojen suun-
nittelupalavereita Valentina Mertsevan kanssa. 
Omskissa alettiin kouluttaa nuoria vastuunkantajia 
seurakunnan lapsityöhön kylissä. Tässä proses-
sissa Saara Karttunen ja Mari Aitamäki ovat olleet 
mukana. Markus Aitamäki saarnaa joka kuukausi 
Omskin jumalanpalveluksessa. 

NOVOSIBIRSK  
Kansanlähetyksen lähetystyöntekijät Saara Kart-
tunen sekä Mari ja Markus Aitamäki työskentele-
vät Novosibirskissa. Kesäkuussa 2018 seurakun-
taan saatiin uusi kirkkoherra, Timur Pamjatnyh, 
jonka myötä seurakunnasta on tullut ulospäin 
suuntautuneempi. Markus Aitamäki toimii seura-
kunnassa pappina. Mari Aitamäki on jatkanut py-
häkoulu- ja lapsityön organisointia. Hän järjesti 
syyskuussa 2018 Siperian rovastikunnan pyhä-
kouluopettajien kurssin Novosibirskissa. Saara 
Karttunen on ollut myös mukana seurakunnan py-
häkoulu- ja lapsityössä. Hänen vastuulla oli seu-

rakunnan uzbekkityö. Saara Karttusen luona on 
myös kokoontunut säännöllisesti naisten raamat-
tupiiri. Hän järjesti seurakunnassa sielunhoitose-
minaarin joulukuussa. 

Seurakunnassa alkoi lähetystyöntekijöiden tu-
kemana kylätyö Karasevon kylässä. Kylä sijaitsee 
130 kilometriä Novosibirskista etelään. 

Lähetit tekivät myös kotikäyntejä ja toimivat sie-
lunhoitotehtävissä. Hyvän mielen lahja -keräyk sen 
turvin saatiin hankittua lahjat viidellesadalle tu-
berkuloosisairaalan pikku potilaalle sekä Karase-
von kylän koulun oppilaille.

MINUSINSK JA KARATUSA 
Rakennusvirheet ovat pitkittäneet Karatusan kir-
kon valmistumista. Nyt etsitään ratkaisua, kuin-
ka korjata virheet ja saattaa työ loppuun. Vuonna 
2018 seurakunta pystyi kuitenkin siirtymään kun-
nan kirjastosta kirkon sakastiin pitämään juma-
lanpalvelusta. Aatto Lamminpää teki vuoden ai-
kana pienen talkooryhmän kanssa kaksi matkaa 
seurakuntien työn tukemiseksi. Keväällä maalat-
tiin Ylä-Suetukin kirkon sisätiloja 130-vuotisjuhlia 
varten. Syksyllä rakennettiin Karatusan pappilan 
ulkovarastoa. 

KESKI-VENÄJÄ
SEKL jatkoi vuonna 2018 Saranskin seurakuntien 
taloudellista tukemista. 

KARJALA 
Pekka Palosaari teki Suomesta käsin matkoja Kar-
jalaan, erityisesti Sodderiin ja Jessoilaan. Hänen-
taustallaan toimii Itä-Karjalan Abuniekat ry -ni-
minen rekisteröity yhdistys, joka tuki toimintaa 
taloudellisesti ja toiminnallisesti. 



•   KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI18

TYÖ ULKOMAILLA

TYÖ SUOMESSA 
Juha Saari toimi Inkerin kirkon Suomen edustus-
ton toiminnanjohtajana. Edustuston tehtävänä on 
ylläpitää ja kehittää Inkerin kirkon suhteita Suo-
messa toimivien luterilaisten yhteisöjen kesken. 
Lisäksi edustusto järjestää koulutusta Suomessa 
oleville Inkerin kirkon paimenille. Juha Saari on 
keskittynyt yhdistyksen taloushallinnon kehittämi-
seen. Edustuston kirjanpitäjänä toimii Pirkko Kuu-
luvainen. ¢  
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SATAVUOTIAALLE VIRON VALTIOLLE omistettiin 
EV100-juhlavuoden aikana lukematon määrä eri-
laisia tapahtumia, konsertteja, tempauksia, näyt-
telyitä, tuotteita ja julkaisuja sinimustavalkoisesta 
jäätelöstä elokuviin ja laulujuhlista talkoisiin, jois-
sa lankkuaitoja, postilaatikoita ja pysäkkikatoksia 
maalattiin oman pitäjän kansallispuvun raitakuo-
siin.

Paavi Franciscus vieraili syyskuussa Baltian 
maissa. Virossa hänen käyntinsä sai paljon myön-
teistä julkisuutta. Paavilla oli tapaaminen myös 
presidentti Kersti Kaljulaidin kanssa, joka oli mu-
kana tilaisuuksissa koko päivän.

YK:n siirtolaissopimus, Rail Baltic -rautatien 
linjaus, Tarton lähelle kaavailtu sellutehdas se-
kä koulujen opetuskieli jakoivat mielipiteitä pitkin 
vuotta. Hallitus kävi kriisin partaalla ja syksyllä 
kuohahtanut Danske Bankin rahanpesukohu heitti 
synkän varjon Viron ylle.

Lähestyvät eduskuntavaalit toivat edellä mai-
nittuihin keskusteluihin oman lisänsä.

VIRO
 työalueen esimies mirva lappalainen

VIRO

n Kansanlähetys aloitti työn Virossa 
vuonna 1991.  

n Vuoden 2018 lopulla työntekijöitä oli 3.
n Kansanlähetys toimii Viron evanke-

lis-luterilaisen kirkon (EELK) ja sen Lä-
hetyskeskuksen säätiön työyhteydessä. 

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori

Anssi Savonen, SEKL
puh. 044 4477 822

Kirkolliskokous päätti kahden uuden luterilai-
sen seurakunnan perustamisesta: keväällä Har-
kujärvelle ja syksyllä Sauelle.

 

LASNAMÄEN SEURAKUNTAA  
PERUSTAVA TYÖ 
Kevätkaudella lähetystyöntekijämme Mirva ja Kai 
Lappalainen sekä Kirsti Malmi olivat mukana seu-
rakuntaa perustavassa työssä Tallinnan Lasna-
mäellä. Kesällä Lasnamäen työtä jäi jatkamaan 
Kirsti Malmi.

Jumalanpalveluksiin kokoonnuttiin kerran 
kuussa. Lisäksi jumalanpalveluksia tai ehtoollis-
hetkiä järjestettiin Pae palvekoda -seurakuntako-
dissa vierailleiden sidosryhmien kanssa.

Kevätkaudella Lasnamäen lapsi- ja nuoriso-
työ oli paikallisen työntekijän ja nuorten vastuul-
la. Lähetystyöntekijöidemme työpanosta tarvittiin 
nuorten rohkaisemiseen ja tukemiseen. Nuoriso-
työstä vastannut paikallinen työntekijä järjesti 
nuorten kanssa kerran kuussa lauantaisin Kivik-
lubi-illan. Nuoret järjestivät iltojen raamattuope-
tukset kahdessa ikäryhmässä: alle 13-vuotiaiden 
Klibuklubissa ja vanhemmat Kiviklubissa. Keski-
viikkoisin nuoret järjestivät nuorteniltoja, joiden 
teemat vaihtuivat viikoittain. Lisäksi paikallinen 
työntekijä loi suhteita alueen kouluihin ja päivä-
koteihin käyden niissä vierailuilla kutsuen ryhmiä 
Pae palvekodaan. Kevään aikana yksi luokka kä-
vi palvekodassa kaksi kertaa pyhäkoulu- ja leik-
kihetkessä.

Lapsi- ja nuorisotyötä ei tehty kesän ja syksyn 
aikana. Seurakunnan johtoryhmä kävi neuvottelu-
ja nuorteniltojen uudelleen käynnistämisestä.

Jokatiistaiset Yhteysillat jatkuivat Kirsti Malmin 
johdolla koko vuoden. Kevätkauden iltojen tee-
mana oli eri tunnustuskuntiin tutustuminen. Syys-
kaudella iltojen puitteissa toteutettiin aikuisrippi-
koulu. Rippikouluun osallistui kertauskurssilaisten 
lisäksi kolme ensikertalaista, joiden kanssa val-
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mistauduttiin vuoden 2019 loppiaisena tapahtu-
vaan konfirmaatiojuhlaan.

Syyskaudella Lasnamäellä järjestettiin suomen 
kielen alkeiskurssi. Kurssin vetäjäksi tuli eläkkeel-
lä oleva kielenopettaja Suomesta.

Kirsti Malmi järjesti pääsiäisen ja joulun aikaan 
yhdessä paikallisten kanssa tilaisuuksia Lasna-
mäen sosiaalitaloissa sekä Pae palvekodassa.

Kevätkaudella Pae palvekodan toimintaan oli 
mahdollista osallistua Yhteysiltoja lukuun otta-
matta myös seurakunnan Facebook-sivun kaut-
ta. Lähetystyöntekijämme Kai Lappalainen ja 
nuorisotyössä mukana olleet nuoret julkaisivat ti-
laisuuksista suoria Facebook Live -lähetyksiä. So-
siaalisen median hyödyntäminen teki Lasnamäen 
työstä kokoaan suuremman toimijan Viron kirkos-
sa ja tarjosi lähettäjille reaaliaikaisen mahdolli-
suuden seurata työn etenemistä.

Vuoden aikana lähetystyöntekijämme järjestivät 
useita tavoittavia tempauksia eri puolilla Lasnamä-
keä paikallisten vastuunkantajien sekä suomalais-
ten aktioryhmien kanssa. Lähetystyöntekijämme 
jatkoivat yhteistyötä Lasnamäen kaupunginosahal-
lituksen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

 

LÄHETYSKESKUS, KIRKKOHALLI-
TUS JA MUU VIRON KIRKON TYÖ
Mirva Lappalainen vastasi Kansainvälisyyslinja-
laisten ulkomaan jaksojen kehittämisestä ja to-
teuttamisesta Virossa. Opiskelijoita Kansanlähe-
tysopistolta oli vuoden aikana viisi. Ensimmäistä 
kertaa opiskelijat olivat eri puolilla Viroa paikalli-
sissa seurakunnissa, joissa ei ollut lähettejä.

Kirsti Malmi vieraili musiikkievankelistana Las-
namäen lisäksi muutamassa seurakunnassa. Hän 
osallistui kirkon kehitysvammatyöhön pitämällä 
kehitysvammatyön koordinaattorin kanssa kuu-
kausittain kirkkotunteja eri puolilla Viroa. Lisäksi 
hän osallistui kehitysvammaisten rippikouluun ja 
konfirmaatioon.

Malmi oli järjestämässä Nelja Tuule ristirännak 
-aktioviikkoa, joka pidettiin syksyllä Narvan Kirk-
kopäivien yhteydessä.

Kai Lappalainen järjesti sosiaalisen median  
koulutuspäivät Tartossa, Tallinnassa ja Saarten 
rovastikunnassa. Hänen johdollaan toteutettiin 
Kuressaaren seurakunnan digiviestinnän kehitys-
prosessi. Kai Lappalainen teki videoita sekä Viron 
luterilaisen kirkon että Kansanlähetyksen käyt-
töön.

Kai Lappalainen osallistui Suomen kirkkohalli-
tuksen Itä-Euroopan työryhmän työhön.

Mirva Lappalainen oli nuorten Life-taideleiril-
lä käsityöpajan vetäjänä. Hän vieraili kahdessa 
seurakunnassa pitämässä raamattutunteja. Mirva 
Lappalainen toimi työntekijöiden mentorina niin 
Suomessa kuin Virossakin. ¢
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SAKSA  
työalueen esimies toni lindholm

Turvapaikkaa hakeneiden määrä Saksassa on ol-
lut parin vuoden ajan laskusuunnassa, ja vuonna 
2018 rekisteröitiin reilut 160 000 uutta turvapaik-
kahakemusta. Edelleen kuitenkin pakolaisaihe 
näkyi ja kuului maan sisäpoliittisissa keskusteluis-
sa aiheuttaen monia ristiriitaisuuksia puolueiden 
välillä. Tiivistetysti vuosi oli ilmapiiriltään epä-
varmuuden vuosi, mikä johtui muun muassa pit-
kittyneistä hallitusneuvotteluista, pitkäaikaisen 
liittokanslerin Angela Merkelin luopumisesta kris-
tillisdemokraattisen CDU- puolueensa puheen-
johtajuudesta loppuvuonna, ilmastopolitiikasta ja 

PAKOLAIS- JA MAAHAN MUUTTAJATYÖ 
EUROOPASSA, MIELENTERVEYSTYÖ

SAKSA

n	Kansanlähetys aloitti työn Saksassa 
vuonna 1972.

n	Vuoden 2018 lopulla työntekijöitä 
Saksassa oli 3.

n	Kansanlähetyksen yhteistyöta-
hot Saksassa ovat Evangeliumsge-
meinschaft Mittlerer Osten (EMO), 
Orientierung, Arbeitskreits für 
Migration und Integration (AMIN), 
Selbständige Evangelisch-Luthe-
rische Kirche (SELK), Evange-
lisch-Lutherische Dreieinigkeits-
kirche.

YHTEYSHENKILÖ
Apulaislähetysjohtaja 

Teijo Peltola, SEKL
puh. 044 4477 895

työpaikkojen vähentämistarpeista isoissa konser-
neissa.

Kansanlähetyksen pitkäaikainen työ Saksas-
sa jatkui kolmen työntekijän voimin. Työn pääpai-
no oli pakolaisten ja maahanmuuttajien kohtaami-
sessa heidän omalla äidinkielellään. Evankeliumia 
kerrottiin, opetettiin Raamattua, jaettiin kristillistä 
kirjallisuutta ja oltiin läsnä arjen haasteissa. Työn-
tekijät toimivat pääasiassa kahdessa kaupungis-
sa, eri puolilla Saksaa: Berliinissä, jossa on eni-
ten turvapaikanhakijoita yhtä kaupunkia kohden 
(5 %) ja Kölnin seudulla, jossa asuu 25 % Saksan 
turvapaikanhakijoista. Yhteistyötä tehtiin Saksan 
itsenäisen evankelisluterilaisen kirkon, SELK:n 
(Selb-ständige Evangelisch- Lutherische Kirche), 
ja erikielistä kristillistä kirjallisuutta levittävän 
Orientierung: M -järjestön kanssa.

 

BerliiniT
Työntekijämme, jonka erityisosaamisena on da-
rin ja farsin kieli, teki Berliinin Steglitzin seura-
kunnassa satojen pakolaisten keskuudessa mm. 
Raamatun opetusta, evankeliointia ja lapsityötä 
heidän omalla äidinkielellään. Al Massira ja Tule 
ja seuraa minua -kursseja järjestettiin vuoden ai-
kana neljä ja niissä osallistujia oli yhteensä yli 100. 
Lisäksi työntekijämme järjesti rukouskokouksia, 
jakoi kristillistä kirjallisuutta ja teki laaja-alaista 
diakoniatyötä mm. kotikäynneillä, toimimalla tulk-
kausapuna ja tukihenkilönä sekä tarjoamalla kes-
kusteluapua ja sielunhoitoa. Työssä oltiin tekemi-
sissä erilaisten ihmisten kanssa aina huumeiden 
käyttäjistä koulutettuihin ja elämänsä hallitseviin 
pakolaisiin. Haasteet olivat suuret ihmismäärän, 
heidän suurten tarpeidensa ja ajankäytön hallin-
nan suhteen. Työssä onnistuttiin hyvin: haasteista 
huolimatta maahanmuuttajien tarpeisiin vastattiin 
niillä taidoilla ja aikaresursseilla, mitä käytettävis-
sä oli. Seurakunnassa oltiin läsnä, arvioitiin jatku-
vasti erilaisia avuntarpeita ja pystyttiin reagoimaan 
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niihin niiden vaatimalla tavalla. Ihmisten auttami-
nen perustui työntekijämme pitkään ammattiko-
kemukseen ja tilannetajuun pakolaisten arjessa.

Kölnin seutu 
Kölnin seudulla työntekijämme, joiden erityis-
osaamisena on turkin kieli, keskittyivät turkinkie-
listen ja etenkin turkkia äidinkielenään puhuvien 
bulgarialaisten millet- turkkilaisten tavoittamiseen 
ja kristillisen elämän tukemiseen. Luottamusta ra-
kennettiin kotivierailujen ja opetustyön (raamattu-
piirien) kautta. Monesti raamattupiireissä paikal-
la oli myös naapureita tai ystäviä, jotka eivät olleet 
kristittyjä, ja heille jaettiin Raamattuja. Lisäksi mil-
let-turkkilaisten seurakunnassa käytiin opetta-
massa Raamattua. Myös kristillistä kirjallisuut-
ta jaettiin. Mönchengladbachissa työntekijämme 
toimivat säännöllisesti vastuutehtävissä luterilai-
sessa seurakunnassa ja yhdessä pastori Küttne-
rin kanssa toteuttivat vuoden aikana kutsukam-
panjoita niin kasvotusten kuin mainoksia jakaen. 
Työssä onnistumisena koettiin yhteistyön tiivisty-
minen turkinkielisiin seurakuntiin ja verkostoitu-
minen toisiin turkinkielisten parissa työskentele-
viin tahoihin.

KREIKKA 
katriina ja vesa sipari

Kreikan pakolaistilanne ei vuonna 2018 suuresti 
muuttunut edellisestä vuodesta. Sekä maahan tu-
levien turvapaikanhakijoiden että kreikkalaisten 
mielentila on masentunut ja vailla tulevaisuuden-
toivoa. Turvapaikanhaku- ja perheiden yhdistä-
misprosessit kestävät vuosia. Vuoden 2018 aika-
na Kreikkaan saapui noin 45 545 henkilöä, kun 
vuosi sitten 2017 heitä saapui 29 718. Osaltaan 
uusi nousu selittyy vanhan salakuljetusreitin ak-
tivoitumisesta uudelleen pohjoiseen Evros-joen 
ylitse.

KREIKKA

n	Kansanlähetys aloitti työn Kreikas-
sa vuonna 2015.

n		Vuoden 2018 lopulla työntekijöitä 
oli 2.

n	Kansanlähetys toimii Kreikas-
sa Heria Voithias (auttavat kädet) 
-järjestön työyhteydessä.

YHTEYSHENKILÖ
Apulaislähetysjohtaja 

Teijo Peltola, SEKL
puh. 044 4477 895

Turvapaikanhakijoiden reitin painopiste jat-
kaa siirtymistään kohti Espanjaa, kun taas Italiaan 
saapuvien ihmisten määrä on laskenut dramaat-
tisesti. Matkalla menehtyneiden tai kadonnei-
den määrä väheni noin neljänneksellä ollen noin  
2 200, kun vuonna 2017 heitä oli noin 3 100. Eni-
ten Eurooppaan saapuu ihmisiä Pohjois-Afrikan 
maista Länsi-Guineasta, Marokosta ja Malista, 
seuraavaksi eniten Syyriasta ja Afganistanista. 

Kreikassa on suuria pakolaisleirejä etenkin 
Kreikan Turkin-puoleisissa saarissa (Lesvos ja Sa-
mos). Niiden olot ovat huonot. Suur-Ateenassa on 
pari isompaa ns. konttikylää, joissa on perheelli-
sillä omat tilansa ja mm. keittomahdollisuudet ja 
omat saniteettitilansa. Lapsille on järjestetty kou-
lua, mutta varsinaiseen kouluun ei voi päästä il-
man hyväksyttyä turvapaikkaa. Kreikassa on arvi-
oiden mukaan noin 70 000 turvapaikanhakijaa ja 
kokonaisuutena uuden tutkimuksen mukaan noin 
550 000 maahanmuuttajaa.
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Alkuvuoden työntekijämme toimivat yhteistyö-
järjestön työyhteydessä. Yhteistyöjärjestön tavoit-
teena on antaa sosiaalista, henkistä ja hengellis-
tä apua pakolaisille ja turvapaikanhakijoille pitäen 
rohkeasti esillä ilosanomaa Jeesuksesta. Järjes-
tössä on kaksi palkattua kreikkalaista työntekijää 
ja tällä hetkellä 12 työntekijää neljästä eri maas-
ta. Lisäksi vapaaehtoisia avustajia on useita ja ly-
hytaikaisia työntekijöitä ja tiimejä useita vuodessa. 

Vuoden lopulla työntekijämme keskittyivät tur-
vapaikanhakijoiden henkiseen ja hengelliseen hoi-
tamiseen. Tavoitteena oli vastata näihin tarpeisiin 
ryhmissä erilaisilla elämäntaito- ja kriisityösken-
telyillä sekä luomalla henkilökohtaisia kontak-
teja avun tarvitsijoihin. Turvapaikanhakijat ovat 
monella tavalla traumatisoituneita ja heidän elä-
mänsä on hajallaan. Heidän keskuudessaan on 
edelleen hengellistä etsintää.

Uutena työmuotona otettiin käyttöön psykoso-
siaalista tukea tarvitsevien pakolaisten tukiryhmä. 
Konseptin nimi on Chaila ja se sisältää kuusi ko-
koontumiskertaa. Chaila on persian kielen sana ja 
tarkoittaa rakennelmaa, johon tukien viinirypäleet 
voivat kasvaa. Sana kuvaa toimintamuodon tavoi-
tetta tuoda suojaisa ja vihreä paikka ihmisten le-
vätä. Syksyllä ryhmälle luotiin materiaalit ja suun-
niteltiin toimintamalli. Syksyn aikana kaksi ryhmää 
ehti käydä läpi materiaalin kokoontumisissaan.

Järjestäytyneen pienryhmätyön lisäksi työnte-
kijämme solmivat uusia tuttavuuksia, tapasivat ih-
misiä Al Massira -menetelmän puitteissa ja tukivat 
vaikeuksissa olevia. 

Monet turvapaikanhakijat kokevat itsensä mi-
tättömiksi ja kelvottomiksi. Tällaisen häpeän voi 
parantaa vain toisen ihmisen osoittama hyväk-
syntä ja Jumalan rakkaus. Rukouksemme on, et-
tä voisimme olla välittämässä tällaista ansiotonta 
rakkautta lähimmäisillemme.

ISO-BRITANNIA
maija leena pelttari

 
Vuonna 2018 brexit oli edellisvuoden tavoin yk-
kösaihe Britannian uutisoinnissa. Keskeisintä kä-
denvääntöä aiheesta käytiin etenkin siitä, min-
kälainen erosopimus EU:sta olisi saarivaltion 
kannalta kaikkein paras. Osa kansasta tosin vaa-
ti uutta kansanäänestystä ylipäätään koko brexit 
-kysymyksestä. Jotkut ulkomaalaisista – ja var-
sinkin EU:n ulkopuolelta maahan muuttaneet – il-
maisivat myös kokeneensa vihamielisyyttä itseään 
kohtaan EU-eroprosessin myötä. Tiedotusväli-
neissä oli lisäksi toistuvasti esillä väkivallan ylei-
nen, nopea ja voimakas lisääntyminen maassa –
etenkin naisia kohtaan – sekä ilman saastuminen, 
pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Amerikasta ai-
koinaan muualle maailmaan levinnyt me too -lii-
ke, jossa seksuaalirikokset pyritään tuomaan julki 

ISO-BRITANNIA

n	Kansanlähetys aloitti maahan-
muuttajatyön Isossa-Britanniassa 
vuonna 1973.

n	Vuoden 2018 lopulla työntekijöitä 
oli yksi.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori

Juhani Koivisto, SEKL
puh. 044 4477 812
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rikollisten rankaisemiseksi, tuli aikaisempaa nä-
kyvämmäksi Britanniassa. Kristillisissä seurakun-
nissa seurattiin huolestuneina myös islamin, synk-
retismin, kaikenlaisen moraalittomuuden sekä 
antisemitismin ja antikristillisyyden selvää lisään-
tymistä saarivaltiossa. Juutalaisväestön taholta 
alkoi myös kuulua yhä voimakkaampia äänenpai-
noja siitä, että jos työväenpuolueen johtaja vali-
taan seuraavaksi pääministeriksi, niin juutalaiset 
lähtevät pois maasta sankoin joukoin. Näiden Bri-
tanniaa koskevien, enimmäkseen sille epäedul-
listen uutisten keskellä on sen sijaan ollut kuiten-
kin rohkaisevaa nähdä Jumalan omaisuuskansaan 
kuuluvien yhä selvempi avautuminen evanke-
liumille, erityisesti israelilaisten turistien paris-
sa. Kuninkaallisiin liittyen – joiden vaiheita kansa 
yleensä tiiviisti seuraa – ehkä merkittävin tapahtu-
ma oli prinssi Harryn ja Meghan Marklen avioitu-
minen keväällä.

Tavoittava työ Lontoossa
Evankelioimistyö – erityisesti juutalaisten paris-
sa – sekä ihmiskauppaa vastustava toiminta, lä-
hinnä Lontoossa, jatkuivat edellisvuoden tavoin. 
Kertomusvuonna evankelioimistyön määrä kas-
voi työyhteyksien ja toiminta-alueen laajenemisen 
myötä. Työntekijämme osallistui uusissa kaupun-
ginosissa aloitettuun katutyöhön. Ihmiskauppaa 
vastustava toiminta laajeni myös uusille alueille. 
Syynä oli sekä vaikuttavuuden lisääminen että tur-
vallisuusseikat.   Jatkuvasti samalla alueella ja sa-
maan aikaan työskentelevä henkilö voi näet hel-
pommin joutua muiden silmätikuksi, koska hänen 
liikkeitänsä ei ole vaikeaa ennakoida. Tämän to-
siasian huomioimisen on tärkeää varsinkin yksin 
työskennellessä. 

Evankelioimistyö keskittyi lähinnä Pohjois-Lon-
tooseen, jossa juutalaiset enimmäkseen asuvat, 
kun taas ihmiskauppaa vastustava toiminta toteu-
tui pääkaupungin alueella laajemmin. Erityises-
ti israelilaisten turistien parissa käytiin antoisia ja 

syvällisiä keskusteluja hengellisistä kysymyksistä.
Syyskaudella työntekijämme palasi kotimaanjak-
solle.  

Erityisiä tapahtumia vuoden aikana
Kertomusvuonna työntekijämme oli mukana ta-
voittavassa toiminnassa New Age -festivaaleilla 
25.–28.5. ja 19.–21.10. Hän työskenteli yhdes-
sä uskovista koostuvan tiimin kanssa messuosas-
ton tiloissa. Työntekijämme kuului edellisvuoden 
tavoin ryhmän johtotiimiin, mikä lisäsi hänen vas-
tuutaan kokonaisuudesta.

Ryhmä kertoi messuosastolla evankeliumia fes-
tivaaleille saapuneiden vierailijoiden parissa. Mo-
net rukoilivat Jeesusta elämänsä Herraksi päivien 
aikana. Messuosastolla vieraili Jumalan omai-
suuskansaan kuuluvia enemmän kuin koskaan ai-
kaisemmin. Se oli hyvin rohkaisevaa ja selvä ru-
kousvastaus.  
     

HERAT 
sekl tiedotus

Apua mielenterveyden häiriöistä kärsiville
Afganistanissa on tehty työtä tietoisuuden nosta-
miseksi mielenterveyden häiriöistä ja niiden hoi-
dosta vuodesta 2012 lähtien. Projektin yhteydes-
sä rakennettu mielenterveysklinikka on luovutettu 
hallituksen käyttöön. Näin on saavutettu kehitys-
hankkeiden keskeinen tavoite: paikallinen hallinto 
tai ihmiset ottavat vastuun omasta elämästään ja 
tulevaisuudestaan. 

Tämä on vapauttanut mielenterveyshankkeissa 
mukana olevia kehittämään uusia asioita avoimin 
mielin. Vuonna 2018 maassa aloitettiin yhteisö-
pohjainen mielenterveyshanke. Sen tavoitteena on 
psykososiaalisesti vammautuneiden henkilöiden 
ja heidän perheidensä auttaminen ja elämänlaa-
dun kohentaminen. Monet afganistanilaiset, joilla 
on pysyviä sosiaalisia häiriöitä, eivät saa tarvitse-
miaan palveluja ja tukea. Tämä johtuu pääasiassa 
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KESKI-AASIA 
n	Kansanlähetys aloitti työn Afganis-

tanissa vuonna 1968.
n		Turvallisuussyistä työntekijöitä ei 

lähetetä maahan.
n	Kansanlähetys kanavoi taloudel-

lista tukea Mielenterveyden koulu-
tuskeskuksen työlle.

YHTEYSHENKILÖ
Apulaislähetysjohtaja 

Teijo Peltola, SEKL
puh. 044 4477 895

häpeästä sekä tiedon ja voimavarojen puutteesta. 
Keskeinen osa nykyistä mielenterveys ohjelmaa 
onkin lisätä tietoisuutta mielenterveyshäiriöistä ja 
hälventää niihin liittyviä ennakkoasenteita ja lei-
moja. 

Hanke tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymista-
van ja edistää tuen saamista. Se toimii sekä per-
heen, yhteisön että terveydenhuollon tasolla. Psy-
kososiaalisista ongelmista kärsivien henkilöiden 
pääsyä asianmukaisiin lääketieteellisiin ja mui-
hin neuvontapalveluihin edistetään. Yhteisöta-
solla kehitetään kykyä tunnistaa psykososiaalisia 
häiriöi tä ja yhdistää käytettävissä olevat resurs-
sit sekä tukipalvelut. Hankkeen aikana annetaan 
myös koulutusta niille, jotka toimivat psykoso-
siaalisista häiriöistä kärsivien henkilöiden paris-
sa. ¢ 
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KANSANLÄHETYS SOLMI VUONNA 1979 yhteis-
työsopimuksen Wycliffe Bible Translators -järjes-
tön kanssa. Yhteistyössä on saatu valmiiksi yksi 
koko Raamatun käännös ja kuusi Uuden testa-
mentin käännöstä. Lisäksi on valmistunut run-
saasti muuta käännöstyöhön liittyvää raamattu- ja 
opetuskirjallisuutta. 

Yhteistyökumppaneitamme ovat Suomen 
Wycliff e  Raamatunkääntäjät, Folk & Språk,  SIL 
International, SIL-AIM Ethiopia ja Wycliffe Global 
Alliance. Näiden kumppanien näkynä on saada 
vuoteen 2025 mennessä käännöstyö alkuun niil-
lä kielillä, joilla on käännöstarve.

 

ETIOPIA
Etiopiassa työn tavoitteena on kääntää Uusi tes-
tamentti diraitan (gidole) kielelle.  Käännös on 
loppusuoralla viimeistelyvaiheessa. Tässä työs-
sä luettiin läpi koko Uusi testamentti ennen tekstin 
luovuttamista konsulttitarkistukseen. Viimeiste-
lyyn liittyi tekstin rinnakkaistarkistusta sekä oi-
keinkirjoituksen ja yhtenevyyden viimeistelyä.

Vuoden aikana käynnistettiin lukutaitotyö mo-
nen vuoden tauon jälkeen. Seurakunnat lähetti-
vät lukutaitokoulutukseen osanottajia 1–2 päivän 
kursseille. Parhaimmillaan osanottajia oli noin 40. 

Pastori Abiyot Agede näytti diraitankielistä Jee-
sus-filmiä. Vuoden aikana filmiä esitettiin 13 ker-
taa 12 paikkakunnalla. Vuoden aikana otettiin 
käyttöön myös filmi Apostolien teoista.

Vuoden loppupuolella äänitettiin koko diraitan-
kielinen Uusi testamentti. Äänitys auttoi myös tar-
kistustyössä.  Äänityksen kustansi Talking Bibles 
-järjestö.

 

KAAKKOIS-AASIA 
Durinkielisen Vanhan testamentin käännöstyö jat-
kui yhteistyössä paikallisten työtoverien kans-
sa. Työntekijämme toimi durinkielisen käännös-

työn projektipäällikkönä ja kielikonsulttina. Neljän 
hengen paikallisella tiimillä on sikäläinen koordi-
naattori, joka opiskelee puolitoimisesti teologian 
maisteriohjelmassa. Tavoitteena on kouluttaa pai-
kallinen konsultti ja näin turvata työlle jatkajia.

Vuoden aikana suoritettiin mm. Sananlasku-
jen ja Psalmien konsulttitarkistuksia sekä Joosuan 
kirjan ja Samuelin kirjan tarkistuksia.

Työntekijämme osallistuivat raamatunkäännös-
työtä palvelevalle kurssille Israelissa sekä mat-
koille Yhdysvaltioihin ja Kaakkois-Aasiaan.   

RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖ
aluekoordinaattori juhani koivisto

RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖ

n	Kansanlähetys aloitti raamatunkään-
nöstyön vuonna 1979.

n	Vuoden 2018 lopussa raamatunkään-
nöstyössä ja sen tukitehtävissä oli 
yhteensä 11 työntekijää.

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

n	Tähän mennessä on valmistunut 
yksi koko Raamatun käännös, kuusi 
Uuden testamentin käännöstä sekä 
runsaasti muuta raamattu- ja opetus-
kirjallisuutta.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori

Anne Tuovinen, SEKL
puh. 044 4477 820
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Erityisesti työstettiin kielioppia ja sanakirjaa. 
Nämä ovat osa käännöstyön kokonaisuutta.  Teh-
tävään kutsuttiin paikallisia, kieltä äidinkielenään 
puhuvia avustajiksi.

Työhön on liittynyt myös ohjelmiston kehittä-
mistä ja IT-tukityötä. Vuoden aikana parannettiin 
käyttöliittymän indonesiankielistä käännöstä.

 

PAPUA-UUSI-GUINEA 
Papua-Uudessa-Guineassa raamatunkäännös-
työ on vilkasta, koska maassa puhutaan yli 800:a 
eri kieltä.  Työntekijöidemme työpaikka on maan 
keskiosassa Ukarumpassa sijaitseva raamatun-
kääntäjien keskus. 

Vuoden aikana työntekijämme olivat kotimaan-
jaksolla. Vuoden alkupuoliskolla tuki kohdistui 
kaikkien kielten projekteissa olevien auttamiseen 
tarvittaessa.  ATK-tehtävissä keskityttiin Ukarum-
passa tarvittavaan ohjelmistosuunnitteluun. Li-
säksi saimme antaa panoksemme myös Vanhan 
testamentin käännöshankkeisiin, joissa työnteki-
jämme koordinoi käytännön asioita. Hankkees-
sa olivat mukana waskian, somba siawarin, bo-
rongin, deduan ja lyon kieliryhmät. Ukarumpassa 
oli mahdollisuus toimia käännöstyössä olevien tii-
mien yhdyshenkilönä.

 
VENÄJÄ
Venäjällä on noin 90 alkuperäiskansaa ja kym-
meniä eri vähemmistökieliä. Näitä puhutaan mm. 
Kaukasuksen alueella ja Siperiassa. Varsinkin mo-
net Siperian pienistä kielistä ovat uhanalaisia.

Työmme jatkui Venäjän Bolshoi-projektissa kie-
likonsultin ja eksegeettisen neuvonantajan tehtä-
vässä. Työstä merkittävän osan muodostivat Raa-
matun kääntämiseen liittyvät tehtävät. Keskeisin 
tehtävä on eräässä vähemmistökielen hankkeessa 
Vanhan ja Uuden testamentin yhdistämistyö.  Ta-
voitteena on saada koko Raamattu mahdollisim-
man pian kansalle, joka käsittää yli miljoona tä-

män kielen puhujaa. Eksegeettisen tarkastajan työ 
on verrata alkukieltä ja käännöstä toisiinsa. Vii-
meksi työstettiin mm. Psalmien, Sananlaskujen ja 
Saarnaajan kirjoja sekä joitakin pieniä profeettoja. 
Työ suuntautui useisiin eri kieliin. Joillekin näistä 
valmistetaan Raamatun kertomuksia.

Toinen puoli työstä kului kielitieteelliseen tut-
kimukseen, jota varten työntekijämme oli opin-
tovapaalla. Kielitieteellinen väitöskirja valmistui 
tarkastettavaksi vuoden lopulla. Kielitieteellinen 
tutkimus luo pohjaa käännöstyölle ja avaa uusia 
ovia erityisesti kielitieteen maailmaan.

 

ITÄ-AASIA
Kansanlähetys toimii Itä-Aasiassa yhdessä SIL In-
ternationalin kanssa. Aasiassa on vielä paljon kie-
liä, joilla ei ole omaa Raamatun käännöstä.

Työntekijämme edistivät käännöstyötä erään 
vähemmistökielen parissa. Vuoden lopulla koh-
dattiin paikallisista olosuhteista johtuvia haastei-
ta. ¢
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LÄHETYSLENTOTYÖ MAHDOLLISTAA lähetys-
työntekijöiden ja kristillisten avustusjärjestöjen 
työn alueilla, joille pääsy maanteitse on vaikeaa, 
vaarallista tai lähes mahdotonta.   

Kansanlähetyksen lähetit Päivi ja Hannu Heino-
nen ovat toimineet vuodesta 1993 kansainvälisen 
Mission Aviation Fellowship (MAF) -lähetyslento-
järjestön työyhteydessä Keniassa. Siellä he ovat 
osa maailmanlaajuista 1 300 henkilön työntekijä-
kuntaa, joka toimii 37 maassa. Kenia on yksi 26 
maasta, joissa MAF:lla on lentotoimintaa. MAF:n  
pienet 3–15-matkustajapaikkaiset lentokoneet 
kuljettavat lähetystyöntekijöitä ja kristillisten 
avustusjärjestöjen työntekijöitä Afrikan alueella 
Kenian lisäksi muun muassa Tansaniassa, Ugan-
dassa, Madagaskarilla, Tšadissa ja Liberiassa. 
Tarvittaessa suoritetaan myös sairaskuljetuksia. 
Luonnonkatastrofien ja poliittisten kriisien kohda-
tessa lähetyslentäjät avustavat ilmakuljetuksissa, 
kommunikaatioyhteyksien rakentamisessa ja pe-
lastustoimissa.  

Hannu Heinonen toimii Nairobin Wilsonin len-
tokentällä MAF:n lentokonehallilla ja sen radio-
korjaamossa vastaavana lentokoneradiomekaa-
nikkona. Hän johtaa avioniikkatiimin työskentelyä 
lähetyslentokoneiden sähkö- ja radiolaitteiden, 
mittaristojen ja kompassijärjestelmien kunnossa-
pidossa. Hän vastaa näihin koneisiin tehtävistä 
laiteasennuksista ja antaa myös laitteisiin ja järjes-
telmiin liittyvää MAF:n sisäistä koulutusta. Työ si-
sältää myös matkustamista muihin Afrikan maihin, 
joissa MAF:n lentokoneita lentää ja huolletaan.   

Viimeisten viiden vuoden aikana MAF:n len-
tokoneisiin on asennettu uudet radiot ja lennon-
valvontamittaristot. Tämä on ollut suurimittainen 
projekti, jonka toteutuksesta työntekijämme on 
osaltaan vastannut. Projekti on vaatinut kansain-
väliseltä tiimiltä huolellista suunnittelua ja toteu-
tusta. Sen toiseksi viimeinen asennustyö valmistui 
Ugandassa maaliskuussa 2019.   

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

Tavoittavassa työssään hän kohtaa ihmisiä Nai-
robin kodin ympäristössä. Sopivissa tilanteissa 
jaetaan Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta luet-
tavaksi swahilin tai englannin kielellä. ¢

LÄHETYSLENTOTYÖ
työalan esimies hannu heinonen

LÄHETYSLENTOTYÖ

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

n	Vuoden 2018 lopulla työntekijöitä  
oli lähetyslentotyössä yhteensä 2.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori

Anne Tuovinen, SEKL
puh. 044 4477 820
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KIRJALLISUUSTYÖ

KIRJALLISUUSTYÖ

n	Kansanlähetys on aloittanut kirjalli-
suustyön vuonna 1967.

n	Vuoden 2018 lopulla työntekijöitä 
oli kirjallisuustyössä yhteensä 2.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Jukka Repo, SEKL
puh. 044 4477 906

IDÄN KIRJALLISUUSTYÖ  
KESKI-AASIASSA

 
Kansanlähetys tukee kristillisen kirjallisuuden pai-
namista Keski-Aasian kansoille. Kuluneen vuoden 
painosuunnitelma oli tuottaa kirjallisuutta viidel-
lä eri kielellä yhteensä noin 97.500 kappaletta. 
Suunnitelmasta siirtyi 12.100 kappaletta painetta-
vaksi vuonna 2019. 

Painotuotteet ovat lapsille, nuorille ja aikuisille 
tarkoitettuja traktaatteja, kirjasia, kirjoja, lehtiä ja 
kalentereita. Suurin osa materiaalista jaetaan alu-
eilla, joissa painotuotteita ei juuri ole ja joissa kris-
tityt elävät syrjinnän ja vainon kohteena. Pieniä 
eriä Uusia testamentteja on saatu toimitettua kris-
tityille alueilla, joilla heitä vainotaan ankarimmin. 

 

Jurttaevankeliointi
 
Jurtan avulla tehtävä evankelioimistyö on erit-
täin hedelmällistä Keski-Aasiassa. Vaikka kristil-
listä toimintaa rajoitetaan monilla säädöksillä, on 
evankelioimistyötä saatu tehdä ilman häirintää. 
Paikalliset kristityt pystyttävät paimentolaisteltan 
kylään ja kutsuvat sinne kyläläisiä nauttimaan tee-
tä, kuuntelemaan hengellistä musiikkia ja keskus-
telemaan kristinuskosta. Kertomusvuonna työtä 
varten hankittiin yksi uusi jurtta.  

Mentorointi 
Evankelioimistyössä Keski-Aasiassa on tapahtu-
massa suuria muutoksia. Alkuperältään venäläiset 
kristityt muuttavat Venäjälle, ja sen vuoksi väkilu-
ku vähenee. Lisäksi työ on siirtymässä eneneväs-
sä määrin seuraavalle sukupolvelle, jonka koulut-
taminen on entistä tärkeämpää. Kertomusvuonna 
järjestettiin keskiaasialaisille nuorille mentorointi-
opetusta. 

 

KIRJALLISUUSTYÖ  
ITÄ-EUROOPASSA
Slovakiassa, Ukrainassa, Unkarissa ja Romanias-
sa aloitettiin suomalaisten kirjailijoiden kirjojen 
käännös- ja kustannusprojektit. Leif Nummelan 
”Raamatun punainen lanka” sekä Päivi ja Niilo Rä-
säsen ”Avioliitto” ovat ensimmäisiä suomalaisten 
kirjoittamia kirjoja, joita tuotetaan Kansanlähetyk-
sen toimesta näille kansoille.

 

KEHITYS- JA AVUSTUSPROJEKTIT
Kesäkuussa lähetettiin Saksasta rekkakuormalli-
nen käytettyjä vaatteita unkarilaiselle kristillisel-
le kustantamolle. Vaatteet myydään kustantamon 
vaatekaupassa toiminnan tukemiseksi. Unkarilai-
nen kristillinen kustantamo maksoi vaatekuljetuk-
sen rahdin. 
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Kesäkuussa lähetettiin rekkakuormallinen maa-
talouskoneita Kristilliselle Maatalousyhdistyk-
selle Gagauzian autonomiseen tasavaltaan, Mol-
dovaan. Kuorma sisälsi mm. leikkuupuimurin, 
hydraulisen kuormaajan, jyrän, niittokoneen, hei-
nänpöyhijän, hitsauskoneita ja työkaluja. Kristil-
lisen Maatalousyhdistyksen kautta tuetaan mm. 
gagauzien tekemää evankelioimis- ja lähetystyötä.      

 

KOKOUSTOIMINTA
Eri puolilla Suomea järjestettiin 28 tilaisuutta, jois-
sa kerrottiin vainottujen kristittyjen tilanteesta ja 
haastettiin muistamaan heitä rukouksin. 

 

MIKSI IDÄN KIRJALLISUUSTYÖTÄ 
TEHDÄÄN? 
Keskiaasialainen sisar Arina* kertoi uskoontulos-
taan: ”Tapasin kristityn naisen, jolta kuulin Jee-
suksesta. Ajattelin, että hän puhuu minulle ve-
näläisten Jumalasta. Sydämeeni kylvetty siemen 
alkoi kuitenkin itää. 

Eräänä päivänä mieheni lähdettyä töihin itkin 
ja rukoilin yksin kotona. Pyysin Jumalaa johdat-
tamaan minut sellaisten ihmisten luo, jotka osoit-
taisivat tien Jumalan luokse. Pian tämän jälkeen 
eräs kristitty nainen soitti minulle ja kutsui seu-
rakunnan kokoukseen. Lähdin mukaan ja jonkin 
ajan kuluttua annoin elämäni Jeesukselle. Syksyl-
lä vietettiin kastejuhlaani. Olen niin kiitollinen, että 
Jumala löysi minut tästä maailmasta.” ¢  

*Nimi muutettu turvallisuussyistä
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SUOMI SYDÄMELLÄ 

Kertomusvuonna Kansanlähetyksen kotimaantyö 
vahvistui uuden kotimaantyön osaston syntymi-
sen myötä. Liiton kotimaantyön tärkein tarkoitus 
on kansanlähetyspiireissä tapahtuvan työn tuke-
minen. Kansanlähetys toimii kotimaassa 17 kan-
sanlähetyspiirissä. Vaikka kansanlähetyspiirien 
kokoava toiminta tapahtuukin yleensä maakuntien 
suurissa kaupungeissa, niillä on toimintaa myös 
pienemmillä paikkakunnilla. Vastuuryhmien ja yk-
sittäisten vastuunkantajien toiminnan kautta Kan-
sanlähetyksen toiminta kattaa hyvin koko maan, 
kuten kotimaantyön kampanjan nimi Suomi Sydä-
mellä viestii. Kotimaantyön näkynä on viedä evan-
keliumi kaikille suomalaisille. Ruotsissa asuvien 
suomalaisten tavoittamiseksi toimii Ruotsissa kah-
deksastoista piirijärjestömme.

TYÖ KANSANLÄHETYSPIIREISSÄ
Hengellisen kodin rakentaminen perinteisillä ja 
uusilla toimintatavoilla leimasi kertomusvuoden 
työtä kansanlähetyspiireissä. Uusia vastuunkanta-
jia ja työntekijöitä saatiin erilaisiin tehtäviin. Yksit-
täisen piirijärjestön ja Kansanlähetyksen liitto-or-
ganisaation (SEKL) yhteistyö korostui erityisesti 
kansanlähetyspiirien erilaisissa muutosproses-
seissa, kuten rekrytoinneissa. 

Kolmen piirin foorumeissa pääsivät useamman 
kansanlähetyspiirin vastuunkantajat yhteen jaka-
maan ajankohtaisia asioita. Piirifoorumit tarjosivat 
alustan luontaiselle verkostoitumiselle liikkeen si-
sällä. Myös piirijohtajien päivillä, työntekijäpäivil-
lä ja vastuunkantajaretriitissä työstettiin Kansan-
lähetyspiirien ja liiton yhteisiä asioita.

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN 
NOSTAMAA

Kertomusvuonna jatkettiin kotimaantyössä strate-
gisten tavoitteiden viitoittamalla tiellä. Työn vah-
vistamiseksi Kansanlähetyksen identiteettiä työs-
tettiin eri tavoin. Kansanlähetyksen hengellisiä 
koteja kehitettiin mm. Hengellisen kodin mallit 
-ohjausryhmän toiminnan kautta. Kansanlähetys-
piireissä uudistettiin talouskannatusmallia. Piirien 
tulonmuodostusta vahvistettiin kehittämällä erityi-
sesti työntekijöiden lähettäjätiimejä.

JULISTUSTYÖ
Kansanlähetyksen valtakunnallisessa julistustyös-
sä palveli sekä palkattuja että sopimusperusteisia 
julistajia. Kansanlähetyspiireissä toimi myös pai-
kallisia julistajia, joiden työ oli hyvin organisoitua 
ja johdettua. Kertomusvuonna suunnattiin ajatuk-
sia Kansanlähetyksen julistustyön kehittämiseen 
mm. hahmottelemalla uutta julistajakoulutusta.

RADIO- JA TELEVISIOTYÖ 
Radio Deihin tuotettiin Raamattuvain, Juniori-
avain, Raamattuavain Extra, Lähetysavain ja Raa-
mattubuffet -ohjelmia. TV7-televisiokanavalle 
tehtiin Café Raamattu -keskusteluohjelmaa. Kan-
sanlähetysopistolta striimattiin sunnuntain juma-
lanpalveluksia. Joitakin Kansanlähetyksessä nau-
hoitettuja saarnoja annettiin Radio Patmoksen 
käyttöön. Kansanlähetyksen nauhoitetut ohjel-
mat tallennettiin internetosoitteeseen avaimia.net. 
Vuoden 2019 kotisivu-uudistuksen jälkeen Kan-
sanlähetyksen tuottamat radio- ja videojulkaisut 
löytyvät osoitteesta kansanlähetys.tv. Sivut avau-
tuvat syyskuussa 2019.

TYÖ KOTIMAASSA
kotimaantyön aluekoordinaattori anssi savonen



•   KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI32

TYÖ KOTIMAASSA

KANSANLÄHETYSPÄIVÄT
 
Kansanlähetyspäiviä vietettiin Ryttylässä 6.7.–
8.7. teemalla “Minä olen teidän kanssanne”. Kos-
ka päivät vietettiin jo kolmannen kerran peräkkäin 
Lähetyskeskuksessa, monet yksityiskohdat su-
juivat jo rutiinilla. Päivien ohjelma ja oheispalve-
lut olivat monipuoliset. Edellisvuosiin verrattuna 
osallistujamäärä kasvoi hieman.

VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT 
Kansanlähetyksen valtakunnallisessa kotimaan-
työssä järjestettiin useita tapahtumia Kansanlä-
hetysopistolla Ryttylässä. Naistenpäivät, mies-
tenpäivät, senioripäivät, rukouskonferenssi sekä 
neljä perheleiriä kokosivat satoja osanottajia. Uu-
tena aloitettu isovanhempien ja lastenlasten yhtei-
nen Leiriseikkailu-tapahtuma yllätti suosiollaan. 
Kotimaantyön tapahtumia toteutettiin yhteistyös-
sä kansanlähetyspiirien kanssa. Vapaaehtoisten 
merkitys tapahtumien järjestämisessä on mittava.

YHTEISTYÖKUMPPANUUDET 
Kansanlähetyksen kotimaantyölle oli ominais-
ta monipuolinen yhteistyö. Kansanlähetyspiirit 
toimivat yhteistyössä muun muassa paikallisten 
seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Kirkon lähe-
tyskasvatustyötä tuettiin esimerkiksi antamalla lä-
hetystyön asiantuntemusta hiippakuntien ja seu-
rakuntien tilaisuuksiin. Yhteistyö eri toimijoiden 
kesken vahvistui muun muassa sisäistä viestintää 
kehittämällä sekä osaamista ja voimavaroja jaka-
malla. ¢
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NUORTEN MAAILMA
sekl tiedotus

KANSANLÄHETYKSEN juniori- ja nuorisotyö 
(Nuorten Maailma) järjestää leirejä, tapahtumia 
ja viikkotoimintaa valtakunnallisesti sekä piireissä 
että Kansanlähetysopistolla Ryttylässä. Järjestön 
kutsumuksena on tehdä Kristus-keskeistä, lapsi- 
ja nuorisolähtöistä ja luovaa Jumalan valtakunnan 
työtä. Toimintamme perustana on Raamattu ja lu-
terilainen tunnustus.   

JUNIORITYÖ  
Toiminta piireissä  
Kansanlähetyksen juniorityön kohderyhmänä ovat 
alakouluikäiset lapset. Vuonna 2018 säännöllistä 
juniorityötä tehtiin kaikissa kansanlähetyspiirissä.   

Kansanlähetyksen juniorityön päätyömuo-
dot ovat Donkkis Big Night -toimintaillat, Donk-
kis-kerhot ja Donkki-leirit. Donkkis Big Night -il-
toja järjestettiin eri puolilla Suomea kymmenillä 
paikkakunnilla. Iltoihin osallistui paikkakunnasta 
riippuen kymmenistä satoihin lapsiin. Eri paikka-
kunnilla järjestettiin säännöllistä viikkotoimintaa 
sekä leirejä lapsille ja junioreille.

Juniorityön voimavarana ovat vapaaehtoiset 
vastuunkantajat ja yhteistyö paikallisten seura-
kuntien kanssa. Vapaaehtoisille vastuunkantajil-
le ja seurakuntien työntekijöille järjestettiin koulu-
tusta eri puolilla Suomea.  

Toiminta Ryttylässä  
Kansanlähetyksen juniorityön tarkoituksena on 
kertoa lapsille evankeliumia Jeesuksesta las-
ten maailmaan sopivalla tavalla. Haluamme tar-
jota myös mahdollisuuden kokea yhteyttä muiden 
lasten kanssa ja etsiä omaa paikkaansa Jumalan 
suunnitelmassa.  

Kansanlähetysopistolla Ryttylässä järjestet-
tiin toimintavuonna 2018 seitsemän Donkki-leiriä 
eri-ikäisille lapsille: 
• Huhtikuussa Donkin lähetysleiri 10–12-vuotiaille 

lapsille. Leirillä oli 46 lasta.

NUORTEN MAAILMA

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

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

n	Nuorten Maailma jatkoi yhteistyötä 
kristillisen taiteilijajärjestön Creative 
Arts Europen (CAEF) kanssa.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattorin sijainen  

vuoden 2019 loppuun
Mauno Lehto, SEKL

044 3093510

• Huhtikuussa Junnujen lähetysleiri 13–14-vuo-
tiaille (43 lasta) 

• Kesäkuussa Junnujen Kesä 11–14-vuotiaille 
(159 lasta)

• Kesällä järjestettiin Donkin kesäleiri 7–8-vuo-
tiaille (43 lasta) 

• Heinäkuussa Junnuripari 13–14-vuotiaille (40 
lasta)

• Heinäkuussa Donkin kesäleiri 9–10-vuotiaille 
(56 lasta) 

• Marraskuussa järjestettiin Donkin syysleiri 
10–12-vuotialle (67 lasta). 
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Yhteensä Ryttylässä järjestetyt leirit kokosivat 
454 lasta. Leireillä toimi lisäksi vapaaehtoisina tai 
palkkiotoimisina vastuunkantajina kymmeniä nuo-
ria ja aikuisia.   

Toimintavuonna järjestettiin perheiden suosi-
ma Raamattuloma keväällä ja kesällä. Lokakuus-
sa järjestettiin koko perheen Paras Perintö -ta-
pahtuma. Uusi Leiriseikkailu-tapahtuma lapsille 
ja isovanhemmille kokosi myös talon täyteen. Oh-
jelmassa oli monenlaista puuhaa yhdessä: musiik-
kia, leikkejä nikkarointia, askartelua, leipomista, 
seikkailurata, herkkuja ja paljon muuta. Isovan-
hemmille oli oma luento isovanhemmuuden haas-
teista ja rikkauksista. Kansanlähetyksen kesäjuh-
lilla Kansanlähetyspäivillä järjestettiin lasten- ja 
junnujenohjelmaa. Näiden lisäksi muutamaan ai-
kuisten tapahtumaan järjestettiin lapsille lasten-
hoitoa ja lastenohjelmaa.  

NUORISOTYÖ  
Pointti- ja Nuotta-illat piireissä  
Kansanlähetys järjesti eri puolilla Suomea viikoit-
taisia Pointti-nuorteniltoja yhteistyössä SLEY:n, 
OPKO:n ja Raamattuopiston kanssa sekä Nuot-
ta-iltoja. 

Rippikoulutyö  
Nuorten Maailman rippikoulutyö kokoaa nuoria 
rippileireille, jatkorippileirille ja isoskoulutusvii-
konloppuihin kaikkialta Suomesta. Kertomusvuo-
den aikana Kansanlähetysopistolla järjestettiin 
seitsemän rippileiriä. Yhden perusleirin lisäksi 
toteutettiin kuusi teemarippikoulua: luovaripari, 
kaksi sporttiriparia, tanssiripari, alppiripari sekä 
Lappi-ripari. Rippikoululaisia leireillä oli yhteensä 
180. Vuoden 2018 rippikoululaisille ja isosille jär-
jestettiin syyskuussa Pointti-kasvuleiri, joka oli sa-
malla Nuorten Maailman rippikoulujen jatkoripari. 
Leirille osallistui yhteensä 169 nuorta.   

Isoskoulutuksessa (ISKO) Kansanlähetysopis-
tolla käytännön isostaitoja opetteli kahden viikon-
lopun aikana yhteensä 303 nuorta (keväällä 164 
ja syksyllä 139 nuorta). Isoskoulutukseen sisältyi 
sekä kaikille yhteistä että eri ikäryhmien isosille 
suunnattua opetusta.  

Nuorisotyön valtakunnalliset tapahtumat  
Valtakunnallisten nuorisotapahtumien pääkohde-
ryhmä ovat 15–21-vuotiaat nuoret. Tapahtumat 
tarjoavat nuorille innostavia ja rohkaisevia koke-
muksia ilman päihteitä. Nuoren elämä huomioi-
daan kokonaisvaltaisesti ja hänen hengellistä kas-
vuaan tuetaan ottaen huomioon nuoren omasta 
elämäntilanteesta nousevat kysymykset. Tapahtu-
missa nuorille on aina tarjolla mahdollisuus kah-
denkeskiseen luottamukselliseen keskusteluun ai-
kuisen ihmisen kanssa.   

Valtakunnallisia nuorisotapahtumia järjestet-
tiin neljä: Haaste-uudenvuodenleiri, Quiet Action 
-pääsiäistapahtuma, taideleiri Life sekä Nuorten 
Kesä. Haaste-leiri keräsi 66 nuorta, Quiet Action 
168 nuorta, Life-leiri 210 nuorta ja Nuorten Ke-
sä 356 nuorta. Leirien ohjelmassa oli raamattu-
opetusta, omien taiteellisten lahjojen kehittämistä, 
yhdessäoloa, nuorten elämään liittyvien kysymys-
ten käsittelyä, jumalanpalveluksia ja muuta toi-
mintaa. Life-leiri on kansainvälinen taide- ja toi-
mintaleiri, joka järjestetään yhteistyössä Creative 
Arts Europe -järjestön kanssa.   

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

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys on Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö ja siksi 
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Nuorten Maailman toiminnassa on esillä vahvasti 
kansainvälinen ulottuvuus ja lähetyskasvatus. Li-
säämme tietoisuutta lähetystyön tarpeista ja kan-
nustamme nuoria rukoilemaan lähetystyöntekijöi-
den puolesta.  

NUORET AIKUISET   
Nuorten aikuisten työ piireissä tapahtui pääasias-
sa Kolme Kohtaamista -nimikkeen alla. Kolme 
kohtaamista -illat kokosivat viikoittain nuoria ai-
kuisia Raamatun sanan, laulamisen, rukoilemi-
sen ja yhdessä tekemisen äärelle säännöllisesti eri 
puolilla Suomea. Lisätietoa Kolme Kohtaamista 
-toiminnasta löytyy osoitteesta kolmekohtaamis-
ta.com.   

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

Nuorten aikuisten Raamattubreikki-leiri järjes-
tettiin keväällä ja syksyllä.  Leirien ohjelma sisälsi 
raamattuopetusta, rukousta, yhteislauluja, hyvää 
ruokaa, virkistävää musiikkia sekä yhdessäoloa. 
Ensimmäinen viikonloppu keräsi 74 osallistujaa ja 
toinen 128 osallistujaa. ¢
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VIESTINTÄOSASTO
viestintäjohtaja salla kurppa-silva

KERTOMUSVUONNA Kansanlähetys järjesti kes-
keiset toimintansa uudella tavalla voidakseen en-
tistä tehokkaammin toteuttaa visiotaan Raamattu 
rakkaaksi – evankeliumi kaikille. Muutokset koski-
vat keskustoimiston osastorakennetta, toimenku-
via ja johdon kokoonpanoa.

Viestinnän ja kumppanuussuhteiden hoitami-
seksi muodostettiin koko Kansanlähetysliiket-
tä palveleva viestintäosasto. Osastoa johtamaan 
kutsuttiin Salla Kurppa-Silva. Osaston tavoittee-
na on Kansanlähetyksen viestinnän, markkinoin-
nin, kumppanuussuhteiden hoitamisen ja media-
vaikuttavuuden vahvistaminen. 

Viestintäosasto aloitti toimintansa heinäkuus-
sa 2018. Loppuvuosi meni osaston käynnistämi-
sessä, vastuukokonaisuuden hahmottamisessa ja 
haltuun ottamisessa, toimenkuvien muodostami-
sessa ja toimintatapojen kehittämisessä. 

Kehityskohteina olivat erityisesti:  
• nettisivu-uudistuksen valmistelu  
• piirien tukeminen TP Fons -asiakasrekisteri-

ohjelman varainhankinnan ominaisuuden käyt-
töönotossa  

• asiakasrekisterin gdpr-tietosuojapäivitys 
• lähettäjätiimien ja kumppanuussuhteiden kehit-

täminen työntekijöille sekä siihen liittyvä tuki ja 
koulutus. ¢



KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI  • 37

KUSTANNUS OSAKEYHTIÖ UUSI TIE

KUSTANNUS OY UUSI TIE
sanna myllärinen

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

 

AVAINTAVOITTEET JA NIIDEN  
TOTEUTUMINEN
Oikein mitoitetut resurssit
Uuden Tien johtotiimi aloitti tammikuussa koko 
vuoden kestävän skenaariotyöskentelyn tavoit-
teenaan tarkentaa ja visioida kustannusosakeyh-
tiön toimintaa tulevaisuudessa.

> Uusi Tie / viikko keskimäärin 7 200 kpl
> Uusi Tie / kk-painos 7 900 kpl 
> Joulun Aika 2018 14 000 kpl
> Donkki keskimäärin 4 000 kpl
> Ilon Aika 35 000 kpl

 

LEHTIEN  
PAINOSMÄÄRÄT

 Muuttuva mediakenttä on tuonut paitsi ta-
loudellisia, myös rakenteellisia haasteita. Infor-
maatiotulvassa Uusi Tie -lehti on onnistunut nos-
tamaan laatuaan ja tunnettuutta kristillisessä 
kentässä. Laadukkaan sisällön levittämiseksi yh-
tiössä tehdään rakenteellisia muutoksia ja resurs-
sien uudelleenjärjestämistä tulevina vuosina.

Kustannuspäällikön tehtäviä oto hoiti yhteys-
päällikkö Sanna Myllärinen. Vuonna 2018 julkais-
tiin 8 uutta nimikettä ja 5 uusintapainosta. 

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

Toimiva yhteistyö SEKL:n kanssa 
Kertomusvuonna kehitettiin konkreettisia käytän-
nön yhteistyömahdollisuuksia, jotka vahvistavat 
sekä Kansanlähetystä että Uutta Tietä. Kansan-
lähetyksen kumppanuuslehti Suuressa mukana il-
mestyi kolme kertaa. Lehden toimitussihteerinä 
toimi Uudesta Tiestä Sanna Myllärinen.

Levikki 
Levikkityössä nähtiin myönteinen käännös viik-
kolehden tilaajamäärän noustua. Uusia tilaa-
jia saatiin useiden pienten purojen kautta: ta-
pahtumakävijöiden kontaktointi, mainostaminen 
sosiaa lisessa mediassa ja vanhojen tilaajien ta-
voittaminen olivat pääkanavia. Uuden Tien viikko-
tilaajia oli noin 7 200.

Taloudellisesti haastava vuosi 
Lehtijärjestelmän ongelmien vuoksi lehden kir-
janpidollinen tulos päättyneelle tilikaudelle näyt-
täytyi tappiollisena. Lehtitilauskanta kuitenkin 
kasvoi. Kirjatuotannon volyymin lasku näkyi kirja-
kustannustoiminnan kannattavuudessa. ¢
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KANSANLÄHETYSOPISTON toimintakertomus 
alkaa kesäkuusta 2018 ja päättyy toukokuuhun 
2019. Näin se poikkeaa muiden osastojen toimin-
takertomuksista, jotka jaksottuvat kalenterivuo-
den mukaan. 

Kansanlähetysopisto antoi koulutusta kahdek-
salla opintolinjalla sekä viidellä kesälinjalla. Ke-
sälukukaudella 2018 opiskelijoita oli 46, joista 26 
opiskeli kesälinjoilla. Syyslukukaudella opiskeli-
joita oli 76 ja keväällä 61. Linjaopiskelijoissa oli 
ennätyksellinen määrä eri kansallisuuksia. Toi-
minta oli edellisvuosien tavoin vilkasta. Kolmen 
päivän mittaisille koulutusperiodeille osallistui ai-
kaisempia vuosia enemmän opiskelijoita.

  Kesätoiminnan suurin tapahtuma oli edellis-
vuosien tavoin Kansanlähetyspäivät, johon osallis-
tui yli 10 000 kävijää. Kesätoiminta oli muutenkin 
vilkasta. Suurin käytännön haaste oli majoitustilo-
jen rajallisuus. Kevään aikana opiston puusto- ja 
pensasalueet raivattiin lähes koko kahdeksantois-
ta hehtaarin alueelta. 

SYYS-, KEVÄT- JA KESÄLUKUKAUSI 
Syvälle Sanaan

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

   APOLOGIALINJA tarjoaa kristilliselle uskolle 
ja elämälle perusteet, jotka kestävät kriittisen tar-
kastelun. Linjalla opiskellaan Raamatun kirjoja ja 
tulkintaa, maailman uskontoja, apologiaa, luteri-
laista uskonoppia ja lähetysteologiaa sekä pereh-
dytään ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin.

Raamattu- ja apologialinjan opiskelijat elävät 
uskoaan todeksi ja harjoittelevat evankeliointia 
palvelemalla lähiympäristöä seurakuntatyön teh-
tävissä esimerkiksi varhaisnuoriso- ja vanhus-
työssä sekä toimintaviikoilla eri puolilla Suomea ja 
ulkomailla. Opiston arkeen kuuluu myös pienryh-
mätoiminta.

Sanasta tekoihin   
NUORISOTYÖLINJA antaa opiskelijalle valmiuk-
sia kantaa vastuuta kristillisessä lapsi- ja nuo-
risotyössä sekä auttaa kasvamaan Raamattua 
tuntevaksi kristityksi. Opiskelijat työskentelevät 
nuorten ja juniorien tapahtumissa ja leireillä sekä 
tekevät piiri- ja kouluvierailuja. Oman linjan opis-
kelun lisäksi nuorisotyölinjalaiset osallistuvat raa-
mattuluennoille.

  KANSAINVÄLISYYSLINJA perehdyttää opis-
kelijan eri kulttuureissa tehtävään lähetys- ja ke-
hitysyhteistyöhön. Linjaan kuuluu reilun kuukau-
den mittainen lähijakso, jonka aikana opiskellaan 
Raamattua, teologiaa ja erilaisia ulkomaille lähte-
miseen liittyviä aiheita.

  PALVELUTYÖLINJALLA viikko-ohjelma räätä-
löidään opiskelijakohtaisesti sopivilla työtehtävillä 

KANSANLÄHETYSOPISTO
rehtori niilo räsänen

TULE  
TUTUSTUMAAN!

Kansanlähetysopisto tarjoaa lukuvuoden 
aikana lähes joka viikko kaikille avoimia 
3–5 päivän opiskeluperiodeja. Viikonlop-
puina on tarjolla eri ikäisille mielenkiin-
toisia leirejä, tapahtumia ja lyhytkursse-
ja. Toimintamme tavoite on: ”Raamattu 
rakkaaksi, evankeliumi kaikille!”  

 

 



KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI  • 39

KANSANLÄHETYSOPISTO

ja teoriaopetuksilla. Lähetyskeskuksen monipuo-
linen toiminta luo erilaisia käytännön oppimis-
mahdollisuuksia. Lisäksi Kansanlähetyspäivien 
valmistelut tarjoavat haasteita erityisesti viestin-
nässä ja tapahtuman rakentamisessa.

MAAHANMUUTTAJALINJA on tarkoitettu kris-
tityille maahanmuuttajille. Linjalla opiskellaan 
suomen kieltä ja kristinuskon perusteita.

MEDIALINJA perehdyttää opiskelijan erilaisiin 
tehtäviin audiovisuaalisen median osa-alueilla. 
Opiskelussa keskitytään valokuvaukseen, video-
kuvaukseen sekä live-tuotantoon. Monipuolinen 
projektityöskentely antaa laajan kattauksen käy-
tännön harjoittelua.

LÄHETYSLINJA antaa valmiudet toimia koko-
aikaisena lähetystyöntekijänä. 

Kesälinjat   
KESÄTIIMI antaa nuorille ja nuorille aikuisille ko-
kemuksen Kansanlähetyksen lapsi- ja nuoriso-
työstä. Opiskelijat osallistuvat Lähetyskeskuksen 
vilkkaaseen kesätoimintaan. Käytännön työssä 
opiskelija löytää omia lahjojaan, kasvaa kristitty-
nä ja vastuunkantajana. 

TANSSITIIMISSÄ opiskelijat harjoittelevat tans-
sin eri lajeja ja syventyvät kristillisen taiteilijan 
identiteettiin. Linjalla opiskellaan Raamattua yh-
dessä muiden kesälinjojen opiskelijoiden kanssa.

TEATTERITIIMISSÄ opiskellaan näyttelijän-
työtä ammattilaisten johdolla ja valmistetaan esi-
tyksiä leireille ja tapahtumiin. Myös teatteritiimin 
opintoihin kuuluu tuhti annos raamattuopetusta.

MEDIATIIMISSÄ opetellaan videotuotantoa 
alusta loppuun: käsikirjoitusta, kuvaamista, leik-
kaamista sekä live-tuotantoa. Linja tarjoaa mah-
dollisuuden oppia kuvauksen teoreettinen puoli ja 
sen jälkeen hyödyntää uutta tietoa käytännön har-
joituksissa.

URHEILUMISSIOTIIMISSÄ opiskelija saa tietoa 
ja taitoja erilaisten ryhmien kanssa toimimiseen 
sekä antoisien urheiluhetkien järjestämiseen. Lin-

jalla opitaan, kuinka evankeliumi voi näkyä ja olla 
esillä liikunnan kautta ja sen avulla. Urheilumissio-
tiimi antaa kokemuksia siitä, mitä urheilulähetys-
työ on.

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

Muu koulutus ja toiminta  
Kansanlähetysopisto tarjosi arkisin kaikille avoi-
mia 3–5 päivän opetusjaksoja. Jokainen opetus-
periodi muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden.

Opiston toimintavuoden viikonloput olivat myös 
suosittuja. Koulutuksen yleisimmät aiheet olivat 
Raamattu, lähetys ja kristityn elämä. Näiden ai-
heiden etäopiskelu oli mahdollista myös Kansan-
lähetysopiston verkkoraamattukoulussa. ¢
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HALLINTOELIMET
johdon assistentti sirpa huovinen

LIITTOKOKOUS
 
Liittokokous pidettiin Lähetyskeskuksessa Rytty-
lässä 8.9.2018. Kokouksessa oli läsnä 138 ääni-
valtaista edustajaa. 

LIITTOHALLITUS JA KANSAN-
LÄHETYSOPISTON JOHTOKUNTA
Tuomo Heikkilä pj., tietoliikenneinsinööri, Helsin-

ki (1992-99, 2001-, pj. 2011-)
Jukka Bergström, sähkövoimateknikko, Vaasa 

(2018-)
Anssi Grekula, DI, Tornio (2011–2018)
Irmeli Hakkarainen, talousjohtaja, Lappeenran-

ta (2013- )
Hanna Hakulinen, luokanopettaja, Savonlinna 

(2012-)
Antti Jääskö, insinööri (ylempi AMK), Pirkkala 

(2018-)
Raili Kemppainen, kouluneuvos, Paltamo (2004-)
Cecilia Kurkinen, palveluesimies, Hiltulanlah-

ti (2018-)
Regina Leppänen, osastonhoitaja, HM, Lahti 

(2015-)
Risto Nikula, puutarhuri, Kalajoki (2016- )
Satu Salo, seurakuntalehtori, Nakkila (2017-)
Tuula Vainio-Syrjälä, markkinointipäällikkö,  

Parainen (2015-)

26.5.2018 saakka lähetystyöntekijöiden edusta-
jana Raimo Tuppurainen, varaedustajana Ju-
ha Saari.

25.8.2018 alkaen lähetystyöntekijöiden edustaja-
na Mirva Lappalainen, varaedustajana Arni Hu-
kari.

26.5.2018 saakka piirijohtajien edustajana Tuisku 
Winter, varaedustajana Antti Nironen.
25.8.2018 alkaen piirijohtajien edustajana Antti 

Nironen, varaedustajana Peeti Kallonen.
Liittohallitus kokoontui 6 kertaa ja pöytäkir-

joihin kertyi 124 pykälää. Kansanlähetysopiston 
johtokunta kokoontui 6 kertaa ja pöytäkirjoihin 
kertyi 42 pykälää.

JOHTORYHMÄ 
Lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Apulaislähetys-
johtaja ja hallintojohtaja Teijo Peltola. Kotimaisen 
työn johtaja Jukka Repo 1.7.2018 alkaen. Vies-
tintäjohtaja Salla Kurppa-Silva.

Kansanlähetysopiston asioissa rehtori Niilo Rä-
sänen oli mukana johtoryhmässä.  

Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 27 ker-
taa.

TILINTARKASTAJAT 
Tilintarkastajina toimivat Kari Lydman (KHT) ja 
Reijo Korpela (KHT) ja varatilintarkastajina Matti 
Jyrkkiö (KHT) ja Pekka Loikkanen (KHT).¢ 
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TALOUS

TALOUS
hallintojohtaja teijo peltola ja talouspäällikkö irmeli hakkarainen

Suluissa on vuoden 2017 tilanne  
tuhansina euroina.

TILIKAUDEN TULOS tilivuodelta 2018 oli 
15.195,71 euroa ylijäämäinen (-53). Operatiivi-
nen alijäämä oli -121.641,45 euroa (-188). Taseen 
loppusumma yhdistyksen osalta oli 3.800.777,46 
euroa (3.697). Toimintaa rahoitettiin suurlahjoi-
tuksin ja testamenttituotoin.

Ulkomaisen työn kulut olivat yhteen-
sä 3.712.230,18 (3.749) ja kotimaan työn kulut 
1.547.115,41 euroa (2.020).      

Kotimaantyön henkilöstökulut kasvoivat jonkin 
verran edellisvuoteen verrattuna. Ulkomaantyön 
kuluissa ei tapahtunut suurta muutosta. Kansan-
lähetyspiirien kautta saadussa lähetyskannatuk-
sessa kehitys on ollut myönteistä.   

                                                     
2017                      2018             

Kansanlähetyspiirit        37 41

SEKL                                     54 57

Lähetystyöntekijät                64 63

Kustannus Oy Uusi Tie          9                                          9

Yhteensä                                164                      170

SUOMEN EV.LUT.  
KANSANLÄHETYKSEN   
TYÖNTEKIJÄMÄÄRÄT

Seurakuntien talousarviomäärärahoja saatiin 
2.128.770,15 euroa (2.124). Muun varainhankin-
nan kautta saadut tuotot olivat 3.145.882,14 eu-
roa (3.742). Vähennystä edellisestä vuodesta oli 
noin 0,6 miljoonaa euroa.  

TYÖ ULKOMAILLA JA KOTIMAASSA 
Lähetystyön nettomenot olivat 3.712.230,18 eu-
roa (3.749). Työalueella käytetyillä euroilla mita-
ten suurimmat kentät olivat Japani 517.868,73 
(518), Etiopia 409.877,35 (440) ja Etu-Aasia 
401.470,21 (359) euroa.    

  

KESTÄVÄ JA VAKAA TALOUS   
Vuonna 2018 toteutettiin Kestävä ja vakaa talous 
-projekti talouden tasapainottamiseksi. Projektin 
tavoitteena oli laatia suunnitelma, jolla tasapaino-
tamme järjestön talouden siten, että vuoden 2019 
talousarvion toiminnallinen tulos ennen rahoitus- 
ja sijoitustuottoja on positiivinen, sekä suunnitel-
ma, jolla järjestön talouden rakenteelliset muu-
tokset toteutetaan vuosina 2019–2022. Projektin 
loppuraportin suositukset ohjaavat osaltaan tule-
vien vuosien taloussuunnittelua. 

Yhdistyksen maksuvalmiutta tulee jatkossa 
tarkkailla, koska toiminnallinen tulos on alijää-
mäinen. Talouden raportointikäytäntöjä kehittä-
mällä pyritään tarkempaan talouden seurantaan 
ja rakenteiden selkeyttämiseen. Talousarviovuo-
den alusta siirryttiin uuteen kirjanpito-ohjelmaan 
sekä uudistettiin SEKLin tilikartta. ¢

Työntekijöiden lukumäärä 31.12.2018 
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Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen menot 2017–2018

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tulot 2017–2018
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Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen menot 2018

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tulot 2018

Kotimaa ja Opisto 29 %

Lähetystyö 71%

Suomen Ev. lut. Kansanlähetyksen menot 2018

Seurakuntien 
talousarviomäärärahat

KannatuslahjoituksetOpiston valtionosuus

Testamentit ja 
suurlahjoitukset

muut tulot

29 %

32%

21%

4%

13%

Suomen Ev. Lut. Kansanlähetyksen tulot 2018
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TILINPÄÄTÖS
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VUODEN 2018 toimintasuunnitelman päämäärä oli Herätys – to-
distaminen elämäntavaksi. Päämäärän saavuttamiseksi muotoil-
tiin kolme tavoitetta toimenpiteineen. Tavoitteet olivat: Rukouksen 
ilmapiirin synnyttäminen – rukoillen kaikkeen, Todistamisen kult-
tuurin luominen – evankeliumi arkeen ja Varustavat yhteisöt vas-
taanottamaan – laatu ennen määrää.

Rukouksella oli keskeinen osa toiminnassamme, rukoilimme 
monipuolisesti erilaisissa tilanteissa ja järjestimme kolmella paik-
kakunnalla rukous- ja ylistysillat. Vaasassa oli käytössä rukous-
vastauslaatikko, johon kirjoitetut rukousvastaukset rohkaisivat 
kestävään rukoukseen. Opetuslapsen elämäntapa ja Jeesuksen 
todistajana eläminen arjen keskellä läpäisivät piirin alueella pi-
dettyjä raamattuopetuksia. Kansanlähetyksen ystävät osallistui-
vat aktiivisesti Pohjanmaan Mahdollisuus muutokseen -mediamis-
sioon ja myös kesän telttapäiväkiertue järjestettiin mediamission 
teemaa hyödyntäen. Uusia ihmisiä tavoitettiin edelleen niin Pro-
vinssirock-aktiossa kuin Alfa-kursseilla. Keskinäinen yhteys vah-
vistui eri paikkakunnilla ja ihmisiä rohkaistiin palvelemaan toinen 
toistaan armolahjoillaan. Toimintavuoden aikana järjestettiin kai-
ken kaikkiaan lähes 800 erilaista tilaisuutta.

Niin Donkkis Big Night ja Pointti-iltojen kuin erilaisten leirien 
myötä tavoitettiin edelleen hyvin lapsia ja nuoria. Kahdella paik-
kakunnalla käynnistettiin evankelioivaan elämäntapaan johtavat 
opetuslapseusryhmät, mikä on rohkaissut ryhmiin osallistuvia to-
distamaan uskostaan ja johtamaan ihmisiä uskontielle.

Kristillinen Kirja- ja Musiikkipalvelu sulki ovensa viimeisen ker-
ran 31.5.2018 palveltuaan 46 vuoden ajan Seinäjoella. Vaasan Ev.
lut. Kansanlähetyksen 50-vuotisjuhlaa vietettiin Vaasassa su 9.9. 
Huutoniemen kirkossa. Piirihallitus hyväksyi 26.10. kokoukses-
saan Vaasan rekisteröimättömän osaston lakkauttamisen ja sen 
muuttamisen vastuuryhmäksi hallinnon keventämiseksi ja yhden-
mukaistamiseksi.

Taloudelliset vastuut ja tavoitteet toteutuivat. Piiristä tilitettiin 
SEKL:lle taloussopimuksen mukainen summa edellisvuosien ta-
paan. Pyrimme kasvattamaan aktiivisesti kotimaantyön kannatus-
ta ja se toteutui odotusten mukaisesti. ¢

ETELÄ-POHJANMAAN  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

piirijohtaja kai niemelä

VAASAN  
LÄHETYSKOTI  
Hietalahdenkatu 24,  
65100 Vaasa 
  
SEINÄJOEN  
TOIMIPISTE 
Puskantie 14,  
60100 Seinäjoki 

p. 044 595 7351
e-pohjanmaankl@sekl.fi 
Kotisivut:epkl.fi
Facebook: Etelä-Poh-
janmaan Ev.lut. Kansan-
lähetys 

Lahjoitustili:  
Vaasan Osuuspankki 
FI50 5670 0820 1102 27 
BIC OKOYFIHH
 
PIIRIJOHTAJA 
Kai Niemelä 
Puh. 044 595 7351 
kai.niemela@sekl.fi 
Instagram: @kainiemela 

mailto:e-pohjanmaankl%40sekl.fi%20?subject=
http://
https://www.facebook.com/Etel%C3%A4-Pohjanmaan-Evlut-Kansanl%C3%A4hetys-294600031254/
https://www.facebook.com/Etel%C3%A4-Pohjanmaan-Evlut-Kansanl%C3%A4hetys-294600031254/
https://www.facebook.com/Etel%C3%A4-Pohjanmaan-Evlut-Kansanl%C3%A4hetys-294600031254/
mailto:kai.niemela%40sekl.fi?subject=
https://www.instagram.com/kainiemela/?hl=fi
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TOIMISTO 
Avoinna keskiviikkoisin  
klo 12–15 sekä tilaisuuk-
sien yhteydessä ja sopi-
muksen mukaan
Raatimiehenkatu 13 
53100 Lappeenranta  

LÄHETYSKOTI  
Koulukatu 27 
53100 Lappeenranta 
esaimaankl@sekl.fi 
Kotisivut:  
etela-saimaa.sekl.fi 
Facebook: facebook.com/
groups/esaimaankl/  
Instagram: @etelasai-
maankansanlahetys 

Lahjoitustili: 
FI24 5620 0940 0400 65 
Swift/Bic-koodi:  
OKOYFIHH 
Yleiskannatusviite: 92089 
 
PIIRIJOHTAJA  
Antti Nironen 
Puh. 050 350 0936 
antti.nironen@sekl.fi 

VUODEN 2018 keskeiset tavoitteet piirissämme olivat rohkais-
ta jokaista olemaan todistajana omalla paikallaan, julistaa evan-
keliumia, vahvistaa raamattuopetusta ja vastuuryhmiä sekä ta-
voittaa eri ikäryhmiä. Evankelioiminen tuotti hedelmää erityisesti 
kansainvälisessä työssämme, jossa tavoitimme runsaasti uusia ih-
misiä ja saimme nähdä Jumalan toimivan. Aloimme piirissämme 
varustaa uskovia toimimaan todistajina omissa ystäväpiireissään 
MyFriends-valmennuksen kautta. Donkkis Big Night -työ laaje-
ni uusiin seurakuntiin tavoittaen uusia lapsia ja mukaan on tullut 
myös eri-ikäisiä vastuunkantajia.

Vuoden aikana etsimme piirin vastuunkantajien kesken yhteistä 
näkyä ja tulevaisuuden suuntaa. Olimme myös mukana Learning 
Communities-yhteisövalmennuksessa, joka auttoi tunnistamaan 
ja työstämään toimintatavoissa ja -kulttuurissamme heikkouksia 
ja vahvuuksia. Loppuvuodesta jouduimme negatiivisen talouske-
hityksen takia tekemään isoja päätöksiä ja päädyimme lomautta-
maan osa-aikaisesti molemmat työntekijämme vuoden 2019 aika-
na, jotta saisimme tasapainotettua piirin taloutta. 

Loppuvuodesta juhlimme piirin 50-vuotisjuhlia kiitollisin mie-
lin ja lähetysjohtaja Mika Tuovinen oli mukana valamassa jouk-
koihimme uskoa siihen, että Jumalan kanssa meillä on tulevai-
suus ja toivo. ¢

ETELÄ-SAIMAAN  
EV. LUT. KANSANLÄHETYS RY.

piirijohtaja antti nironen

mailto:esaimaankl%40sekl.fi?subject=
http://etela-saimaa.sekl.fi
https://www.facebook.com/groups/esaimaankl/
https://www.facebook.com/groups/esaimaankl/
https://www.instagram.com/etelasaimaankansanlahetys/?hl=fi
https://www.instagram.com/etelasaimaankansanlahetys/?hl=fi
mailto:antti.nironen%40sekl.fi?subject=
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TOIMINTAVUODEN ALUSSA piiripastori Simi Virtanen palkattiin 
koordinoimaan yhteisön rakentamista ja samalla vastaamaan lap-
si- ja nuorisotyöstä. Valitettavasti hän siirtyi kesällä toisiin tehtä-
viin, ja loppuvuosi toimintaa jatkettiin yhden työntekijän voimin. 
Piiripastorin tilalle valittiin aivan vuoden lopulla puoliaikaiseksi 
lapsi- ja nuorisotyönohjaajaksi Tiina Savolainen. Hänen työsuh-
teensa alkoi kuitenkin vasta vuoden 2019 alkupuolella. DBN-toi-
mintaa järjestettiin Mikkelissä Lähemäellä ja Rantakylässä omalla 
joukolla, Savonlinnassa ja Mäntyhajulla oli myös paikallinen seu-
rakunta mukana. Nuorten aikuisten 3K- illat Mikkelissä jatkuivat 
säännöllisesti yhdessä seurakunnan kanssa.

Toiminta piirissä on keskittynyt vakiintuneisiin työmuotoi-
hin. Raamattuluentoja pidettiin kuukausittain Mikkelissä, Piek-
sämäellä ja Varkaudessa. Kirkkopyhiä on järjestetty lähes kai-
kissa alueen seurakunnissa.  Erilaiset pienryhmät ovat jatkaneet 
toimintaansa. Yhteistyössä SRO:n kanssa on järjestetty messuja 
Mikkelissä (mukana myös Kylväjä), Savonlinnassa ja Mäntyharjul-
la. Mäntyharjulla aloitettiin uutena työmuotona Majataloillat, joita 
oli vuoden aikana viisi kertaa. Yhteistyönä SRO:n kanssa oli myös 
miestenpäivä Mikkelissä toukokuussa sekä Etelä-Savon kirkko-
päivä maaliskuussa, jossa mukana oli myös Kylväjä.  Mikkelissä 
pidimme syksyllä kaksi seminaaria, joista ensimmäinen elokuus-
sa liittyi piirimme 50-vuotisjuhlaan ja seurakuntatapahtumaan yh-
dessä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Toinen semi-
naari marraskuussa oli maahanmuuttajatyöhön liittyvä.

Piiri järjesti vuoden aikana Kansanlähetysopiston lyhytkursse-
ja, kuten Hiihtoleiri Pallastuntureille keväällä ja kylpylämatka Pär-
nuun sekä opintomatka Israeliin syksyllä. ¢

ETELÄ-SAVON  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

piirijohtaja matti manninen

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

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

DANSKE BANK: 
FI7680001801583791 
Swift/Bic-koodi:  
DABAFIHH 

PIIRIJOHTAJA  
Matti Manninen 
Puh. 044 361 5912 
matti.manninen@sekl.fi 

mailto:e-savonkl%40sekl.fi?subject=
http://wp.sekl.fi/savo
https://www.facebook.com/etelasavonkl/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA-Ooy-QYPThFseaVM2WURW95cT7WiGmvXdRi4SguctPuRv2sJ8AYcClSZYEI0XolTh0zEzArggH3Mj
https://www.facebook.com/etelasavonkl/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA-Ooy-QYPThFseaVM2WURW95cT7WiGmvXdRi4SguctPuRv2sJ8AYcClSZYEI0XolTh0zEzArggH3Mj
mailto:matti.manninen%40sekl.fi%20?subject=


KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI  • 55

PIIRIT

VUOSI 2018 oli Helsingin Kansanlähetyksen toiminnassa käänteen-
tekevä vaihe. Saimme tammikuun alussa viettää uuden toiminta-
keskuksemme avajaisia ja juhlavan tammikuun tilaisuuksia. Pitkän 
valmistelun jälkeen piirikokous ja piirihallitus olivat hyväksyneet 
ehdotuksen uudesta toimintakeskuksesta. Viranomaispäätökset ja 
asianmukaiset luvat Helsingin tuomiokapitulilta mahdollistivat toi-
minnan alkamisen uudessa kirkkosalissa. Ensin vietimme piirin 
50-vuotisjuhlaa ja sitten piispa Teemu Laajasalo yhdessä SEKL:n 
ja HEKL:n edustajien kanssa erotti ja siunasi tilan jumalanpalvelus-
käyttöön. Meille toteutui 2. Aikakirjan luku kaksi.  Salomo kysyi: 
”Kuka kykenisi rakentamaan hänelle huoneen? Taivaisiin ja taivas-
ten taivaisiin hän ei mahdu.” Näin Alppitalon, Karjalankatu 2 A, toi-
nen kerros saa toimia Sanan julistamisen paikkana ja rukouksen ti-
lana. 

Toiminta on jatkunut keskeytyksettä joka sunnuntai jumalanpal-
veluksen ja ehtoollisen vieton muodossa. Nuorten toiminta raken-
tuu kahdelle kanavalle torstai- ja perjantai-iltaisin. Ajankohtainen 
lauantai syksyisin ja keväisin on kerännyt väkeä parhaiten apolo-
gia-aiheiden merkeissä. Tilaisuudet puheiden osalta ja saarnat vä-
litetään muutaman viikon viiveellä Patmos-radiossa, joten kuulijoita 
voi olla yllättävilläkin tahoilla. Voimavarat seurakuntayhteistyöhön 
ovat riittäneet toimintaan Vantaankosken, Tikkurilan ja Kallion seu-
rakuntien kanssa.

Myös vastoinkäymiset kuuluvat toimintaan. Vesivahingon vuok-
si saniteettitilat tarvitsivat lisäkorjausta. Korvausasia on vieläkin 
kesken. Jo alkuvuosien dokumentit kertovat, että Helsinki on hen-
gellisesti haurasta ja vaikeasti tavoitettavaa seutua. Tänään siihen 
kuuluu monessa mielessä rikas pääkaupunkiseutu suurine kaupun-
keineen. Olemme kuin Paavali Ateenan ja Korintin matkoillaan. Tä-
nään suuri osa väestöstä kuuluu kirkkoon, mutta sekä ulko- että 
sisäpuolella on monia, jotka eivät vielä tunne ja tiedä Jumalan voi-
maa evankeliumissa. Tätä herätystä odottaen, uskoen ja heikoilla-
kin voimillamme rukoillen teemme täällä työtä. ¢

ALPPIKOTI  
JA TOIMISTO
Avoinna ke–pe klo 10–14
Karjalankatu 2 A 1 
00520 Helsinki 
Puh. 044 452 2239 
hekl@sekl.fi    
Kotisivut:  
sekl.fi/helsinki/hekl 
Facebook: Helsingin Ev.lut. 
Kansanlähetys 
Facebook: Helsingin 3K 
Instagram: @stadinpointti    
Pointti-iltojen Whatsapp-
ryhmä: 044 45 222 35   
      
Lahjoitustili: 
FI33 8000 1001 5582 47 
DABAFIHH

HELSINKI-TIIMI   
Jouko Jääskeläinen 
jouko.jaaskelainen@sekl.fi  

HELSINGIN  
EV.LUT. KANSANLÄHET YS RY.

helsinki-tiimin puheenjohtaja jouko jääskeläinen

mailto:hekl%40sekl.fi?subject=
http://sekl.fi/helsinki/hekl
https://www.facebook.com/helsinginkl/
https://www.facebook.com/helsinginkl/
https://www.facebook.com/helsingin3k/
https://www.instagram.com/stadinpointti/?hl=fi
mailto:jouko.jaaskelainen%40sekl.fi%20?subject=
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PIIRIT

HÄMEEN KANSANLÄHETYKSEN vuosi 2018 oli toiminnantäy-
teinen. Kertomusvuonna on tavoitettu uusia ihmisiä ilosanomalla 
maahanmuuttajien keskuudessa Hämeenlinnassa ja Tampereella, 
sekä runsaasti lapsia Donkkis Big Night –illoissa ja tapahtumis-
sa. Kolmessa eri tori- tai messutapahtumassa jaettiin hengellistä 
mate riaalia ja kohdattiin ihmisiä omalla osastolla.

Osallistujamäärillä mitattaessa toiminta on kasvanut niin Tam-
pereen Lähetyskodilla kuin Hämeenlinnassa Keitaalla, jotka ovat 
Hämeen piirin toimitiloja. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitu-
li myönsi Lähetyskodille pysyvän luvan ehtoollisenviettoihin.

Maakunnissa jo perinteiseksi tulleiden tapahtumien lisäksi jär-
jestettiin Kansanlähetyksen kolehtipyhänä saarnaajia jumalanpal-
veluksiin ja pidettiin lähetystilaisuuksia. Ystäviä maakunnissa on 
käyty rohkaisemassa ja tapaamassa, sekä suunnittelemassa paik-
kakunnan toimintaa Yhteysilloissa. Työn maakunnissa mahdollis-
tavat työn ystävät eri paikkakunnilla sekä hyvät suhteet eri seura-
kuntiin.

Piirissä on etsitty rukoillen tapoja toteuttaa Jumalan antamaa 
tehtävää. Ajankuvista huolimatta Hämeen Kansanlähetys haluaa 
olla edelleen laskemassa “verkkoja” syviin vesiin, sinne missä ih-
miset ovat. “Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille: ’Sou-
da vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne.’ Tähän Simon 
vastasi: ’Opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön emmekä 
ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käs-
ket.’ Näin he tekivät ja saivat saarretuksi niin suuren kalaparven, 
että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä 
olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat, ja he saivat molemmat 
veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota.” ¢

HÄMEEN  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

piirijohtaja ilkka päiväsaari

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

HÄMEENLINNAN 
KEIDAS 
Kaivokatu 2,  
13200 Hämeenlinna 

Kotisivut: hameenkl.fi 
Facebook: Hämeen Ev.lut. 
Kansanlähetys 

Lahjoitustili: 
OSUUSPANKKI 
FI71 5730 0820 0457 02  

PIIRIJOHTAJA
Ilkka Päiväsaari 
ilkka.paivasaari@sekl.fi 

mailto:hameenkl%40sekl.fi?subject=
http://hameenkl.fi
https://www.facebook.com/hameenkansanlahetys/
https://www.facebook.com/hameenkansanlahetys/
mailto:ilkka.paivasaari%40sekl.fi?subject=
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PIIRIT

KAINUUN 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

piirityöntekijä jaana raesalmi

LÄHETYSKOTI  
JA TOIMISTO 
Avoinna ti ja to klo 9–12,  
ke 12–15
Sammonkatu 5,  
87100 Kajaani 
Puh. 044 277 4616  
kainuunkl@sekl.fi 

Kotisivut: kainuu.sekl.fi 
Facebook: Kainuun Ev.lut.  
Kansanlähetys 

Lahjoitustili:  
Osuuspankki  
FI58 5760 0310 0003 27 
Viite kotimaantyölle: 95086 
Viite lähetystyölle: 95099  

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

KAINUUN KANSANLÄHETYKSEN TOIMINTA vuonna 2018 oli 
monin tavoin siunattua. Talous on tasapainossa, uusia ihmisiä on 
tullut toimintaan mukaan, vapaaehtoisten vastuunkantajien mää-
rä on kasvanut ja hyvää raamattuopetusta on ollut tarjolla kaiken-
ikäisille. 

Lapsille on järjestetty pyhäkoulu sekä Lähetysmessuissa että 
raamattuluentojen aikana. Pyhäkoulunopettajia on tullut mukaan 
lisää, joten vastuu toiminnasta jakaantuu tasaisemmin. Päiväko-
ti Pikku Karitsa on aivan täynnä lapsia, tulijoita on enemmän kuin 
voidaan vastaanottaa. Donkkis-illat kerran kuukaudessa Kuhmos-
sa ja Kajaanissa ovat löytäneet jo monia perheitä. Kajaanissa ve-
täjinä toimivat motivoituneet nuoret äidit. Nuorten Soffaraamis ja 
nuortenillat ovat saaneet nuoria mukaan säännöllisempään toi-
mintaan ja Raamatun tutkimiseen. Syksyn Alfa-kurssille osallistui 
selvästi nuorempia ihmisiä kuin aikaisemmin. Alfa-kurssin ajaksi 
oli järjestetty lastenhoito sitä tarvitseville.

Piirin lähetystyö ja lähetystyöntekijät ovat olleet esillä lähes kai-
kessa toiminnassa, niin Kansanlähetyskodilla kuin maakuntienkin 
tapahtumissa. 

Saarnojen ja opetusten pitämisestä ovat pitkälti vastanneet 
eläkkeellä olevat papit. Kertomusvuonna heidän panoksensa vä-
heni, kun toinen kutsuttiin alkuvuodeksi kirkkoherran sijaisek-
si Vaalaan, ja toinen muutti syksyllä Ouluun. Opetusvastuuta on 
jaettu vierailijoille, maallikoille ja maakuntien papeille. 

Lukuisat pienryhmät Kajaanissa ja maakunnissa antavat Kan-
sanlähetyksen ystäville tarpeellista vertaistukea.  Kokoavia ti-
laisuuksia ovat Kansanlähetyspyhät, talvi- ja syyspäivät sekä 
naisten- ja miestenpäivät. Kerran kuukaudessa järjestetty Lähe-
tysmessu ja joka toinen sunnuntai Kansanlähetyskodilla pidettä-
vät raamattuopetukset sekä Sanan ja rukouksen illat on rakennet-
tu koko perheelle sopiviksi tilaisuuksiksi.

Syksyllä saatiin lupa kahteen ehtoollisen viettoon Kansanlähe-
tyskodilla. Joulujuhlan yhteydessä vietettiin ensimmäinen ehtool-
lishartaus. Se oli tärkeä tilaisuus. Rukoilemme ja toivomme, että 
saisimme pysyvän luvan ehtoollisen viettoon. ¢

mailto:kainuunkl%40sekl.fi?subject=
http://kainuu.sekl.fi
https://www.facebook.com/kansan.lahtetys
https://www.facebook.com/kansan.lahtetys
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mailto:jaana.raesalmi%40sekl.fi?subject=
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PIIRIT

KESKI-POHJANMAAN 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

piirijohtaja tuisku winter

LÄHETYSKOTI 
Avoinna ti–pe klo 10–12
Rantakatu 16 
67100 Kokkola 
 
Lahjoitustili:  
Osuuspankki Kokkola 
FI29 5237 4420 0112 45 
OKOYFIHH 

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

KERTOMUSVUONNA moni ihminen kuuli Keski-Pohjanmaan Ev.
lut. Kansanlähetyksen toiminnan kautta evankeliumin Sanoman, 
sekä sai rohkaisua kristittynä elämiseen ja kutsun Jeesuksen seu-
raamiseen niin kotimaassa kuin aina maan ääriin saakka. Piiri on 
osaltaan saanut kokea Jumalan huolenpitoa ja siunausta toteut-
taessaan sitä tehtävää, johon Jumala on meidät kutsunut.

Piirin viikoittaista toimintaa on muun muassa Kokkolassa, Yli-
vieskassa, Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Myös vierailut eri seu-
rakunnissa ja yhteisöissä ovat tärkeä osa työtä. Lasten ja nuorten 
työssä keskeisiä ovat Donkkis Big Night -illat ja torstaisin Kansan-
lähetyskodilla kokoontuvat Pointti-nuortenillat. Piiri toteuttaa lä-
hetystehtävää neljässä eri kohteessa. 

Vuoden 2018 aikana on saatu nähdä Jumalan erityistä huolenpitoa 
siinä, että talouskannatus on edellisistä vuosista kohonnut. Se on koet-
tu Jumalan erityisenä siunauksena. Samoin kuin se, että eri tilaisuuk-
sissa ja yhteyksissä on ollut mukana paljon ihmisiä. Ilmassa on selkeää 
etsintää ja tahtoa löytää Jumalan viitoittama tie omalle elämälle. 

Uusi tiedotustiimi aloitti toimintansa ja muun muassa piirin viik-
kotiedote sai vakiintua viikoittaisena informaatiokanavana. Vas-
tuunkantajia on ollut mukana kohtalaisen hyvin, mutta lisää tarvit-
taisiin edelleen. Tärkeä painopiste tulevina vuosina on siinä, että 
voisimme varustaa yhä useampia ystäviä palvelemaan kutsumuk-
sensa mukaisesti omilla lahjoillaan Jumalan valtakunnan työssä. 

Papiksi ei vihitä tai aseteta ketään, vaan papiksi synnytään. Jo-
kainen kristitty kuuluu pyhään papistoon ja on kutsuttu palvele-
maan Jumalan valtakunnasta käsin. ”Te sen sijaan olette valittu 
suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, 
määrätty julistamaan hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä 
kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa” (1 Piet. 2:9). Kansanlähe-
tyksen keskeinen tehtävä on olla varustamassa Jumalan kansaa 
elämään todeksi uskoaan ja toteuttamaan lähetyskäskyä sekä vie-
mään evankeliumi vieraiden kansojen pariin. 

Näky ihmisten kutsumisesta Jeesuksen yhteyteen ja uskovien 
varustamisesta palvelun työhön on silmiemme edessä; peltoja on 
raivattavana, kylvettävänä, kasteltavana ja työtä on paljon. Sik-
si rukoilemme elon Herraa, jotta Hän lähettäisi työmiehiä, ja pal-
velemme uskollisesti pyytäen, että työ saisi kasvaa myös tulevina 
vuosina ja aikoina – ei itsemme vaan Herramme kunnian tähden ja 
ihmisten pelastukseksi. ¢

 

mailto:tuisku.winter%40sekl.fi%20?subject=
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PIIRIT

KESKI-SUOMEN  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

piirijohtaja harri alatupa 

TOIMISTO 
Avoinna ti ja to klo 10–14
Kauppakatu 13 
40100 Jyväskylä
Puh. 014 620 801  

Lahjoitustili:  
IBAN: FI19 1581 3000 
0342 30  
   
PIIRIJOHTAJA 
Harri Alatupa 
Puh.  044 557 9447  
harri.alatupa@sekl.fi 

PIIRIN OMA TOIMINTA jatkui kertomusvuonna säännöllisesti. 
Leipäsunnuntait toteutettiin joka toinen viikko Vaajakosken kir-
kolla. Jokaisessa Leipäsunnuntaissa oli myös ehtoollinen. Sanan 
Keitaat ja Pyhäpäivän Kahvihetket järjestettiin väliviikoilla Lähe-
tyskodilla. Syksyllä Pyhäpäivän kahvihetki muuttui Sanan Kei-
taaksi. 

Nuoret järjestivät Donkkis Big Night -iltoja Vehniän alakoulus-
sa ja Vesangan kylätalossa kaksi kertaa. Breikki-illat kokoontui-
vat joka tiistai Lähetyskodilla. 

Syksyllä aloitettiin Avoimet ovet -evankeliointipäivät kerran 
kuukaudessa Lähetyskodilla. Uusi englanninkielinen raamattu-
piiri aloitti toimintansa. Muuta pienpiiritoimintaa järjestettiin mm. 
Vaajakoskella, Jämsässä ja Jyväskylässä. 

Kansanlähetyksen kolmipäiväinen syystapahtuma raamat-
tuopetuksineen järjestettiin lokakuussa Muuramen seurakunta-
kodilla. Danilo Vallan Ihmeellinen raamattukiertue vieraili mar-
raskuussa Lähetyskodilla. Kesällä pidettiin Kansanlähetyksen 
kesäpäivä Raamatun äärellä yhdessä varttuneen väen kanssa Ve-
salan leirikeskuksessa. Kansanlähetyspäiville Ryttylään järjestet-
tiin linja-automatka. Keski-Suomen Kansanlähetyksen joulujuhla 
vietettiin Kiponniemessä. Mukaan oli kutsuttu iso joukko maa-
hanmuuttajia. 

Liliann ja Hannu Keskinen vierailivat Leipäsunnuntaissa syk-
syllä sekä kesällä Äänekosken seurakunnassa. Lähetystyötä on 
pidetty esillä mm. Vaajakosken kirkolla Leipäsunnuntaissa sekä 
Lähetyskodilla. 

Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta piiri on pys-
tynyt toteuttamaan ja ylittämään suunnitellun lähetyskannatuk-
sen lähetystyöhön SEKLin kautta. Tämän on mahdollistanut saatu 
testamenttilahjoitus. Piiri on tukenut myös lyhytaikaista lähetys-
työtä matka-avustuksin.  

Ystävälehti, Ankkuri, ilmestyi neljä kertaa vuonna 2018. Mah-
dollisuutta liittyä työntekijöiden lähettäjätiimeihin pidettiin esillä 
vierailuilla sekä omissa tilaisuuksissa. ¢

mailto:harri.alatupa%40sekl.fi?subject=
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PIIRIT

KYMENLAAKSON 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

piirijohtaja teija patjas

LÄHETYSKOTI 
 JA TOIMISTO 
Avoinna ti–to klo 11–14 
Käsityöläiskatu 4  
45100 Kouvola 
Facebook: Kymenlaakson  
ev.lut. Kansanlähetys ry 
  
Lahjoitustilit: 
FI59 5750 0140 1569 03    
FI58 5750 0120 0498 88 

PIIRIJOHTAJA 
Teija Patjas  
Puh. 044 011 4152 
teija.patjas@sekl.fi 

PIIRIN TOIMINNAN TAVOITTEINA kertomusvuonna oli evanke-
lioimis- ja opetustyö, lähetystyön esillä pitäminen ja lähettäjien 
aktivoiminen, talouden tasapainottaminen, sekä Kansanlähetys-
opiston kurssitoiminnan lisääminen ja kehittäminen. Asetettuihin 
tavoitteisiin ei päästy esimerkiksi lähetyskannatuksen osalta, kos-
ka piirillä oli taloudellisia haasteita.

Säännöllistä toimintaa oli kerran kuukaudessa Kouvolan Kä-
pylän kirkossa. Siellä on järjestetty Sanan ja sakramentin iltoja yh-
teistyössä seurakunnan ja Suomen Raamattuopiston kanssa. 

Kouvolassa järjestettiin kahdeksan kansanopistokurssia Kan-
sanlähetyksen raamattuopettajien ja liikkeen työntekijöiden kans-
sa. Viikkotoimintana Lähetyskodissa ovat olleet käsityöpiiri, 
aamurukouspiiri, torstain rukousilta ja Sanan ja rukouksen sun-
nuntai-iltapäivä. Kotiseuroja on ollut Haminassa, Kouvolassa, 
Pyhtäällä, Kotka-Kymissä ja Kuusankoskella. 

Manskilla tehtiin vuoden aikana kahdeksan kertaa katuevanke-
liointia. Kansanlähetyksen työtä pidettiin esillä Viranomaiset Mans-
killa-tapahtumassa ja Pyhtään Saaristomarkkinoilla. Naisten iltoja 
järjestettiin Kouvolassa ja Haminassa ja naistenpäiviä Haminas-
sa, Kouvolassa ja Kotka-Kymissä. Evankeliointitilaisuus järjestet-
tiin Kouvolan Ikäasemalla. Piirijohtaja teki saarnoja Radio Deihin. 
Kuusankoskella toteutettiin Lähetyssafari-esitys rippikoululaisille.

Kymenlaakson Ev.lut. Kansanlähetys vietti 50-vuotisjuhlaa 
10.6.2018 Kouvolan Keskuskirkossa ja Seurakuntakeskuksessa. 
Tilaisuudessa julkaistiin Timo Rämän toimittama juhlakirja yhdis-
tyksen historiasta. ¢

https://www.facebook.com/kymenlaaksonkl/
https://www.facebook.com/kymenlaaksonkl/
mailto:teija.patjas%40sekl.fi?subject=
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PIIRIT

LAPIN 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

raimo kittilä, pi irihallituksen puheenjohtaja

LAPIN EV.LUT.  
KANSANLÄHETYS 
c/o Kittilä 
Sakarintie 22 
95410 Tornio 
 
Lahjoitustili: 
Kemin Seudun OP,  
Keminmaa 
FI57 5131 2720 0399 13 

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

VUONNA 2018 tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Kansanlähetys 
aloitti toiminnan lähetyskohteissaan Japanissa, Keski-Aasiassa ja 
Etiopiassa. Lapin piiri oli kertomusvuonna mukana lähetystyössä 
24 lähetyssopimuksella 15 seurakunnassa ja kantaen omalta osal-
taan vastuuta yhdeksästä lähetistä ja kahdesta lähetyskohteesta. 
Rahankeräysluvan päättyessä 31.12. 2018 Lapin Poliisilaitos oli jo 
hyväksynyt uuden luvan 22.11. 2018 viideksi seuraavaksi vuodek-
si.

Joitakin muutoksia lähetyssopimuksiin tuli viime vuoden aikana. 
Kielteistä mutta toisaalta ymmärrettävää on ollut joidenkin sopi-
musten euromäärien pienentäminen, jopa purkaminen, seurakun-
tien talousvaikeuksien tähden. Toisaalta iloitsemme sopimusten 
jatkumisesta tarkennusten jälkeenkin, vaikka mm. parin lähetin 
työ muuttuikin kotimaastamme käsin tehtäväksi. Venäjälle suori-
tettavan Mordvan työn tukeminen jatkuu tarkennetun sopimuksen 
myötä Keminmaassa. Sallasta testamenttilahjoitus SEKL:lle pii-
rimme alueelta oli nyt toinen kerta historiassamme.  Siitäkin iloit-
semme kiitollisena.

Erityisesti iloitsemme siitä, että Lapista kotoisin olevat lähetys-
työntekijät Maria ja Mikko Vuorma ovat ahkerasti vierailleet lä-
hettävissä viidessä seurakunnassa piirin alueella kotimaassa olles-
saan ja ovat päässeet nyt lähtemään takaisin työalueelleen Papua 
-Uuteen-Guineaan. Myös lähetystyöntekijämme Juha Saari on hy-
vin muistanut lähettäviä seurakuntiaan Lapissa. Mordvan lähetys-
kohteestamme kirkkoherra ja rouva Aleksei Aljoshkin sekä Raa-
matunkääntäjä Riitta Pyykkö vierailivat syksyllä Keminmaassa.

Piirimme alueella järjestettiin myös koulutustilaisuuksia. 
Juniori työn kouluttaja Iida Hovi vieraili Tervolassa, jossa erityises-
ti oli esillä juuri siellä kehitetty Donkkis-kirkon malli. Raamattu-
kouluttaja Ilkka Rytilahti luennoi Torniossa ja Muoniossa.

Piiri järjestää säännöllisesti junioritoimintaa Rovaniemellä, Ter-
volassa ja Keminmaalla. Näissä seurakunnissa osallistutaan ahke-
rasti DBN-iltoihin, Donkkis-kerhoihin ja Donkkis-kirkkoihin.

Säännöllistä raamattu- ja lähetyspiiritoimintaa on useilla paik-
kakunnilla. Erityisesti olemme tahtoneet pitää yhteyttä niihin seu-
rakuntiin, joiden kanssa Kansanlähetyksellä on voimassa oleva 
lähetyssopimus. Hallituksen puheenjohtaja vieraili puhujana kym-
menessä piirin 20 seurakunnasta.¢

mailto:lapinkl%40sekl.fi?subject=
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PIIRIT

POHJOIS-KARJALAN 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

piirijohtaja gerson mgaya

TOIMISTO
Avoinna ti–to klo 10–14  
Kauppakatu 17 B  
80100 Joensuu 
Puh. 050 470 7448   
p-karjalankl@sekl.fi  
Facebook: Pohjois-Karja-
lan Kansanlähetys  
Instagram: p_kkl 

Lahjoitustilit: 
OP 
FI59 5770 0540 0806 18 
OKOYFIHH 

PIIRIJOHTAJA 
Gerson Mgaya 
Puh. 050 511 0141 
gerson.mgaya@sekl.fi

TOIMINNAN SISÄLLÖN muodostivat koko perheelle tarkoitetut 
Leipäsunnuntait, Pyhän Hengen seminaarit, juniori- ja opiskelija-
työ, pienryhmät sekä erilaisissa kokouksissa annettu Raamatun 
sanan opetus. Jumala on siunannut piiriä antamalla monia vapaa-
ehtoisia, jotka voivat opettaa, organisoida, tulkata, ajaa autoa, lei-
poa ja tehdä ruokaa, laulaa ja tehdä myös monia muita tehtäviä. 
Toiminnassa ohjattiin uskovia juurtumaan Jumalan Sanaan ja toi-
mimaan Kristuksen todistajina omalla alueellaan armolahjojensa 
mukaan.   

Vuoden 2018 Kansanlähetysliikkeen vuositeema oli Raamat-
tu rakkaaksi – evankeliumi kaikille. Vuositeeman mukaan kannus-
tettiin ystäviä luottamaan kaikessa toiminnassa Jumalan Sanaan, 
joka muistuttaa, että Jeesus on kanssamme ja ilman Häntä em-
me pääse mihinkään.  Työmme keskeinen päämäärä on ollut, että 
raamattuopetusta olisi runsaasti, jotta jokainen jäsen henkilökoh-
taisesti rakastuisi Raamatun lukemiseen ja eläisi sen mukaisesti.  

Piiri tarjosi Raamattuun perustuvaa opetusta eri-ikäisille. Lap-
sille järjestettiin pyhäkouluja, alakouluikäisille DBN-iltoja, koulu-
laisille (13–17 v.) Nuotta-nuorteniltoja, nuorille aikuisille ja opis-
kelijoille 3K- ja  Perjantaipysäkki-iltoja. Perheet ja kaiken ikäiset 
kokoontuivat yhteisiin Leipäsunnuntai- ja Pyhän Hengen seminaa-
ri -iltoihin. Maakunnassa jokaisen seurakunnan alueella järjestet-
tiin tilaisuuksia, tapahtumia tai säännöllistä raamattupiiritoimin-
taa. Iloitsimme siitä, että Pyhäselässä syntyi uusi raamattupiiri, 
joka kokoontuu kerran kuukaudessa.  

Kansanlähetyksen työn ja olemassaolon oikeutus on ulkomaan-
työn eli lähetystyön tekeminen ja esillä pitäminen. Lähetystyö ja 
kotimaan työ piiritasolla pysyivät tasapainossa ja olemme sitoutu-
neet jatkamaan samaan suuntaan. ¢

mailto:p-karjalankl%40sekl.fi?subject=
https://www.facebook.com/pohjoiskarjalankl/
https://www.facebook.com/pohjoiskarjalankl/
https://www.instagram.com/p_kkl/?hl=fi
mailto:gerson.mgaya%40sekl.fi?subject=
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POHJOIS-POHJANMAAN 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

piirihallituksen puheenjohtaja anne-mari fadene

TOIMIPISTE/ 
LÄHETYSKOTI  
Koulukatu 41  
90100 OULU  
Puh. 044 447 7847   
p-pohjanmaankl@sekl.fi  

Lahjoitustili: 
Danske Bank 
FI21 8000 1600 5736 21 

PIIRIHALLITUKSEN 
PUHEENJOHTAJA 
Anne-Mari Fadene  
anne-mari.fadene@sekl.fi 

POHJOIS-POHJANMAAN TOIMINTA on muodostunut muun 
muassa Kansanopistokursseista, jotka ovat kutsuneet paikalle ih-
misiä muualtakin ja muista järjestöistä. Maaliskuussa järjestimme 
yhdessä Kainuun KL:n kanssa Israelin matkan. 

Kertomusvuonna iloitsimme siitä, että lähetyskannatus pysyi 
asetetussa tavoitteessa. Pudasjärven seurakunnan kanssa solmit-
tiin uusi lähettisopimus. Lähetystyöntekijöitä (pariskuntia, perhei-
tä tai yksityisiä henkilöitä) on viidellä ei työalueella.

Toimintaan sisältyivät Matalan kynnyksen kohtaamispaikkaillat, 
joka toinen parittoman viikon torstai, ja Ilosanoma -raamattupiiri, 
parillisen viikon torstai, jossa on tutkittu Ilmestyskirjaa. Ilosano-
mapiiri on järjestetty yhdessä Uusheräyksen kanssa. 

Yhteistoiminnassa Uusheräyksen kanssa järjestettiin myös ker-
ran kuukaudessa yhteiset seurat. 

SLEY:n kanssa järjestettiin uutena toimintamuotona nuorten 
aikuisten Keidas-iltoja, joista olemme saaneet hyvää palautetta. 
Keidas-illat järjestivät jopa pienen lasketteluretken pohjoiseen.

Donkkis Big Night -illat ovat tuoneet paikalle myös uusia van-
hempia, jotka ovat osallistuneet toimintaan. Vapaaehtoisten ai-
kuisten määrä ja lasten määrä kasvoi kertomusvuonna. DBN on 
kerran kuussa järjestettävä alakouluikäisten toiminnallinen tapah-
tuma. 

Vapaaehtoiset vastuunkantajat pitävät pienpiirejä kotonaan tai 
seurakunnan tiloissa eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Lumijoen 
rukouspiiriä ja Intiön raamattupiiriä mainostettiin. 

Vappukeidas-tapahtuma järjestettiin yhdessä Oulun seurakun-
nan kanssa. Juhannusjuhlaa vietettiin perinteisesti Kellonkarta-
nossa yhteistyössä eri lähetysjärjestöjen kanssa. Joulukuussa pi-
dettiin yhteinen joulujuhla. 

Loppuvuodesta saimme olla osana Danilo Vallan “Raamattu on 
ihmeellinen” -kiertuetta, joka järjestettiin Kastellin kirkossa yh-
dessä Karjasillan seurakunnan kanssa. ¢

mailto:p-pohjanmaankl%40sekl.fi?subject=
mailto:anne-mari.fadene%40sekl.fi?subject=
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KERTOMUSVUONNA PIIRIN PÄÄTAVOITTEENA OLI rakentaa 
hengellistä kotia ja yhteisöllisyyttä erityisesti pienryhmien kaut-
ta. Tärkeinä osa-alueina olivat juniori- ja nuorisotyö sekä raamat-
tuopetus. Pienryhmiä hoidettiin ja niihin pidettiin yhteyttä paikka-
kuntien vastuuhenkilöiden kautta. Tavoittavaa evankelioimistyötä 
tehtiin, tosin pienimuotoisesti. Piirissä aloitettiin digitaaliseen toi-
mintakulttuuriin siirtyminen muun muassa ottamalla käyttöön kon-
taktienhallintajärjestelmä.

Työtä keskitettiin valittuihin painopisteisiin ja seurakuntiin. 
Säännöllistä toimintaa järjestettiin Kuopion ja Iisalmen lisäksi Sii-
linjärvellä, Sonkajärvellä, Leppävirralla, Nilsiässä, Tuusniemellä ja 
Kaavilla.

Kuopiossa Lähetyskodilla pidettiin viikoittainen päivähartaus ja 
kuukausittainen sunnuntaitilaisuus. Pienpiirit kokoontuivat viikoit-
tain Lähetyskodilla sekä eri puolilla maakuntaa.  

Lyhty-messun korvasi kuukausittainen Suuressa mukana -tilai-
suus Kuopiossa, Neulamäessä. 

Donkkis Big Night -toiminta jatkui Petosella, Vuorelassa, Siilin-
järvellä ja Iisalmessa. 3K-toimintaa jatkettiin Kuopiossa ja tavoit-
tavaa työtä kehitettiin jonkin verran. Piirijärjestö osallistui vuotui-
sen ReStart-tapahtuman järjestämiseen yhdessä OPKO:n kanssa.

30 up -toimintaa jatkettiin ja se kytkettiin vahvemmin osaksi 
Kansanlähetystä. 

Säännöllinen ja vahva, sanauskollinen raamattuopetus sisältyi 
moniin tilaisuuksiin. Iisalmessa ja Kuopiossa järjestettiin raamat-
tuluentosarja.

Kuopiossa jatkettiin pienimuotoisesti torievankeliointia. Van-
kilatyötä jatkettiin. Avustustyötä Aunuksessa jatkettiin pienimuo-
toisesti. Retkiä tehtiin Vastuunkantajaretriittiin ja miestenpäiville. 
Piiri osallistui Etelä-Savon Kansanlähetyksen järjestämään kyl-
pylämatkaan Viroon.

Lähetystyötä pidettiin esillä ja työn puolesta rukoiltiin eri yhteyk-
sissä. Tilaisuuksissa kerrottiin säännöllisesti lähetystyön kuulumi-
sista työalueilla hyödyntäen PPt-esityksiä ja videopätkiä. 

Nimikkoseurakuntiin pidettiin yhteyttä. Alavan, Puijon, Siilinjär-
ven ja Leppävirran seurakunnassa sekä Kuopion Tuomiokirkko-
seurakunnassa järjestettiin lähetyskirkkopyhiä. ¢

POHJOIS-SAVON 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

järjestökoordinaattori ossi hella

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

  

https://www.facebook.com/pskansanlahetys/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB8ZKk8HF29d_v8_VtJCvupF-ojcyiQmaOsz-ekAXGVys9C8prvDI1lSk3tvJPNItMN7CFst7IvJi7R
https://www.facebook.com/pskansanlahetys/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB8ZKk8HF29d_v8_VtJCvupF-ojcyiQmaOsz-ekAXGVys9C8prvDI1lSk3tvJPNItMN7CFst7IvJi7R
https://twitter.com/@psklfi
https://www.facebook.com/groups/KolmekohtaamistaKuopio/
mailto:ossi.hella%40sekl.fi?subject=
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VUONNA 2018 Päijät-Hämeen Kansanlähetyksen toiminnassa teh-
tiin uusia avauksia: työntekijätiimiä vahvistettiin lapsi- ja nuoriso-
työnohjaajalla, perustimme uusia vapaaehtoisten vastuutiimejä 
(taloustiimi, Lataamo-kahvilatiimi, messulounastiimi, sunnuntai-
seuratiimi ja nuorten aikuisten vastuutiimi), saimme Kansanlähe-
tyksen Lappi-riparin piirin vastuulle vuodelle 2019 ja kokeilimme 
uudenlaisia raamatuntutkimisiltoja.

Nuorisotyötä jatkoimme SLEY:n ja OPKO:n kanssa yhteistyös-
sä. Lisäksi aloitimme onnistuneesti uudestaan Donkkis Big Night 
-työn yhdessä seurakuntien kanssa. OPKO:n kanssa toteutta-
mamme nuorten aikuisten työ tavoitti uusia ihmisiä. Tavoittavaa 
työtä teimme myös Alfa-kurssitoiminnan kautta.

Maahanmuuttajatyömme afgaanien, arabien ja kurdien paris-
sa on vakiintunut. Arabeille aloitimme oman opetuslapseuskou-
lun. Lahden Kohtaamispaikassa autoimme järjestämään maahan-
muuttajille tulkkauksen.

Kohtaamispaikassa lisäsimme Kansanlähetyksen näkyvyyttä ja 
toteutimme kolehtivideot yhteistyössä lähettiemme kanssa.

Maakunnassa perinteisten raamattuopetusiltojen ja tapahtu-
mien lisäksi järjestimme jumalanpalveluksiin saarnaajia ja lähe-
tystilaisuuksia. ¢

PÄIJÄT-HÄMEEN 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

julistustyöntekijä anne takala 

LÄHETYSKOTI 
Avoinna ma–ke klo 10–13 
Saimaankatu 5 B 113 
15140 Lahti 
Puh. 03 782 4864 
Sähköposti: phkl@sekl.fi
Kotisivut:  
paijat-hame.sekl.fi
kohtaamispaikka.info/ 
nm.fi/nuortenillat/lahti 

Facebook: Kansanlähetys 
Päijät-Häme
Facebook: Lahden  
nuottaillat ja –raamikset 
Facebook: Nuoret aikuiset 
Lahdessa 
Instagram: kansanlahetys_
paijathame

Lahjoitustili: 
Helmi Säästöpankki 
FI06 4212 1120 0344 87 
ITELFIHH 

Yleinen kotimaantyön  
kannatus: 
Viite 13084 
Yleinen lähetyskannatus: 
Viite 13097 

PIIRIJOHTAJA 
Peeti Kallonen 
Puh. 044 747 7764,  
myös Whatsapp 
peeti.kallonen@sekl.fi 

mailto:phkl%40sekl.fi?subject=
http://paijat-hame.sekl.fi 
https://kohtaamispaikka.info/
http://nm.fi/nuortenillat/lahti/
https://www.facebook.com/PaijatHameenKansanlahetys/
https://www.facebook.com/PaijatHameenKansanlahetys/
https://www.facebook.com/groups/329039620488549/
https://www.facebook.com/groups/329039620488549/
https://www.facebook.com/groups/250884181615133/
https://www.facebook.com/groups/250884181615133/
https://www.instagram.com/kansanlahetys_paijathame/?hl=fi
https://www.instagram.com/kansanlahetys_paijathame/?hl=fi
mailto:peeti.kallonen%40sekl.fi?subject=
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TOIMINNAN RUNGON muodostivat eri paikkakunnilla Gävlen ja 
Göteborgin välisellä alueella sekä Finspångin lähetyskodilla pidettä-
vät seura-, hartaus-, rukous- ja raamatunopetustilaisuudet. Niiden 
järjestämisen tekivät mahdolliseksi paikkakuntakohtaiset, vapaaeh-
toiset vastuu- ja pienryhmät. Järjestäjinä oli mukana usein myös pai-
kallinen seurakunta. Pastori Sakari Kalliomaa toimitti lisäksi juma-
lanpalveluksia ja hautaustilaisuuksia.

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

Seuroja ja raamattutunteja pidettiin kuudellatoista paikkakunnal-
la. Saimme johdattaa useita ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohja-
ta heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan 
työssä.

Piiri tuki Susanne ja Kari Valkaman työtä. Lähetyskodil la pidetyis-
sä kokoontumisissa oli ohjelmassa myös lähetystilaisuus.

Lähetyskodilla järjestettiin Tammipäivät, Talvipäivät, Lähetyspäi-
vät, Kevätpäivät, Raamattu- ja rukouspäivät sekä Kasvupäivät. Ta-
pahtumien yhtey dessä järjestettiin ystävyysseurat. Lähetyskodilla 
pidettiin myyjäisiä ja arpajaisia tilaisuuksien yhteydessä.

Piiri oli mukana Danilo Vallan Suomen kiertueella innostaen seu-
rakuntalaisia Raamatun lukuun.

Ruotsin KL pitää yllä Internet-radioasemaa, joka lähettää evan-
kelioivaa ohjelmaa 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden. You-
tubessa SverigesFolkmission-kanavalle on ladattu yli 250 raamat-
tuopetusvideota. Kanavalla on 175 tilaajaa. Piiri osallistui Boråsissa 
toimivan lähiradioaseman ohjelmatuotantoon. Ystävä-lehteä julkais-
tiin neljä kertaa ja kotisivuilla ruotsinkl.palvelee.fi kerrottiin toimin-
nasta. Piiri myi ja välitti sekä myös jakoi ilmaiseksi ääni- ja kuvatal-
lenteita sekä painotuotteita. 

Ylimpänä toimintaohjeenamme kaikessa on ollut ”Sana ja ru-
kous”. Haluamme kiittää Herraamme Jeesusta Kristusta ja antaa hä-
nelle kaiken kunnian toiminnastamme. ¢

RUOTSIN SUOMENKIELINEN  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS  

piirihallituksen puheenjohtaja kari teikari 

SVERIGES FINSK-
SPRÅKIGA  
EV.-LUTH.  
FOLKMISSION  
Sankta Marias Väg 40  
612 92 Finspång 
Tel: 0122 211 55 
ja 070 309 07 80 
 
Puh. Suomesta:  
+46 122 211 55  
ja +46 70 309 07 80

ruotsinkl@sekl.fi 
Kotisivut:  
ruotsinkl.palvelee.fi 

Lahjoitustili:  
SWISH-NUMERO  
123 192 52 39 
Plusgiro: 415 40 – 6 
IBAN: SE28 9500 0099  
6034 0041 5406 
BIC: NDEASESS  

mailto:ruotsinkl%40sekl.fi?subject=
http://ruotsinkl.palvelee.fi
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VUOSI 2018 oli Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetyksen 49. toimin-
tavuosi. Toimintavuotena piirin työtä johdettiin tiimijohtoisesti: 
Piiripaimenena toimi Sakari Leppänen edustaen piiriä piirijohtajan 
mandaatilla ja toimien palkattujen työntekijöiden esimiehenä. Sir-
pa Vallinen edusti piiriä talouden ja hallinnon asioissa SEKL: een 
ja viranomaistahoihin. Marja Mattila toimi piirityöntekijänä ja 
Pentti Heinilä jatkoi julistajien ja vapaaehtoisten vastuunkantajien 
tiimin kokoonkutsujana. Tiimiin kuului 34 henkilöä ja se kokoontui 
toimintavuotena erilaisin kokoonpanoin viisi kertaa. 

Kohtaamispaikkamessut Porissa ovat vakiintuneet kaikkia ikä-
ryhmiä kutsuvaksi yhteisöksi. Raamattuopetuspäiviä pidettiin kaksi 
sekä sielunhoidollinen Hoitavan Sanan päivä. Syksyllä toteutettiin 
Alfa-kurssi ja kevätkaudella jatkuivat Lähetyskodilla Kohtaamisil-
lat, joissa käsiteltiin sekä hengellisiä että sielunhoidollisia teemoja. 
Teetupa Beetel -toiminta jatkui tavoittavana työmuotona.

Miestyötä toteutettiin yhteistyönä Porin srk-yhtymän kans-
sa. Pyhäkoulua pidettiin Kohtaamispaikkamessuissa, mutta  
juniori  -ja nuorisotyötä sekä leiritoimintaa ei kertomusvuonna 
saatu käynnistymään. 

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

Vuonna 2018 piirin osatalousvastuulla oli 19 lähetystyönteki-
jää (joista 2 eläkeläispariskuntaa). Lisäksi oli nimikkokohdesopi-
mus Länsi-Porin seurakunnan kanssa Ersä-Mokšan seurakunnan 
toiminnan tukemiseksi Mordvassa Venäjällä. Satakunnan vapaa-
ehtoistiimi vastasi myös kahden Etiopian kaupungin kummilapsi-
työn hallinnoinnista. 

Piirin vapaaehtoisia vastuunkantajia toimi sekä Porissa että 
Sastamalassa maahanmuuttajien parissa tehtävässä lähimmäis-
työssä. 

Toimintavuoden talouden alijäämä oli -4950€. Tähän vaikutti 
mm. seurakunnista piirin lähetystyölle tulleen kannatuksen kana-
voituminen enenevässä määrin suoraan SEKL:een.

Lähetyskannatusta piiri tilitti SEKL:lle noin 7000 euroa sovit-
tua enemmän.¢

SATAKUNNAN  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY. 

toimistonhoitaja sirpa vallinen 

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

PIIRIHALLITUKSEN 
PUHEENJOHTAJA 
Sakari Leppänen 
sakarinserviisi@gmail.com 
Puh. 0400 729 383 

mailto:satakunnankl%40sekl.fi?subject=
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008343361374
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008343361374
mailto:sakarinserviisi%40gmail.com?subject=
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VUOSI 2018 oli piirin 52. toimintavuosi. Jäsenmäärä oli 52 ja ys-
täväkirjeen levikki oli noin 680, josta määrästä 75 sähköisen kir-
jeen saajaa. Piirin toimisto sijaitsi Keravalla. Säännöllistä Kansan-
lähetystoimintaa oli 13 seurakunnassa.

Piirin maakunnallisia tapahtumia järjestettiin viisi, Tuusulassa 
miestenpäivä, joulujuhla Keravan Kalevan seurakuntakeskukses-
sa, helluntaijuhla Järvenpäässä ja Vapputapahtuma Nurmijärvel-
lä, sekä Ajassa liikkuu -seminaari Hyvinkäällä.

Piirijohtajana toimi Jari Araneva, piiripastorina Vili Sarento ko-
koaikaisina työntekijöinä. Kirpputori Patinassa myymälänhoitaja-
na toimi Maija Teiniranta 75 % työajalla, sekä myymälätyöntekijä-
nä 75 % työajalla Heidi Elomaa.

Kirpputorilla on ollut 35 vapaaehtoista talkoolaista työssä. 
Kirpputorin tuotto on piirimme lähetystyölle hyvin suurena talou-
dellisena tukena. Toimintavuosi kirpputorilla oli 17. vuosi. Huma-
nitääristä työtä on tehty Venäjälle ja Viroon.

Lähetystyöntekijöinä ovat olleet Mika ja Tania Lehtinen, Lauri ja 
Asako Palmu, Pekka ja Kaarina Koskinen, Markus ja Mari Aitamä-
ki, sekä Kirsti Malmi. Myös Keski-Aasiassa tehtävä mielenterve-
ystyö on ollut tuen piirissä yhdessä Nurmijärven srk:n kanssa. ¢

UUDENMAAN  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY. 

piirijohtaja jari araneva 

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

Lahjoitustili: 
Danske Bank: IBAN FI48 
8000 1501 4822 03 
BIC DABAFIHH 
Viite: Piirin työ 4161 

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

mailto:uudenmaankl%40sekl.fi?subject=
http://kirpputoripatina.fi
mailto:jari.araneva%40sekl.fi?subject=
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TOIMINTAVUODEN AIKANA Varsinais-Suomen Kansanlähetyk-
selle avautui uusi lähetyskenttä naapurimaastamme Virosta. Tu-
run Maarian seurakunta otti Kirsti Malmin uudeksi nimikkolähe-
tikseen. Uusi kenttä tuli monille tutuksi myös piirin Raamattu- ja 
kylpylämatkojen kautta, joissa oli mukana lähes 100 osallistujaa. 
Matkoilla tuli myös uusia ystäviä toimintaan mukaan. Lisäksi näil-
lä matkoilla saatiin tutustua lähetystyöhön naapurimaassamme.

Varsinais-Suomen piiri otti uusia haasteita myös juniorityön rin-
tamalla. Syksyllä palkattiin osa-aikainen lapsityön koordinaattori 
Kati Hautaa. Erityisesti lapsityön kasvusta on saatu iloita. Varikon 
toiminta on tarjonnut ilahduttavasti hengellisen kodin erityisesti 
monelle lapsiperheelle. 

Missionaarisuus eli ulospäin suuntautuminen on ollut yksi vah-
va painopistealue Varikon toiminnassa. Vanhemmalle väelle jär-
jestettiin Lähde-iltoja Turussa. Myös diakonia- ja ystävänpalve-
lutoiminnalle on ollut kasvavaa tarvetta piirissämme ikääntyvän 
ystäväjoukon parissa. 

Kansalähetysopiston kursseja järjestettiin vuoden aikana 13. 
Raamattuopetus oli “Raamattu rakkaaksi”-teeman mukaisesti 
kursseilla keskiössä. Erityisen ilahduttavaa oli, että ne tavoittivat 
uusiakin ihmisiä. Yhteistyökumppanina suurimmassa osassa kurs-
seja toimi Liikemiesten lähetysliitto, jonka tiloissa kursseja saatiin 
järjestää. Kursseista eniten väkeä kokosi Turku-aktio 1.–6.9. Hen-
rikin kirkossa. Ilta toisensa jälkeen kirkko täyttyi kuulijoista. Tapah-
tumassa oli kahtena ensimmäisenä iltana lapsille omaa ohjelmaa.

Tavoittava toiminta oli myös vahvasti esillä. MyFriends-valmen-
nuksen kautta annettiin ystäville askeleita auttaa omia ystäviä tu-
tustumaan Jeesukseen. Avoin Ovi -näyn innoittamina on etsitty 
ihan uusia väyliä tavoittaa uskosta osattomia. Turun keskustassa 
pyrittiin tavoittamaan uskosta osattomia Nokipannutoiminnan avul-
la. Alfa-kursseja järjestettiin keväällä Paimiossa ja syksyllä Kaari-
nassa yhdessä paikallisseurakunnan kanssa. Myös näiltä kursseilta 
tuli joitain uusia ihmisiä mukaan säännölliseen toimintaan. 

Varainhankinnassa keskityttiin erityisesti piirin kotimaantyön 
kannatuksen kasvattamiseen. Kotimaantyön kannatus kasvoikin 
ilahduttavasti 12 % edellisestä vuodesta. Tämä ei tapahtunut lä-
hetystyön kustannuksella vaan myös siinä oli 4 % kasvu suhtees-
sa edelliseen vuoteen.  Kaikesta tästä emme voi olla kuin kiitolli-
sia Jumalalle. ¢

VARSINAIS-SUOMEN  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY. 

piirijohtaja ari malmi 

VUORIKOTI  
Avoinna ma ja to  
klo 13–16.30 
ti, ke ja pe klo 9.00–12.00  
Vuorikatu 8  
20700 Turku  
Puh. 044 239 4178  
vskl@sekl.fi  
Kotisivut: vskl.fi 

 
Lahjoitustili: 
LIEDON SP 
IBAN:  
FI39 4309 1520 0011 71 
BIC: ITELFIHH 
Viitteet: 
Piirin työ: 17080 
Lähetyskannatus: 17093 

PIIRIJOHTAJA  
Ari Malmi
Puh. 0500 258813  
ari.malmi@sekl.fi  
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PIIRIEN TOIMINTATILASTOT

PIENRYHMIEN LUKUMÄÄRÄ KANSANLÄHETYSPIIREISSÄ 2017–2018

YHTEENVETO PIIRIEN TOIMINTATILASTOISTA
(Suluissa vuoden 2017 tiedot)

n Pienryhmiä piireissä vuonna 2018 oli 391 (402).

n Jäseniä kansanlähetyspiireissä vuonna 2018 oli 2 989 (3 131).

n Piirien ystäväkirjeiden saajia vuonna 2018 oli yhteensä 14 698 (15 095).

n Toiminnan seurakunnallinen kattavuus vuonna 2018 oli keskimäärin 74 % (74,5 %).
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JÄSENIÄ KANSANLÄHETYSPIIREISSÄ 2017–2018

YSTÄVÄKIRJEEN SAAJAT 2017–2018

0

500

1000

1500

2000

2500

E-P E-SAI E-SAV HEL HÄM KAI K-P K-S KYM LAP P-K P-P P-S PÄI SAT UUS V-S RUO

YSTÄVÄKIRJEEN SAAJAT 2017-2018

2017 2018

554

1880

673 669

210

1173

2387

244

680

14471490

550

388

140

471

635
570 537

0

200

400

600

800

1000

E-P E-SAI E-SAV HEL HÄM KAI K-P K-S KYM LAP P-K P-P P-S PÄI SAT UUS V-S RUO

JÄSENIÄ KANSANLÄHETYSPIIREISSÄ 2017-2018

2017 2018

108
134

55

175

1028

112
52

157
182

120

24

160
9298

111 123
181

77



KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI  • 73

PIIRIT

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.
LAP = Lapin Ev.lut. Kansanlähetys ry.

P-K = Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
P-P = Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
P-S = Pohjois-Savon Ev.lut. Kansanlähetys ry.
PÄI = Päijät-Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys ry.
SAT = Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
UUS = Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
V-S = Varsinais-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry.
RUO = Ruotsin suomenkielinen Ev.lut.  
Kansanlähetys ry.

PYLVÄSDIAGRAMMIEN LYHENTEIDEN SELITYKSET

TOIMINNAN SEURAKUNNALLINEN KATTAVUUS 2017–2018
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1. Akaan seurakunta                                                      
2. Alavuden seurakunta                           
3. Anjalankosken seurakunta                                         
4. Forssan seurakunta
5. Haminan seurakunta
6. Harjavallan seurakunta                                              
7. Hattulan seurakunta
8. Hausjärven seurakunta                         
9. Heinolan seurakunta                            
10. Helsingin Mikaelin  

seurakunta 
11. Hollolan seurakunta                           
12. Hyvinkään seurakunta
13. Hämeenkylän seurakunta                                        
14. Hämeenkyrön seurakunta                                        
15. Ilmajoen seurakunta                           
16. Imatran seurakunta
17. Isonkyrön seurakunta
18. Jalasjärven kappeliseura-

kunta (Kurikan srk)
19. Janakkalan seurakunta                       
20. Jokioisten seurakunta
21. Joroisten seurakunta     
22. Juuan seurakunta  
23. Juvan seurakunta
24. Jämijärven seurakunta
25. Jämsän seurakunta                                                   
26. Kalajoen seurakunta
27. Kalvolan seurakunta
28. Kangasalan seurakunta
29. Kankaanpään seurakunta
30. Kaustisen ja Ullavan  

seurakunta       
31. Kemin seurakunta
32. Keminmaan seurakunta

33. Kempeleen seurakunta                       
34. Keravan seurakunta                           
35. Kokkolan suomalainen  

seurakunta    
36. Kontiolahden seurakunta                                         
37. Kotka-Kymin seurakunta
38. Kouvolan seurakunta   
39. Kuhmon seurakunta
40. Kuopion tuomiokirkko-

seurakunta     
41. Kuusankosken seurakunta                 
42. Lahden Joutjärven  

seurakunta           
43. Lahden Keski-Lahden  

seurakunta
44. Lahden Launeen seurakunta                                    
45. Laihian seurakunta
46. Lapinjärven suomalainen 

seurakunta 
47. Lapuan tuomiokirkko  - 

  seurakunta                             
48. Lieksan seurakunta      
49. Lohjan seurakunta                             
50. Lohtajan seurakunta     
51. Luumäen seurakunta    
52. Länsi-Porin seurakunta
53. Merikarvian seurakunta                                           
54. Mikkelin tuomiokirkko-

seurakunta 
55. Mynämäen seurakunta
56. Naantalin seurakunta 
57. Nastolan seurakunta
58. Nokian seurakunta
59. Nurmeksen seurakunta

60. Nousiaisten seurakunta
61. Orimattilan seurakunta                      

62. Oulujoen seurakunta                          
63. Paltamon seurakunta                          
64. Pelkosenniemen seurakunta
65. Pieksämäen seurakunta                                           
66. Posion seurakunta                                                    
67. Pudasjärven seurakunta                                           
68. Pälkäneen seurakunta                        
69. Raahen seurakunta 
70. Rauman seurakunta      
71. Rekolan seurakunta      
72. Riihimäen seurakunta                        
73. Sammonlahden seurakunta
74. Sastamalan seurakunta
75. Savonlinnan seurakunta                     
76. Seinäjoen seurakunta                         
77. Siikaisten seurakunta                         
78. Siilinjärven seurakunta
79. Soinin seurakunta
80. Sonkajärven seurakunta
81. Tapiolan seurakunta
82. Tervolan seurakunta
83. Teuvan seurakunta                                                   
84. Tikkurilan seurakunta                        
85. Tohmajärven seurakunta                                         
86. Tornion seurakunta  
87. Turun Katariinanseurakunta
88. Ulvilan seurakunta
89. Vantaankosken seurakunta                                      
90. Varkauden seurakunta                       
91. Viitasaaren seurakunta 
92. Vimpelin seurakunta                          
93. Ähtärin seurakunta                                                  
94. Äänekosken seurakunta

KANNATUSJÄSENET
Kannatusjäsenseurakunnat 31.12.2018 
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