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SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYS - TOIMINTAKERTOMUS 2019  
 

Ulkomaantyön osaston toimintakertomus 2019     
 
Työntekijät 

Teijo Peltola, apulaislähetysjohtaja     

Pauliina Hildén, hankekoordinaattori (10.10.2019 alkaen) 
Juhani Koivisto, aluekoordinaattori   
Jukka Repo, aluekoordinaattori  

Anssi Savonen, aluekoordinaattori   
Katriina Sipari, lähettikuraattori (syyskuu 2019 alkaen) 
Anne Tuovinen, aluekoordinaattori    

  

Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet vuodelle 2019 

 

1. Kansanlähetysliikkeen lähetysstrategian laatiminen. 

- Lähetysstrategia laaditaan SEKLin johtoryhmän hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti 

vuoden 2019 aikana. Lähetysstrategia toteuttaa kesäkuussa 2017 liittohallituksen hyväksymää KL-

liikkeen yleistä strategiaa Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille. Kansanlähetysliikkeen suunta 

2018–2022. Em. strategia toimeenpannaan keskeisesti toteuttamalla strategisia tavoitteita, jotka 

toteutetaan strategiakauden aikana liikkeen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa. 

Strategisissa tavoitteissa on koottuna Kansanlähetysliikkeen lähivuosien keskeisiä kehittämisalueita, 

jotka koskevat sekä Suomessa että ulkomailla tapahtuvaa työtä. Toteutui osittain. 

Lähetysstrategiatyöskentely alkoi hankesuunnitelman mukaisesti ja jatkuu loppukevääseen 2020. 

 

2. Ulkomaantyön toimintajärjestelmän päivittäminen. 

- Ulkomaantyön toimintajärjestelmän päivittäminen toteutetaan huomioiden vuoden 2018 

hallintouudistus ja uusi osastonjako. Toimintajärjestelmän päivittäminen merkitsee osaston 

tehtävän, osastojen keskinäisten suhteiden ja johtamisjärjestelmän työstämistä sekä toimenkuvien 

päivittämistä. Toteutui osittain. Ulkomaantyön toimintajärjestelmää työstettiin ulkomaanosastolla 

ja työalueiden esimiesten päivillä. Prosessia jatkettiin toimimaan yhteen talousjärjestelmän 

kehittämisen kanssa siten, että uusi toimintajärjestelmä tulee voimaan vuoden 2021 alusta. 

 

 

Kotimaantyön osaston toimintakertomus 2019 
 

Työntekijät 

Jukka Repo, kotimaantyön johtaja 

Tuula Batal, tapahtumakoordinaattori (1.4. alkaen) 

Iida Hovi, juniorityön vastaava (hoitovapaalla 1.5. alkaen)  

Tomi Jurvanen, tapahtumatuottaja 

Mika Järvinen, Donkin toimitussihteeri, sijainen Karoliina Kangas (1.1.- 31.7.2019) 

Karoliina Kangas, Donkin toimitussihteeri 1.8.2019 alkaen 

Toni Kokkonen, Nuorten Maailman aluekoordinaattori, sijainen Mauno Lehto (1.1.-31.12.2019) 

Leif Nummela, valtakunnallinen raamattukouluttaja 

Jaska Palomäki, juniorityöntekijä (hoitovapaalla 1.8.2019 alkaen) 

Salla Pulliainen, tapahtumakoordinaattori (27.5.2019 alkaen) 

Petteri Rantamäki, juniorityöntekijän sijainen (15.7.2019 alkaen) 

Ilkka Rytilahti, valtakunnallinen raamattukouluttaja 



 

Anssi Savonen, aluekoordinaattori 

Ismo Vettenranta, tapahtumakoordinaattori (1.8.2019 alkaen) 

 

Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet vuodelle 2019 
 

1. Hengellisen kodin mallien työstäminen. 
- Hengellisen kodin mallit -työryhmän tuotos esitellään työntekijäpäivillä, siitä kerätään palautetta ja 

työstetään eteenpäin. Toteutui. Hengellisen kodin mallit -työryhmän tuotos esiteltiin tammikuun 

työntekijäpäivillä. Saadun palautteen jälkeen asiakirjaa työstettiin eteenpäin. Hengellisen kodin 

mallit -asiakirjassa työryhmä oli nimennyt paimenuutta koskevan lisäselvitystarpeen. 

Keskusteltuaan asiakirjasta liittohallitus päätti hyväksyä Hengellisen kodin mallit vasta, kun 

Kansanlähetyksessä ilmenevää paimenuutta on määritelty tarkemmin. Johtoryhmä nimesi 

työryhmän tekemään selvityksen Kansanlähetyksen paimenuudesta. Paimenuus-työryhmään 

kuuluvat Anssi Savonen (pj), Vesa Ollilainen, Ilkka Päiväsaari ja Tuisku Winter. Työryhmä aloitti 

työskentelynsä. 

 

2. Lähetyskeskuksessa mahdollistetaan osallistuminen piirien toimintaan. 
- Pidämme piirien työtä esillä lähetyskeskuksessa tapahtumissa ja jaamme piirien työstä kertovia 

esitteitä. Ryhmäytämme Ryttylän leireillä samojen piirien alueilta tulleita henkilöitä yhteen, jotta 

yhteistyön on mahdollista jatkua myös osana oman piirin toimintaa. Toteutui osittain.  

Juniori- ja nuorisotyössä monilla piireillä ei ole sellaista toimintaa, johon voisi kutsua junioreita tai 

nuoria. Toteutui hyvin Helsingin piirin osalta. 

Aikuisille suunnatuissa tapahtumissa esiteltiin Kansanlähetyspiirien työtä ja kutsuttiin osallistujia 

mukaan piirien työntekijöiden kannatusrenkaisiin. Tavoitteet toteutuivat erityisesti tapahtumien 

järjestelyissä mukana olevien piirien osalta. Ryttylän tapahtumissa ja leireillä tuettiin leiriläisten 

tutustumista siten, että ystävyyden ja yhdessä toimimisen on mahdollista jatkua myös 

kotipaikkakunnalla oman kansanlähetyspiirin yhteydessä. Tapahtumapalautteiden perusteella 

tämän tyyppinen ilmapiiri toteutui tapahtumissa. 

3. Innovatiivisten tapojen etsiminen evankelioimiseen ja opetuslapseuttamiseen sosiaalisessa 
mediassa. 

- Tutustutaan olemassa oleviin kansainvälisiin malleihin ja tutkitaan niiden hyödyntämistä Suomen 

olosuhteisiin. Toteutui joidenkin kansanlähetyspiirien työntekijöiden kautta.  

 

4. Kansanlähetysopiston sivutoimipisteiden hyödyntäminen. 
- Lisätään yhteistyötä kotimaan osaston, kansanlähetysopiston ja sivutoimipisteiden kanssa. Toteutui. 

Kansanlähetysopiston toimipisteitä käytettiin erityisesti Kolmen piirin foorumeissa ja 

valtakunnallisten raamattukouluttajien pitämien raamattuopetusviikonloppujen kautta.  

5.   Piirien kerho- ja leiritoiminnan tukeminen. 
-    Piirien lapsi- ja nuorisotyöntekijät autetaan löytämään oma paikkansa kouluttajana ja valmentajana. 

Ei toteutunut. 

-   Kun operatiivisestä työstä jää heille aikaa, Junioritoimisto ryhtyy tukemaan piirien kerho- ja 

leiritoimintaa. Ei toteutunut. Muutosprosessit SEKLissä sekä vajaus henkilöstön määrässä vaikeuttivat 

huomattavasti. 

 6.  Matalan kynnyksen toiminnan mallin luominen juniori- ja nuorisotyössä.  
Ei toteutunut. Supistetut voimavarat eivät mahdollistaneet. 

-      Laaditaan malli matalan kynnyksen toiminnasta ja toteutetaan pilottihanke. Ei toteutunut.  

 



 

Viestintäosaston toimintakertomus 2019  

Työntekijät 
Salla Kurppa-Silva, viestintäjohtaja 

Mikael Halleen, asiantuntija 

Mika Järvinen, mediatuottaja (1.8.2019 alkaen) 

Marko Kangas, graafinen suunnittelija 

Anne Lepikko, viestintäkoordinaattori 

Veijo Olli, radio- ja tv-työn koordinaattori 

Hanna-Mari Vuorinen, lähettäjäyhteyksien koordinaattori 

 
1. Viestintästrategian päivittäminen. 

- Päivitämme viestintästrategian toimivaksi koko liikkeen käyttöön ja ohjaamaan viestintäosaston 

työtä. Toteutui osittain, sairastumisen vuoksi saatetaan päätökseen kevään 2020 aikana. 

 

2. Viestintäkanavien vahvistaminen erityisesti nettisivujen uudistamisen kautta. 
- Toteutamme liikkeen nettisivustokokonaisuutta koskevan uudistuksen. Tavoitteena on nykyaikaiset, 

toimivat, asiakaslähtöiset sivut, jotka palvelevat eri osastoja, piirejä ja toimintamuotoja. 

- Ulkoistamme nettisivujen teknisen toteutuksen ja ylläpidon sekä vaihdamme palvelimen 

luotettavalle ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.  

- Viestintästrategiatyöskentelyn kautta arvioimme käytössä olevia ja vielä käyttämättömiä 

viestintäkanavia sekä luomme suunnitelman niiden strategian mukaisen käytön vahvistamiseksi. 

- Osallistamme ja varustamme työntekijät käyttämään viestintäkanaviamme. 

Nettisivu-uudistus toteutui, joskin joidenkin kansanlähetyspiirien, Nuorten Maailman ja 

kansanlähetys.tv -sivustojen julkaiseminen siirtyi vuoden 2020 puolelle. Viestintäkanavien arviointi ja 

käytön suunnittelu siirtyi sairastumisen vuoksi vuodelle 2020 osana viestintästrategiatyöskentelyä. 

 

3. Työntekijöiden kouluttaminen, valmentaminen ja tukeminen lähettäjätiimien ja 
kumppanuussuhteiden kehittämisessä. 

- Järjestämme Lähettäjätiimien ja kumppanuussuhteiden kehittäminen -koulutuksen työntekijöille 

kaksi kertaa vuoden 2019 aikana. 

- Ulkomaantyöntekijöiden lisäksi aloitamme kumppanuussuhteiden kehittämispalaverit myös niiden 

kotimaantyöntekijöiden kanssa, joilla on lähettäjätiimi tai ovat sellaista perustamassa. 

- Luomme kirjallisen ohjeen ja idealistan, kuinka ja mihin työntekijä voi käyttää työajastaan 10% 

kumppanuussuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen. 

Vuonna 2019 järjestettiin kaksi Lähettäjätiimien ja kumppanuussuhteiden valmennusta, joissa oli 

yhteensä 23 osallistujaa. 15 lähettiyksikön kanssa pidettiin lähettäjätiimien ja kumppanuussuhteiden 

palaveri, joka tukee heidän omaa työtään kumppanuussuhteiden hoitamisessa. 

Kotimaantyöntekijöiden kumppanuussuhteiden prosessipolku valmistettiin. Kirjallinen ohjeistus 

valmistui vuoden 2020 alussa. 

 
Lisäksi muita tavoitteita: 
a. Järjestämme liikkeen kuva- ja videomateriaalin ja hyödynnämme niitä paremmin. Mediapankin ja 

media-arkiston pohjat luotiin ja materiaalin siirtäminen aloitettiin. 

b. Tuotamme Kansanlähetysliikkeestä kertovan ja siihen mukaan kutsuvan videon, jota näytetään 

kaikissa lähetyskeskuksen tapahtumissa. Toteutui. 

c. Tuemme piirejä testamenttitilaisuuksien järjestämisessä niiden alueella. Toteutui. 

d. Olemme aktiivisesti mukana ja näkyvissä hiippakunnallisissa ja valtakunnallisissa lähetystyön 

tapahtumissa. Toteutui. 

e. Lisäämme tuotettujen tiedotteiden määrää ja tarkennamme kohderyhmää, jolle tiedotteet 

lähetetään. Ei muutosta edellisvuosiin.  



 

f. Tuotamme valmista sisältöä työntekijöiden käyttöön omissa viestintäkanavissaan. Toteutui. 

g. Otamme brändiuudistuksen käyttöön. Toteutui maaliskuussa 2019. 

h. Kasvatamme markkinointiluvallisten rekisteröityjen henkilöiden lukumäärää. Toteutui. 

i. Kehitämme kohdennettua viestintää pyrkien kertomaan Kansanlähetyksen toiminnasta ja 

tapahtumista yhä useammille henkilöille. Toteutui osittain. 

j. Otamme henkilökohtaisesti yhteyttä vireillä olevien kuukausilahjoitussopimusten tehneisiin 

henkilöihin. Ei toteutunut. 

k. Yksityisen kannatuksen nousu 10%.   Todetaan yksityisen kannatuksen nousu, mutta 

prosenttiosuutta ei voida tarkasti määritellä kirjaussyistä.  

l. Kiitämme lahjoittajia. Toteutui. 

 

Hallinto-osaston toimintakertomus 2019 

Työntekijät 
Samuli Virtanen, hallintojohtaja (16.11.2019 alkaen) 
Teijo Peltola, hallintojohtaja (1.1.-16.11.2019) 

Mirja Ahonen, puhelinvaihteen hoitaja 

Irmeli Hakkarainen, määräaikainen, osa-aikainen talouspäällikkö (2.2.-31.12.2019) 

Sirpa Huovinen, johdon assistentti 

Liisa Klenberg, rekisterin ylläpitäjä 
Sauli Kohtala, IT-vastaava (opintovapaalla 1.1.-30.6.2019) 
Teija Kortelainen, laskenta-assistentti 

Kari Makkonen, talouspäällikkö (4.4.2019 saakka) 

Maija Nummivaara, pääkirjanpitäjä 
Piritta Pinta, henkilöstöpäällikkö 
Kristiina Sarsa, reskontranhoitaja   

Jesse Väisänen, osa-aikainen IT-vastaavan sijainen   

 

1. Kansanlähetyksen vision ja mission mahdollistava osastojen ja osastojen välisten tiimien laadukas 
toiminta.  

- Päivitetään osastojen toimintajärjestelmä huomioiden vuoden 2018 hallintouudistus ja uusi 

osastonjako. Toimintajärjestelmän päivittäminen merkitsee osastojen tehtävän, osastojen 

keskinäisten suhteiden ja johtamisjärjestelmän työstämistä sekä toimenkuvien päivittämistä. 

Toteutui pääosin, mutta työtä on jatkettava. Osaston työntekijöiden toimenkuvat päivitettiin 

palvelemaan osaston ja yksiköiden tehtävää. 

 

2. Henkilöstöhallinnon kaikkien osa-alueiden hyvä hoitaminen henkilöstön työhyvinvointia tukevalla 
tavalla. Osaamisen johtamisen tukeminen koulutusstrategian avulla. 

- Käynnistetään työskentely kotimaan- ja ulkomaantyön henkilöstöpolitiikan ja sitä tukevien 

ohjeistusten ja dokumenttien päivittämiseksi. Toteutui osittain. Ulkomaantyön 

henkilöstöpolitiikkaa linjaavan lähettikäsikirjan päivittäminen jatkui. 

- Laaditaan koulutusstrategian linjausten mukainen koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmaa ei 

ehditty laatia. Koulutustarpeet huomioitiin kuitenkin talousarviossa ja koulutukset toteutettiin 

yksittäisinä koulutuksina. 

 

3. Järjestön taloussuunnittelun, seurannan ja raportoinnin laadukas ja toimintaa palveleva 
hoitaminen.  

- Päivitetään järjestön taloussuunnittelun, seurannan ja raportoinnin vuosikello ja jatketaan 

taloushallinnon toimintajärjestelmän kehittämistä. Toteutui osittain. Kehitystyö jatkui. 



 

4. Järjestön tietohallinnon laadukas hoitaminen ja toimintaa palvelevien teknisten ratkaisujen 
mahdollistaminen. 

- Päivitetään it-yksikön tehtävä suhteessa muuhun organisaatioon ja päivitetään työntekijöiden 

toimenkuvat. Toteutui. 

 

5. Tapahtumatoiminnan mahdollistavan, suunnittelua ja toteutusta tukevan ja osaamista 
kartuttavan yksikön toiminnan käynnistäminen. 

- Hyväksytään tapahtumatiimin mandaatin selkeyttävä tiimin tehtävä, määritellään tapahtumatiimin, 

Kansanlähetysopiston ja osastojen keskinäiset suhteet ja työntekijöiden toimenkuvat. Toteutui 

osittain. Tapahtumatiimi siirrettiin kotimaan osastolle. 

 

6. Hanketoiminnan kehittäminen ja sisällyttäminen kotimaan ja ulkomaantyöhön. 
- Käynnistetään Kansanlähetyksen ulkomaan- ja kotimaantyötä palveleva hankeyksikkö. Määritellään 

hankeyksikön tehtävä ja suhde kotimaan- ja ulkomaantyöhön sekä laaditaan yksikön hankeohjelma, 

joka toteuttaa Kansanlähetysliikkeen strategiaa. Toteutui. Rekrytoitiin 80% hankekoordinaattori. 

Hankekoordinaattori toimii osana ulkomaanosastoa. 

 

Kansanlähetysopiston toimintakertomus 2019   
Työntekijät   
Opetushenkilökunta     

Niilo Räsänen, rehtori  

Vesa Ollilainen, vararehtori, apologialinjan linjavastaava, raamattukouluttaja, kirjasto   

Jarkko Haapanen, raamattulinjan linjavastaava, verkkokurssivastaava   

Laura Järvinen, nuorisotyölinjan linjavastaava, palvelutyölinjan linjavastaava tammi-heinäkuu, 

kansainvälisyyslinjan linjavastaava elo-joulukuu, kanslia   

Maiju Ollilainen, maahanmuuttajalinjan linjavastaava   

Timo Tuikka, kansainvälisyyslinjan linjavastaava tammi-heinäkuu, palvelutyölinjan linjavastaava elo-

joulukuu, lähetyslinjan linjavastaava,    

Harri Turunen, medialinjan linjavastaava   

  

Markus Korri, kurssivastaava   

Maila Salin, asuntolanhoitaja   

Kiinteistö / keittiö  

Henri Haataja, huoltopäällikkö, alkaen toukokuusta 

Ilkka Pitkänen, alkuvuosi huoltopäällikkö, loppuvuosi kiinteistövastaava 

Esa Auramo, kiinteistönhoitaja, vanhempainvapaalla toukokuusta eteenpäin 

Sami Pirilä, kiinteistönhoitaja, Esa Auramon kesäsijainen 

Arto Korhonen, kiinteistönhoitaja, Esa Auramon sijainen syyskuusta alkaen 

Tuula Masalin, siistijä   

Venla Palviainen, siistijä   

 

Maarit Suhonen, emäntä   

Tuija Montonen, keittäjä   

Sari Vaari, keittäjä 

Maarit Nahkuri, keittäjä  

Päivi Nieminen, keittäjä 

 

 



 

Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet vuodelle 2019  

1. Uuden koulutusstrategian käyttöönottaminen. 
- Koko liikkeen koulutusstrategia on valmis. Opiston oma koulutusstrategia laaditaan kevään 2019 

aikana, jonka jälkeen se otetaan käyttöön. Opiston koulutusstrategiassa määritellään 

sivutoimipisteiden koulutustehtävä ja aloitetaan sen toteuttaminen loppuvuodesta. Ei toteutunut. 

- Sivutoimipisteiden koulutuksen kehittämiseen lisätään resursseja. Ei toteutunut. 

 

2. Maahanmuuttajakoulutuksen vakiinnuttaminen ja monipuolistaminen. 
- Tuetaan maahanmuuttajalinjan entisten opiskelijoiden opiskelua opiston muilla linjoilla, erityisesti 

raamattulinjalla. Toteutui. 

- Opiskelijarekrytoinneissa ja opintojen suunnittelussa otetaan huomioon maahanmuuttajien 

jatkuvasti muuttuva tilanne. Edelleen pyritään tavoittamaan erityisesti afgaanikristittyjä. Toteutui. 

- Painopisteemme maahanmuuttajakoulutuksessa: Virallisessa kotoutumiskoulutuksessa olevat, 

palauttamisuhan alle joutuvien hengellinen varustaminen, kristittyjen afgaanien yhteisöihin 

vastuunkantajiksi koulutettavat. Toteutui osittain. 

 

3. Raamattulinjan ja apologialinjan rekrytoinnin vahvistaminen. 
- Vahvistamme mainonnassa Raamatun opiskelun merkitystä. Toteutui. 

- Raamattulinjan ja apologialinjan opiskelijamäärä nousee kolmeenkymmeneen. Ei toteutunut 

(Raamattulinja k.11 ja s.13. Apologialinja k. 4 ja s. 5). 

- Uudistetaan apologialinjan esite ja tehdään raamattulinjalle oma esite. Raamattulinjan esite 

uusittiin, apologialinjan ei. 

- Osallistetaan entisiä ja nykyisiä opiskelijoita opiskelijarekrytoinnissa. Aloitettiin työskentely, joka 

jatkuu 2020. 

- Opistolla on oma esittelypiste jokaisessa Nuorten Maailman tapahtumassa ja mahdollisuuksien 

mukaan muissakin opistolla järjestettävissä tapahtumissa. Ei toteutunut. 

 

4. Raamattu rakkaaksi jälkikristillisessä ajassa. 
- Pidämme huolta raamattuopetuksemme korkeasta laadusta. Toteutui. 

- Ohjaamme opiskelijoita entistä vahvemmin omaehtoiseen säännölliseen Raamatun opiskeluun. 

Toteutui osittain. 
- Etsimme tapoja lukea Raamattua säännöllisesti yhdessä. Ei toteutunut. 

- Edistämme Mistä on kysymys? –kirjasarjan markkinointia ja hyödynnämme niitä opetustyössä. 

Toteutui. 

 

 
 

 

 

 

 


