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SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS
TOIMINNAN TARKOITUS
"Liiton tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä oman kansamme että
muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä
kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Liitto korostaa uskovien
vastuuta ja omatoimisuutta. Luterilaisen tunnustuksen ja oppiperustansa mukaisesti liitto pyrkii
toimimaan uskollisena Raamatulle ja sen Herralle Pyhässä Hengessä." (Suomen Ev.lut.
Kansanlähetys r.y:n säännöt 2. §).
KANSANLÄHETYKSEN IDENTITEETTI:
Kutsumuksemme on olla luterilainen lähetysherätysliike. Olemme olemassa siksi, että evankeliumi
tulee viedyksi kaikille ihmisille ja kansoille.
Luotamme Raamattuun ja haluamme elää uskollisesti sen mukaan. Luemme, opetamme ja
julistamme sitä ahkerasti. Teemme työtämme siksi, että Jumalan sana synnyttäisi henkilökohtaisen
uskon Jeesukseen Kristukseen. Kaipaamme aitoa herätystä, jossa näemme ja koemme, mitä on olla
syntinen ja vanhurskautettu Pyhän Jumalan edessä. Elämme armosta, joka antaa meille rohkeutta
toimia lähimmäisemme ja Jumalan valtakunnan parhaaksi. Elämme päivittäisessä parannuksessa.
Rakennamme yhdessä hengellistä kotia, jossa uskovat voivat kasvaa tasapainoisiksi kristityiksi.
Rohkaisemme ja varustamme toisiamme palvelemaan lähipiirissä ja koko maailmassa kunkin
saamilla lahjoilla. Osoitamme Kristuksen rakkautta sanoin ja teoin.
Muuttuvassa maailmassa haluamme kehittää työtapojamme. Opettelemme tuomaan kristinuskon
totuudet tähän aikaan mahdollisimman selkeästi ja kirkkaasti. Teemme yhteistyötä näkymme ja
uskomme mukaisesti. Kuljemme vainottujen kristittyjen rinnalla. Yhdessä muiden kristittyjen
kanssa tahdomme kantaa Kristuksen ristiä.
KANSANLÄHETYKSEN VISIO:
Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
KANSANLÄHETYKSEN MISSIO:
Luemme,
Tarjoamme
opetamme ja
hengellisen kodin
noudatamme
kaikille
Jumalan sanaa.
sukupolville.

Kohtaamme ihmiset
heidän hengellisissä
ja ajallisissa
tarpeissaan.

Varustamme yhteisöt ja
uskovat toimimaan
evankeliumin ja
lähetystyön puolesta.
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KANSANLÄHETYKSEN ARVOT
1. Uskollisuus
•
•

Olemme uskollisia Jumalan sanan totuudelle ja ylösnousseen Jeesuksen
seurakunnalleen antamalle lähetystehtävälle.
Arvostamme herätyskristillisiä juuriamme.

2. Perheystävällisyys
•
•
•
•

Olemme kaikki yhdessä Jumalan perheväkeä.
Haluamme nähdä sukupolvien kasvavan yhdessä uskossa.
Perheissä uudet sukupolvet kasvatetaan Kristuksen tuntemiseen ja seuraamiseen.
Tuemme perheitä ja avioliittoa.

3. Palvelualttius
•
•
•
•
•

Vastaamme lähimmäistemme hengellisiin ja aineellisiin tarpeisiin arjen keskellä.
Olemme palveleva ja rukoileva yhteisö.
Annamme elämämme alttiiksi lähimmäistemme hyväksi.
Etsimme ja kokeilemme palvelun ja kristillisen todistuksen uusia muotoja.
Rakastamme, koska Kristus on rakastanut meitä.

•

Arvostamme vastuunkantajiemme ja työntekijöidemme luotettavuutta, lahjoja,
monimuotoista osaamista ja kokemusta.
Pidämme tärkeänä ammatillista osaamista työyhteisöissämme.
Toimimme suunnitelmallisesti, arvioimme ja kehitämme toimintaamme.
Toimimme vastuullisesti ja ihmisläheisesti.

4. Laadukkuus
•
•
•

5. Läpinäkyvyys
•

Viestimme avoimesti, keitä olemme ja mitä teemme.

KANSANLÄHETYKSEN PÄÄMÄÄRÄT VUOSILLE 2021–2025
•
•
•
•
•
•

Määritämme lähetystyömme strategiset järjestö- ja kirkkokumppanit ja työn painopistealueet,
joissa Kansanlähetyksellä on erityisosaamista ja joissa tahdomme yhdessä heidän kanssaan oppia
uutta.
Luomme näkymme mukaisia hengellisen kodin malleja ja vahvistamme yhteisöjemme
missionaarisuutta.
Mahdollistamme muutoksen, uuden oppimisen, osaamisen ja yhdessä tekemisen kulttuurin
liikkeemme kaikilla tasoilla.
Vahvistamme työntekijöidemme ja vastuunkantajiemme luterilaista herätyskristillistä identiteettiä.
Saavutamme kestävän ja vakaan talouden vahvistamalla yksityistä ja kansainvälistä rahoitusta ja
monipuolistamalla tulonmuodostusta.
Kehitymme Suomen laadukkaimpien kristillisten tapahtumien järjestäjäksi. Tätä varten
panostamme tapahtumajärjestämisen osaamiseen ja rakennamme Lähetyskeskuksen majoitus- ja
toimitiloja palvelemaan sekä opistoa että tapahtumia.

Vuoden 2021 vuositeema on Rukous kannattaa. Toimintavuoden aikana vahvistamme
piirijärjestöissä, keskustoimistossa ja lähetystyössä yksityistä ja yhteistä rukousta sekä kutsumme
koko kansaa rukoukseen. Pidämme teemaa esillä toiminnassamme ja viestinnässämme.
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2. SEKL osastokohtaiset toimintasuunnitelmat
Lähetystyö
Toiminnan tarkoitus

Ulkomaantyön osaston tavoitteet
lähetyskeskuksessa

Suositukset piirien tavoitteiksi

Seurakuntien
perustaminen ja
varustaminen.

Laadimme yhteistyökirkkojen
koulutuslaitosten keskinäistä
verkostoitumista, koulutusvaihtoa ja
toimintaedellytysten vahvistumista
tukevan suunnitelman.

Piirit kutsuvat kristittyjä
lähettäjätiimeihin, vahvistavat
lähettäjäidentiteettiään ja
lähetysnäkyä toiminnassaan.

Yhteistyökirkkojen ja
kumppaneiden
vahvistaminen Jumalan
lähetyksen toimijoina.
Evankelioiminen ja
diakonia.

Luomme yhteydet persiankielisiä
seurakuntia ja millet-turkkilaisia
seurakuntia tukeviin kansainvälisiin
verkostoihin.

Piirit vaalivat läheisiä suhteita
nimikkoseurakuntiin.
Piirit osallistuvat
Kansanlähetysliikkeen
lähetysstrategian toteuttamiseen.

Uudistamme juutalaistyön näystä ja
esillä pitämisestä viestimisen.

Kotimaantyö
Toiminnan tarkoitus
Voitamme uusia
sukupolvia Kristukselle.
Kansanlähetyspiirien työn
tukeminen.
Kristittyjen varustaminen
toimimaan evankeliumin ja
lähetystyön puolesta.

Kotimaantyön osaston tavoitteet
lähetyskeskuksessa
Laadimme kotimaan työn strategian ja
ryhdymme sitä toteuttamaan.
Etsimme uusia innovatiivisia tapoja
evankelioimiseen ja
opetuslapseuttamiseen sosiaalisen
median välityksellä yhdessä
viestintäosaston ja piirien kanssa.
Tuemme piirejä työhön tarvittavien
resurssien löytämiseksi.
Vahvistamme ohjaamisosaamista
järjestämällä Opiston kanssa
kotimaantyön mentorointikoulutuksen
vähintään 15 kotimaantyössä mukana
olevalle henkilölle.

Suositukset piirien tavoitteiksi
Hengellisen elämän
vahvistaminen eri paikkakunnilla
mm. Kansanlähetyskoulun
opiskelijoiden kautta.
Vapaaehtoisten
vastuunkantajien rohkaisu ja
tukeminen.
Missionaaristen ja
monimuotoisten yhteisöjen
rakentaminen, joihin myös
juniorit ja nuoret ovat
tervetulleita ja heidät otetaan
huomioon.
Junioreiden ja nuorien
rohkaiseminen kokeilemaan
erilaisia palvelutehtäviä, vastuun
jakaminen ja uusille ideoille
avoimena oleminen.
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Viestintä-osasto
Toiminnan tarkoitus
Teemme Kansanlähetyksen
työn tavoitteita ja tuloksia
tunnetuksi toimivien ja
tavoittavien
viestintäkanavien kautta.
Kutsumme kristittyjä
mukaan Kansanlähetyksen
toimintaan vapaaehtoisiksi,
esirukoilijoiksi ja
taloudellisiksi tukijoiksi.
Järjestämme
Kansanlähetyksen
työntekijöille viestintä- ja
lähettäjä- ja
kumppanuussuhteiden
kehittämiskoulutusta (LKK)

Viestintäosaston tavoitteet
lähetyskeskuksessa
Siirrämme syksyllä 2020 valmistuneen
Viestintästrategian käytäntöön.
Otamme käyttöön kotimaan
työntekijöiden LKK-polun.
Kotimaantyön yksityiskannatus nousee
10%:lla.

Järjestämme Kansanlähetyksen ja
piirien työntekijöille
lyhytkurssimuotoista viestintä- ja LKKkoulutusta sekä verkossa että
lähiopetuksena
yhdessä Kansanlähetysopiston kanssa.
Koulutukseen osallistuu 30
työntekijää/vastuunkantajaa.

Suositukset piirien tavoitteiksi
Piirit ymmärtävät
viestintästrategian ja siirtävät sen
käytäntöön viestintäosaston
tuella.
Jokainen piiri siirtyy uuteen
nettisivupohjaan. Luomme
yhdessä rajapinnan TP Fonsin ja
nettisivujen välille mahdollistaen
piirikohtaisen varainhankinnan
netissä.

Piirit osaavat hyödyntää TP
Fonsin varainhankintaa tukevia
ominaisuuksia. Piirien työntekijät
osallistuvat viestintäosaston
järjestämiin koulutuksiin.

Hallinto-osasto
Toiminnan tarkoitus
Kansanlähetyksen vision ja
mission mukaisen
toiminnan
mahdollistaminen.
Järjestön laillisen, toimivan
ja hyvässä järjestyksessä
tapahtuvan toiminnan
mahdollistaminen.
Palvelemme
Kansanlähetyksen
johtamisjärjestelmää
henkilöstö-, talous-, tietoja organisaatio-hallinnon
sekä
palvelutuotantoyksikön
avulla.

Hallinto-osaston tavoitteet
lähetyskeskuksessa
Hallinto-osaston yhteyteen perustettu
palvelutuotantoyksikkö palvelee
osastoja ja opistoa laadukkaasti.

Suositukset piirien tavoitteiksi

Etsimme yhdessä piirien kanssa
synergiaetuja, jotka tuovat tehokkuutta
hallintoon ja mahdollisesti säästöjä
piirien talouteen ja tuemme piirejä
uuteen lähetyskannatusmalliin
siirtymisessä.

Piirit edistävät henkilöstönsä
hyvinvointia keskustoimiston
HR:n tuella.

Kehitämme järjestön
taloussuunnittelua, seurantaa ja
raportointia ja jatkamme
määrätietoista työskentelyä sen eteen,
että järjestön talous on tasapainossa.

Piirit kehittävät hyvää hallintoa
sekä toimivaa ja osaavaa
organisaatiota.

Piirit siirtyvät sovittuun, uuteen
lähetyskannatusmalliin
suunnitellussa aikataulussa.
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Kansanlähetysopisto
Toiminnan tarkoitus

Kansanlähetysopiston tavoitteet
lähetyskeskuksessa

Suositukset piirien tavoitteiksi

Kansanlähetysnäyn
mukainen kouluttaminen

Kasvatetaan opiskelijamääriä
nykyisillä linjoilla.

Tuetaan sivutoimipisteiden
koulutuksella paikallista
Kansanlähetyksen
kotimaantyötä.

Laadukkaan raamattuopetuksen tarjoaminen
Lähetys- ja
evankelioimistyöhön
varustaminen

Hyödynnetään vuoden
kestänyttä strategista
työskentelyä opiston
toiminnassa ja
markkinoinnissa.
Käynnistetään uusi linja esim.
oppivelvollisille tai muokataan
nykyistä maahanmuuttajalinjaa
kristittyjen
turvapaikanhakijoiden
muuttuvia koulutustarpeita
vastaavaksi.
Laajennetaan etäopetusta ja
mediatyötä sekä
monipuolistetaan
kokouskäytänteitä viruspandemian aikana opittujen
menetelmien avulla.
Kehitetään lähetys- ja
kansainvälisyyslinjakoulutusta
uuden lähetysstrategian
mukaisesti.

***

Haastetaan piirejä
opiskelijarekrytointiin.
Innostetaan piirejä pitämään
esillä opiston periodi-, etä- ja
viikonloppuopiskelua.

