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

LÄHETYSJOHTAJAN SYDÄMELTÄ
TÄMÄ VUOSIRAPORTTI pohjautuu näkyyn, jonka
voi ilmaista sanoilla voittaa, varustaa ja lähettää.
Kansanlähetyksen työn tarkoitus on ilmaistu kirkkaana säännöissämme: Johdatamme ihmisiä tuntemaan Kristuksen ja ohjaamme heitä kasvamaan
uskossa ja Jumalan valtakunnan työssä. Tästä näystä voittaa, varustaa ja lähettää, nousee
työmme kotimaassa ja ulkomailla.
Toisten voittaminen Kristukselle on teema, joka
sisältyy Raamattuun (1. Kor. 9). Haluamme toimia siten, että tuomme monia Jeesuksen yhteyteen. Jeesuksen Kristuksen tunteminen on kaikkien maailman asukkaiden suurin ihmisoikeus.
Varustamme uskovia löytämään omat armolahjansa ja kutsumuksensa Jumalan palvelijana. Siksi opetamme Raamattua ja kristinuskon perustotuuksia ja koulutamme uskovia. Jumala lähettää
kristityt palvelemaan ja todistamaan omassa lähiympäristössään. Lisäksi lähetämme työntekijöitä täältä hengellisen yltäkylläisyyden keskeltä
alueille, joilla sanomamme on harvinainen. Teemme työtä uskoen, että Jeesus on ainoa tie pelastukseen ja Jumalan yhteyteen.
Kansanlähetyksen vuositeemana 2019
oli Raamattu rakkaaksi. Kun kristikunnassakin Raamatun merkitys vähenee
ja sen tuntemus katoaa, olemme kannustaneet ihmisiä lukemaan Raamattua.
Olemme korostaneet Raamatun tärkeyttä Jumalan luotettavana puheena, jonka opetus sitoo kristittyjä, järjestöjä
ja kirkkoja.
Teologiassamme
pitäydymme
luterilaiseen herätyskristillisyyteen. Haluamme pitäytyä Raamatun sanaan. Painotamme henkilökohtaisen uskon merkitystä, ja
siksi kutsumme avoimesti ihmisiä
ottamaan uskon vastaan. Pidämme
keskipisteenä uskossamme ja opetuksessamme Jeesusta Kristusta.

Iloitsen kertomusvuoden 2019 monipuolisesta
työstä. Monet työmuodot ja toimintatavat, joista
vain osa on päässyt tähän vuosiraporttiin, kuvaavat ruohonjuuritason kansanliikettä, joka toimii
sääntöjemme hengessä: “Liitto korostaa uskovien
vastuuta ja omatoimisuutta”. “Liitto” viittaa Suomen Ev.lut. Kansanlähetykseen ja sen 18 piirijärjestöön, joissa tuhannet kristityt ovat Kristuksen
rakkauden sytyttäminä nähneet vaivaa perustehtävissä ja vastuuryhmissä. He ovat kurottautuneet
monin tavoin tuntemattomien ihmisten ja kansojen
tavoittamiseen hyvällä sanomalla.
Edellä kuvattu Kansanlähetys-näky yhdistää rakenteellisesti hajanaista liikettämme. Suuri ja kirkas näky ihmisten voittamisesta, varustamisesta
ja lähettämisestä on saanut aikaan yhteenkuuluvuutta ja yhdessä tekemistä paikallistason pienryhmissä, yhteistyössä seurakuntien kanssa,
maakunnallisissa piirijärjestöissä, Ryttylän keskustoimistossa, Kansanlähetysopistolla ja Uudessa Tiessä sekä lähetystyössämme. Työtä on tehty
paljon. Moni unelma on myös jäänyt toteutumatta
ja pettymyksiä on koettu. Jumalan armosta olemme tässä.
Kun katson vuoteen 2019, on syytä kiittää. Kiitos yhteistyöjärjestöille, seurakunnille, Kirkon lähetystyön keskukselle, yhteistyökirkoillemme ja -järjestöillemme
maailmalla. Kiitos työntekijöillemme, vastuunkantajillemme ja tukijoillemme. Yhdessä pystyimme enempään kuin jokainen
erikseen. Ennen kaikkea kiitos kolmiyhteiselle Jumalalle. Ilman häntä emme voi tehdä mitään.

Mika Tuovinen
lähetysjohtaja
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JAPANI
t yöa lu e e n e s i m i e s l au r i pa l m u

YLEISTÄ: LYHYESTI MAASTA
JA YHTEISTYÖKIRKOSTA
Japanissa siirryttiin uuteen aikakauteen toukokuussa 2019, kun keisari Akihito luopui kruunusta ja hänen pojastaan Naruhitosta tuli uusi keisari.
Uuden aikakauden nimi on reiwa, joka tarkoittaa
lupaavaa/valoisaa rauhaa.
Japanilaiset ovat maailman suurin saavuttamaton kansanryhmä. 120-miljoonaisesta väestöstä
alle prosentti on kristittyjä. Lähetystyöntekijät tavoittavat japanilaisia hyvällä uutisella Jeesuksesta. He myös auttavat paikallisia kristittyjä kertomaan Jumalan rakkaudesta, joka antaa kestävän
turvan luonnonmullistusten, mielenterveysongelmien ja kuolemanpelon keskellä.
Kansanlähetys toimii yhteistyössä Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon kanssa.
Lähetyksen vastuulla olivat Etelä-Nishinomiyan ja HAT-Koben seurakunnat. Lisäksi tuimme
lähetystyöntekijöidemme perustamien Ananin
ja Awajin seurakuntien itsenäistymisprosesseja
palkkatuella paikallisille työntekijöille. Jo aiemmin työmme tuloksena syntyneet ja täysin itsenäistyneet Itä-Tokushiman ja Yoshinogawan seurakunnat jatkoivat toimintaansa japanilaisen
pastorin johdolla.

TYÖTEHTÄVÄT JA VASTUUALUEET
Mari ja Daniel Nummela vastasivat HAT-Koben
seurakunnan työstä kesäkuun loppuun asti. He
palasivat kotimaahan heinäkuussa. Seurakunnassa palvelee myös evankelista Eriko Kitasako.
Asako ja Lauri Palmu palvelivat koko vuoden
Nishinomiyassa vastaten seurakunnasta, jonka työntekijätiimissä oli myös eläkeläispastori
Yoshiaki Hirono.
Asta Vuorinen valmistui kielikoulusta heinäkuussa, jonka jälkeen hän oli välikausijaksolla
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Suomessa lokakuun puoleenväliin saakka. Hän
aloitti työn HAT-Koben seurakunnassa marraskuun alussa.
HAT-Kobessa palvelivat syyskuusta lähtien vapaaehtoisina lähetystyöntekijöinä Helena ja Jukka Kallioinen.

TYÖVUODEN TAVOITTEET
Mahdollistetaan Ananin ja Awajin
seurakuntien toiminnan jatkuminen.
Tavoite saavutettiin. Ananin seurakunnalle maksettiin itsenäistymisvaiheessa japanilaisen työntekijän palkkatukea 1,2 miljoonaa jeniä ja Awajin
seurakunnalle 2,8 miljoonaa jeniä. Työntekijämme
tukivat japanilaisia työtovereita käytännön vastuussa tekemällä Ananiin kolme ja Awajille kaksi
saarnavierailua.

Tuetaan HAT-Koben seurakuntaa
muutosten keskellä.
Tavoite saavutettiin. Länsi-Japanin ev.lut. kirkko
nimitti Yoshida Norion seurakunnan yhteistyöevankelistaksi heinäkuusta lähtien. Kansanlähetys sijoitti kolme työntekijää jatkamaan kahden
kotimaahan palanneen lähetin työtä. Lisäksi
Kansanlähetys tuki seurakuntaa taloudellisesti
maksamalla kokoontumistilan vuokran yhdeksältä kuukaudelta sekä evankelistan palkkakulut,
yhteensä 2,1 miljoonaa jeniä.

Luodaan Etelä-Nishinomiyan seurakunnan
luovutussuunnitelma.

Tavoite saavutettiin osittain. Alun perin suunnitelmana oli saada seurakuntaan japanilainen
vastuupastori, mutta kirkon työvoimapula ohjasi etsimään muita ratkaisuja. Syksyllä 2019 seurakuntaneuvoston ja Länsi-Japanin ev.lut. kirkon
välillä päästiin yhteisymmärrykseen norjalaisen
lähettiperheen sijoittamisesta Etelä-Nishinomiyan
seurakuntaan vuoden 2020 aikana.

TYÖ ULKOMAILLA

MATKAN VARRELTA
Kaikki viisi Kansanlähetyksen lähetystyöntekijää
osallistuivat marraskuussa Japan Church Planting Instituten joka toinen vuosi pitämään konferenssiin. Yli neljäsataa japanilaista ja ulkomaalaista kirkkojen ja lähetysjärjestöjen työntekijää ja
kaksisataa lasta viettivät innostavat kolme päivää
evankelioimisen ja kristittynä elämisen teemojen
äärellä. Japani on hengellisen työn tekijälle kivinen pelto, joten vertaistuki ja toimivien ideoiden
jakaminen on erityisen tärkeää. Jukka Kallioisen
yhteenveto konferenssista on luettavissa Kansanlähetyksen kotisivuilla: kansanlahetys.fi/evaita-ihmisten-tavoittamiseen-evankeliumilla-japanissa/.
Japanilaisilla on usein pitkä ja mutkikas polku
evankeliumin äärelle. Heidän uskoontulokertomuksistaan käy selväksi, että Jumala ei jätä työtään kesken. Vaikka he eri elämänvaiheissa oli-

JAPANI
n

Kansanlähetys aloitti työn Japanissa
vuonna1968.

n

Vuoden 2019 lopulla lähettejä oli 6.

n

Yhteistyökirkkomme on Länsi-Japanin ev. lut. kirkko (LJELK). Kansanlähetys on ollut Japan Evangelical Missionary Associationin (JEMA) jäsen
vuodesta 1975.
YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Anne Tuovinen, SEKL
puh. 044 4477 820

sivat menettäneet kaikki kontaktit kristittyihin,
ihmeellisellä tavalla he kohtaavat heitä aina uudelleen, kunnes oikea hetki koittaa. Monet japanilaiset käyvät kirkossa kymmeniä vuosia ennen
kuin uskaltautuvat kastekouluun.

MISAKIN POLKU JUMALAN LUO
Japanilaisen nuoren naisen Misakin tarina on
poikkeuksellinen. Hän tiesi heti seurakuntaan tullessaan mitä tahtoi, koska kristinusko oli hänelle
tuttu jo lapsuudesta.
Misaki oli lapsena kuullut Jumalasta. Hänen isosiskonsa kuoli ennen hänen syntymäänsä.
Misaki kysyi usein: “Missä isosisko nyt on?” ja sai
vastaukseksi: “Jumalan luona taivaassa”. Tämä
vastaus jäi pysyvästi pienen Misaki-tytön mieleen.
Misakin vanhempien riidat ja ero saivat hänet kuitenkin epäilemään Jumalan olemassaoloa. Misaki
tapasi sattumalta isänsä ollessaan 15-vuotias. Muu
perhe haukkui Misakia tästä syystä petturiksi ja hänet eristettiin. Misaki ajautui huonoille teille. Vastoinkäymisten keskellä hän kuitenkin sydämessään
etsi Jumalan apua. Hän ei tiennyt, kuinka rukoilla, eikä hän omistanut Raamattua, mutta sydämessään hän luotti ja pyysi Jumalalta apua.
Misaki kertoo näin: ”Elämäni oli täynnä pettymyksiä ja epäonnistumisia. Vaikka ihmiset hylkäsivät minut, Jumala ei minua hylännyt. Hän johdatti
minut uskon tielle. Kaikki elämäni vastoinkäymiset
ovat ikään kuin olleet valmistamassa minua kristityn elämän iloa varten.”
Misaki löysi tiensä seurakuntaan, ja hän esitteli itsensä uutena kirkkovieraana reippaasti: ”Olen
Misaki. Uskon, että Jeesus Kristus on Jumala. Tiedän tarvitsevani pelastusta. Haluaisin kasteen!” Seuraavien viikkojen aikana Misaki sai opetusta kristinuskon perusasioista, ja lopulta hänet
kastettiin Jumalan lapseksi. ¢

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI •

5

TYÖ ULKOMAILLA

ETIOPIA
t yöa lu e e n e s i m i e s m i rja m i u u s i ta lo

ETIOPIA ON Afrikan väkirikkaimpia maita; yli
110-miljoonainen väestö jakautuu 85 kieliryhmään ja kahdeksaan osavaltioon. Etiopiassa tapahtui rauhallinen vallanvaihdos kaksi vuotta sitten, mutta sen jälkeen olot ovat olleet paikka
paikoin hyvinkin levottomat. Maan lounaisosa,
jossa nykyiset lähetit työskentelevät, on kuitenkin
yleisesti ottaen ollut rauhallinen. Paikallisia heimojen välisiä kahakoita on esiintynyt.
Kansanlähetyksen pitkäaikainen yhteistyötaho
on luterilainen Mekane Yesus -kirkko, jossa on jo
yli 11 miljoonaa jäsentä. Tärkein kumppani kirkon sisällä oli edelleen Jimma Bethel Synod. Raamatunkäännöstyö SIL AIM -järjestön kanssa jatkui Gidolen raamatunkäännösprojektin puitteissa.
Uusi yhteistyökumppani, Soddon kristillinen sairaala, sijaitsee eteläisellä Wolaitan alueella. Maria
Karjalainen siirtyi sinne päätettyään työsuhteensa
korealaisessa Myungsung Christian Medical Center (MCMC) -sairaalassa Addis Abebassa.
Etiopan kentän lähettien määrä väheni puolella, kun Tania ja Mika Lehtinen palasivat Suomeen
kesäkuussa. Anna Vähäkangas kävi lokakuussa
luovuttamassa työlupansa.
Mika Lehtinen toimi kentän esimiehenä ja Mekane Yesus -kirkon diakoniatyön neuvonantajana kesäkuulle asti. Hän organisoi muutaman koulutustapahtuman muun muassa Nekemtessä, sekä Addis
Abebassa pidetyn ison vanhusten asemaan kirkossa liittyvän seminaarin, jonka pääpuhuja tuli Ghanasta.
Tania Lehtinen toimi kummilapsiprojektien neuvonantajana ja kentän taloudenhoitajana sekä kansainvälisen luterilaisen seurakunnan pyhäkoulutyössä Suomeen paluuseen asti. Hänen lähdettyään
taloudenhoitajan tehtävät siirtyivät Maria Karjalaiselle. Kummilapsityön yhteydenpito ja tehtävät siirtyivät Anne Tuoviselle sekä ystäväryhmille Satakunnassa, Päijät-Hämeessä ja Keski-Pohjanmaalla.
Maria Karjalainen toimi alkuvuoden MCMC-sairaalassa. Hän osallistui sairaalan järjestämään
6
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klinikka- ja evankelioimismatkaan Jemenistä tulleiden pakolaisten leirillä Djiboutissa tammikuussa. Kevään aikana hän kävi pari kertaa Soddon
sairaalassa ja osallistui vastasyntyneitten osaston
laajennuksen suunnitteluun. Vakituisen työn Soddon kristillisessä sairaalassa hän aloitti palattuaan
Suomesta syyskuussa neljän kuukauden välikausijakson (25.4.–18.9.) jälkeen. Samalla alkoivat
myös kentän taloudenhoitajan työt.
Mika Lehtisen lähdettyä esimiehen tehtävät
siirtyivät Mirjami Uusitalolle Gidolen eli Diraitan raamatunkäännösprojektin toimien lisäksi.
Käännösprojektin merkittävin aikaansaannos oli
diraitankielisen Uuden testamentin luovuttaminen
Etiopian raamattuseuralle heinäkuussa, tosin noin
puoli vuotta suunniteltua myöhemmin. Syynä viivästykseen olivat pääosin tietokoneongelmat. ¢

ETIOPIA
n

Kansanlähetys aloitti työn Etiopiassa
vuonna 1968. Kummilapsitoiminta alkoi vuonna 2007.

n

Vuoden 2019 lopulla työntekijöitä oli
yhteensä 5.

n

Kansanlähetys toimii Etiopiassa Mekane Yesus -kirkon (Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus, EECMY, www.eecmy.org) työyhteydessä.
YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Pauliina Hildén,
SEKL
puh. 044 447 7876
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ETU-AASIA
t yöa lu e e n e s i m i e s

KANSANLÄHETYS TEKEE TYÖTÄ Etu-Aasiassa
yhteistyössä paikallisen luterilaisen kirkon ja sen
seurakuntien kanssa sekä tukee evankelisluterilaisen uskontotutkimusinstituutti ELRIMin ja kristillisen SAT-7 TÜRK -televisiokanavan työtä.
Työmme alueilla islamin vaikutus on vahva, ja myös maiden turvallisuustilanne ja politiikan näkymät on otettava toiminnassa huomioon.
Etu-Aasiassa työtä jatkettiin kahden maan alueella. Ympäristön valtauskonnon luoma paine tuntui
vahvana erityisesti paikallisten seurakuntalaisten
elämässä. Osa työntekijöistä asui suurkaupunkiympäristössä, osa maaseutukaupungissa.

ETU-AASIA
n

Kansanlähetys aloitti työn Etu-Aasiassa vuonna 1968.

n

Vuoden 2019 lopulla työntekijöitä oli
yhteensä 8.

n

Kansanlähetys toimii Etu-Aasiassa yhteistyössä Istanbulin luterilaisen kirkon (ILK, www.luteryenkilisesi.org)
kanssa.

n

Kansanlähetys on TNK:n jäsen.

n

Muita yhteistyötahoja ovat SAT-7
TÜRK (www.sat7turk.com) ja ELRIMtutkimusinstituutti (www.elrim.org).
YHTEYSHENKILÖ
Apulaislähetysjohtaja
Teijo Peltola, SEKL
puh. 044 447 7895

TYÖ PAIKALLISEN KIRKON
TUKEMISEKSI
Kansanlähetyksen työntekijät toimivat seurakunnissa ja seurakuntien välisissä yhteyksissä. He
opastivat paikallisia ihmisiä hallinto- ja talousasioissa sekä ohjasivat kirjankäännösprojekteja. Äidinkieliset kääntäjät työstivät ja työntekijät editoivat tunnustuskirjojen tekstejä. Kesällä
2019 julkaistiin yhdessä paikallisen Raamattuseuran kanssa selityksellinen Luukkaan evankeliumi. Työntekijät ohjasivat seurakuntalaisia jumalanpalvelusmusiikin valinnassa ja säestämisessä.
Virsikirjan kokeilupainoksen uudistusprojekti
aloitettiin. Kaikille seurakuntalaisille avoimia seminaareja järjestettiin kerran kuukaudessa. Opetukset jaettiin YouTube-linkin kautta, jotta niitä
pystyivät seuraamaan myös ne, jotka eivät pääse
osallistumaan paikan päällä.
Kirkon johdosta otti vastuun paikallinen pastori vuoden 2019 alussa. Hän vieraili vuoden aikana
kaikissa seurakunnissa. Niissä järjestettiin viikoittain jumalanpalveluksia, raamattupiirejä ja pyhäkouluja. Lisäksi kasteopetusta annettiin niille, jotka sitä toivoivat. Nuorteniltoja ja leirejä tai retkiä
järjestettiin mahdollisuuksien mukaan. Seurakunnissa kastettiin kymmenen uutta Jumalan lasta.
Monia kristinuskosta kiinnostuneita kävi tutustumassa, mutta harva rohkeni sitoutua seurakuntaan.
Osa seurakunnista kokoontui vanhoissa kirkkorakennuksissa, yksi jatkoi omassa kirkkorakennuksessa. Yhden seurakunnan kirkon rakennussopimus allekirjoitettiin ja tontti aidattiin. Rakennustyöt
pääsivät alkuun vuoden 2020 alussa.

TUKI ELRIM-TUTKIMUS
INSTITUUTILLE
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys jatkoi kertomusvuonna ELRIM-tutkimusinstituutin tukemista ta-
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loudellisesti ja lähettämällä opettajan kahteen seminaariin. ELRIM kutsui tukijansa kokoukseen
keväällä ja syksyllä. ELRIMin toiminta suuntautui
loppuvuodesta 2019 enemmän tutkimukseen.

TUKI SAT-7 TÜRK
-T ELEVISIOKANAVALLE
Kansanlähetys jatkoi myös kristillisen televisiokanavan toiminnan tukemista. Vuoden aikana yksi työntekijä aloitti SAT-7 Türkin hallituksen jäsenenä. Toukokuussa kanavan ohjelmistoa esiteltiin
tukijoille vuosikokouksen yhteydessä järjestetyssä illanvietossa.

ARVIOINTI
Vuosi 2019 oli työalueen osalta ja seurakuntien
toiminnassa haastava, kun suomalaisten määrä
väheni ja paikallisten vastuunkantajien joukko oli
vielä kovin pieni. Nuoren kirkon elämässä paikallisen johtavan papin tehtävään asettaminen oli suuri askel. Monet paikalliset seurakuntalaiset osoittivat entistä suurempaa sitoutuneisuutta oman
seurakunnan ja kirkon toiminnassa. Uutta intoa toi
yhteinen strategiatyöskentely työalueen ja järjestöjohdon kanssa.
Kiitos yhteistyöstä menneenä vuonna. Sana Jeesuksen pelastustyöstä levisi alueella jo
apostolien aikana, mutta työ on kesken. Kristityt ovat pieni vähemmistö. Rukouksemme on, että yhä suurempi osa kansasta saisi kuulla ilosanoman. “Minä teen sinusta valon kaikille kansoille,
niin että pelastus ulottuu maan ääriin saakka.”
Jes. 49:6. ¢
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ISRAEL
t yöa lu e e n e s i m i e s

YLEISTÄ

TYÖ

Sisäpoliittisesti vuosi 2019 oli Israelissa sekava:
kahdet vaalit ja hallitusneuvottelut epäonnistuivat
ja pääministeri joutui rikossyytteeseen. Keväällä
Israel ja Hamas saivat aikaan jonkinlaisen rauhansopimuksen, mikä rauhoitti tilannetta, vaikkakaan
yhteenotot ja iskut Gazasta eivät täysin loppuneet. Messiaanisten juutalaisten lukumäärän kasvaessa uskonnollisten antimissionary-järjestöjen
toiminta voimistui ja mielenosoitukset yltyivät joskus jopa väkivaltaisiksi. Ulkomaalaisilta kristillisten järjestöjen työntekijöiltä poistettiin lupa saada
työviisumi. Tämä vaikutti myös järjestömme suunnitelmiin hakea toiselta kentältä siirtyvälle työntekijälle pidempiaikaista viisumia.

Jerusalemissa sijaitsevassa etiopialaisessa seurakunnassa Kansanlähetyksen työntekijät toimivat vastuu- ja opetustehtävissä, joihin kuului saarnoja, opetuslapseuskoulutusta sekä nuoriso- ja
avioliittotyötä. Työntekijämme kirjoittama opetuslapseuskirja hyväksyttiin messiaanisen julkaisijan julkaisusarjaan ja toinen kirja Elämänpolkuja
Etiopiasta Israeliin valmistui. Tel Avivissa työntekijämme toimivat messiaanisen seurakunnan johtotiimin ja toteuttavan tiimin jäseninä sekä kristillisen vierastalon ja messiaanisen keskuksen
johtotiimissä. Tavoittava työ tapahtui keskuksessa
vierailevien ryhmien ja ihmisten parissa sekä järjestettyjen tapahtumien kautta. Caspari-keskuksen työntekijämme palasivat kesällä Suomeen. He
toimivat kirjastonhoitajana, Mishkan-aikakausijulkaisun päätoimittajana ja valmistaen myös koulutustapahtumia ja kirjoittaen lehtiartikkeleita. Yksi
työntekijämme joutui viisumin takia toimimaan toisesta maasta käsin käyden Israelissa lyhyehköillä jaksoilla turistiviisumilla. Hänen työnsä keskittyi uskovien juutalais- ja arabilasten keskuudessa
tehtävään työhön. Tämän lisäksi SEKL tuki taloudellisesti Jerusalemissa sijaitsevaa Makor-HaTikva -koulua, jonka oppilaat tulevat lähinnä messiaanisista juutalaisista perheistä. Koulun rehtori
Yoel Russu vieraili Israel-päivillä Ryttylässä, mikä
vahvisti yhteistyötä koulun kanssa.
Yhteistyömme edellä mainittujen messiaanisten seurakuntien kanssa ylitti odotukset. Se, että
olemme päässeet toimimaan ulkomaalaisina työntekijöinä seurakuntien johtotehtävissä ja kouluttaneet paikallisia työntekijöitä seurakunnan tehtäviin, ei ole itsestään selvä asia nykyajan Israelissa.
Yhteistyön muodostuminen Etiopian Evankelisen
Mekane Jesus -kirkon ja järjestömme Israelin työalan kanssa oli rohkaisevaa. Sen kautta myös yhteys Jordanian ja Pyhän Maan evankelisluterilaisen kirkon ja piispa Azarin kanssa vahvistui. ¢

JUUTALAISTYÖ
n

Kansanlähetys on aloittanut juutalaistyön vuonna 1968.

n

Vuoden 2019 lopulla työntekijöitä oli
juutalaistyössä yhteensä 5.

n

Yhteistyötahona on Caspari-keskus.

YHTEYSHENKILÖ
Apulaislähetysjohtaja
Teijo Peltola, SEKL
puh. 044 4477 895
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MUU LÄHI-ITÄ
KUMMILAPSI- JA TERVEYDEN
HOITOTYÖ LÄHI-IDÄSSÄ
s a i r a a n h o i ta ja - kät i lö l e e n a m ä kä r ä i n e n

Tyttökoti
Kansanlähetys on pieneltä osin tukenut Lähi-idässä sijaitsevan kristillisen tyttökodin asukkaita. Tämä on ollut mahdollista suomalaisten kummien
avulla ja yhdessä kansainvälisten ja paikallisten
järjestöjen sekä yksityisten ihmisten kanssa. Tyttökodissa on noin 80 eri-ikäistä asukasta, ja sitä ylläpitää paikallinen seurakunta. Sairaanhoitaja Leena Mäkäräisen vapaaehtoisen työpanoksen
päättyessä maassa Kansanlähetys on päättänyt
luopua tästä avustuskohteesta.
Tyttökodissa asumisesta ja siellä saamastaan
tuesta tytöt ovat saaneet lujan perustan elämäl-

MUU LÄHI-ITÄ
n

Kansanlähetys aloitti terveydenhoitotyön Lähi-idässä vuonna 1975.

n

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

n

Vuoden 2019 lopulla alueella työskenteli neljä työntekijää ja yksi vapaaehtoistyöntekijä. SAT 7:n toimintaa avustettiin taloudellisesti.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Pauliina Hildén, SEKL
puh. 044 447 7876
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leen sekä maallisessa että hengellisessä mielessä. Koti on tukenut heidän opiskelujaan jopa yliopistoon asti, ja tämä on antanut heille paremmat
mahdollisuudet saada työpaikan ja ansaita elantonsa.
Viimeisin tukisumma siirrettiin tyttökodille helmikuun 2020 aikana. Kummeille on suositeltu liittymistä Etiopian kummiohjelmaan. Kansanlähetys
kiittää kummeja uskollisuudesta tyttökodin asukkaiden rinnalla. Tyttökoti tarvitsee edelleen esirukouksia.

Kristillinen sairaala ja klinikka Lähi-idässä
Suomalaiset luterilaiset seurakunnat ovat tukeneet taloudellisesti maan eteläosassa sijaitsevan
kristillisen sairaalan ja paikallisen klinikan toimintaa. Klinikka on rakennettu osittain suomalaisten
kehitysyhteistyövaroin 1980-luvun loppupuolella. Kristillisen sairaalan ja klinikan palveluksessa
on aikaisempina vuosina työskennellyt suomalaisia sairaanhoitajia. Sairaanhoitaja Leena Mäkäräinen on avustanut vapaaehtoisena työntekijänä klinikalla muutamia kuukausia vuodessa.
Kertomusvuonna sairaalan modernisointia jatkettiin. Klinikkahuoneita uusittiin ja aikuisten sekä
lasten teho-osaston toimintaa kehitettiin. Sairaala on pystynyt antamaan potilaille korkeatasoista
hoitoa. Sillä on suuri merkitys kaupungin alueen
terveydenhuollossa.
Klinikka on merkittävässä asemassa sokeritautiprojektin tukikohtana. Diabetesprojektia tehdään useissa klinikan ympäristössä sijaitsevissa
kylissä. Klinikan hammaslääkärin vastaanotto on
toiminut erittäin hyvin ja sen palvelut ovat saaneet
osakseen paikallisen väestön arvostuksen.
Klinikalle etsitään vakituista paikallista kristittyä yleislääkäriä ja sairaanhoitajaa, jotta toiminta
voisi olla vielä tehokkaampaa.
Terveydenhuollon palvelujen ohella on asiakkaille annettu tietoa kristinuskosta ja Jeesuksesta.
Hengellinen toiminta on saanut vastakaikua ihmis-
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ten ajatuksissa ja sydämissä. Sairaalan kansallinen pastori on käynyt säännöllisesti kerran viikossa klinikalla tutustumassa paikallisiin ihmisiin.
Hän on solminut hyviä ystävyyssuhteita ja voinut
sillä tavalla tuoda evankeliumin sanoman Jumalan rakkaudesta ihmisten elämään.
Sairaanhoitaja Leena Mäkäräinen kehitteli kertomusvuoden aikana pastorin kanssa myös muita
uusia tapoja tavoittaa ihmisiä. Vuonna 2020 hän
ehti yhden kerran ennen korona-pandemian alkamista pitää klinikan odotustilassa lapsille ja heidän äideilleen piirustuskoulua.

SAT-7 – KYPROS
t yöa lu e e n e s i m i e s s a ka r i h e i n o n e n

Kansanlähetys on lähettänyt kaksi työntekijää palvelemaan kristillisen satelliittitelevision SAT-7:n
työyhteydessä Kyproksella. SAT-7 on tunnustuksiin sitoutumaton järjestö, joka palvelee Lähi-idän
ja Pohjois-Afrikan asukkaita taustasta riippumatta. Sen näkyvyysalueella asuu noin 400 miljoonaa
ihmistä. Erityisesti SAT-7 tukee ohjelmiensa välityksellä alueen kristittyjä, jotka elävät usein paineiden alla vaikeissa olosuhteissa. Joillekin ihmisille kristillinen televisiokanava voi olla ainoa
yhteys toisiin kristittyihin tai ainoa lähde kuulla
evankeliumi.
Ohjelmat tehdään mahdollisuuksien mukaan
niiden maiden paikallisilla murteilla, joissa katsojat asuvat. Ne kattavat monenlaisia ohjelmaformaatteja raamattuopetuksesta draamaan sekä
puheohjelmista kilpailuihin ja viihdyttäviin lastenohjelmiin, aina kristilliseltä arvopohjalta.
SAT-7 tavoittaa arviolta 30 miljoonaa katsojaa
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.
Arabimaissa on mahdollista tehdä melko luotettavia katsojamittauksia SAT-7 ARABIC ja SAT7 KIDS -kanavien katsojista, mutta joillakin alueilla katsojamääriä on vaikeaa arvioida. Esimerkiksi
Iranissa, jossa näkyy SAT-7 PARS -kanava, kristil-

listen ohjelmien katsomista ei vaikeuksien pelossa
helposti tunnusteta kyselyn tekijälle. Arvioiden mukaan maan-alainen kirkko kasvaa siellä nopeasti.
Kansanlähetys oli mukana perustamassa
TÜRK-7 -nimistä turkinkielistä kanavaa, joka on
ollut osa SAT-7:n kanavaperhettä vuodesta 2010
nimellä SAT-7 TÜRK.
Kamyab Iranista kirjoitti: ”Aloin katsoa ohjelmianne kaksi kuukautta sitten. Viimeisten kolmen
viikon aikana olen katsonut Signaali-nimistä ohjelmaa ja kuullut ihmisten kertovan, kuinka he ovat
antaneet elämänsä Jeesukselle ja kuinka heidän
elämänsä on muuttunut. Kirjoitan toki myös muistiin raamatunkohdat, joita ohjelmassa mainitaan,
ja tutkin niitä myöhemmin, niin että monet asiat
ovat tulleet selvemmiksi. Kun katson ohjelmianne ja kuulen rukouksenne meidän puolestamme,
tunnen sisälläni rauhaa, ja olen päättänyt ottaa
selvää Jeesuksesta ja kristinuskosta. Voitteko te
auttaa minua kertomalla, kuka Jeesus on ja miten
voin tulla kristityksi?”
Sakari Heinonen työskenteli vuonna 2019 Limassolissa farsinkielisen SAT-7 PARS -kanavan studiolla lähetysteknikkona. Hänen tehtäviinsä kuuluivat
erityisesti suorien lähetysten tekniset lähetystehtävät, joihin sisältyvät lähetystekniikan toiminnan
varmistaminen suoran lähetyksen aikana sekä lähetyksissä käytettävien teknisten laitteiden ylläpito
ja huolto. Toisena vastuualueena oli luoda animaatiohahmoja raamattuopetusohjelmaa varten sekä
toimia kansainvälisyyslinjalaisen ohjaajana. Kotimaanjakso kesti maaliskuulta syyskuulle.
Sanna Suutari työskenteli SAT-7:n keskustoimiston kehitystiimissä Nikosiassa. Hän hoiti projektihallinnan tehtäviä, seurasi osana tiimiä ohjelmaprojektien etenemistä ja arvioi niiden vaikuttavuutta
esimerkiksi katsojapalautetta seuraamalla. Lisäksi hän vastasi erilaisten yhteistyökumppanien ja rahoittajien tarpeisiin valmistelemalla projektiehdotuksia ja raportteja SAT-7:n ohjelmista. ¢
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VENÄJÄ
t yöa lu e e n e s i m i e s j u h a s a a r i

INKERIN KIRKKO
Vuonna 2019 suurin muutos yhteistyökumppanimme Inkerin kirkon sisällä oli piispa Aarre Kuukaupin ilmoitus eläkkeelle jäämisestä vuoden lopussa. Lokakuussa järjestettiin piispanvaali, jossa
uudeksi piispaksi tuli valituksi Inkerin kirkon Teologisen instituutin rehtori Ivan Laptev. Yleinen
näkemys on, että hän jatkaa samalla teologisella linjalla kuin Aarre Kuukauppi. Laptevin johdolla
kirkon näky on edelleen vahvasti siinä, että kirkko
laajenee ja uusia seurakuntia syntyy ympäri Venäjää. Inkerin kirkolla on myös mahdollisuudet
toimia entisissä Neuvostoliiton maissa, joihin lähetystyöntekijöiden lähettäminen suoraan on vaikeaa.
Inkerin kirkon strategia Informaatio – Konfirmaatio – Ordinaatio on vahvasti myös uuden piispan strategia. Inkerin kirkko tulee jatkossakin
olemaan ulospäin suuntautunut kirkko: se kutsuu luokseen niitä ihmisiä, jotka eivät vielä tunne
Jeesusta. Inkerin kirkko ja uusi piispa tarvitsevat
edelleen uskollisia tukijoita Suomesta. Kansanlähetyksen maine Inkerin kirkossa on hyvä. Sitä pidetään uskollisena, Raamattuun sitoutuneena herätyskristillisenä järjestönä, joka kulkee rinnalla
vaikeinakin aikoina.

KANSANLÄHETYKSEN TYÖ
VENÄJÄLLÄ
Novosibirskissa lähetteinä toimivat vuonna 2019
Saara Karttunen sekä Mari ja Markus Aitamäki.
Heidän vastuullansa on ollut tukea Novosibirskin
seurakunnan työtä, Omskin seurakuntaa ja erilaisten koulutusten kautta koko Siperian rovastikuntaa. Novosibirskissa vaihtui kirkkoherra kesällä 2018. Hänen työnsä tukeminen on ollut yksi
lähettien tärkeimmistä tehtävistä.
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Pietarissa lähetteinä toimivat Hannu ja Liliann Keskinen. Heinäkuusta alkaen he tekivät työtä Suomesta käsin. He olivat laaja-alaisesti olleet
mukana erilaisissa Inkerin kirkon projekteissa Pietarissa. Erityisesti he tukivat Pyhän Marian seurakunnan toimintaa. Liliann vastaasi pitkälti myös
Inkerin kirkon tiedotustoiminnasta.
Juha Saari toimi Suomesta käsin Inkerin kirkon työssä. Hän on ollut tukemassa Inkerin kirkon
koulutusta ja toiminut työntekijöiden mentorina ja
työnohjaajana. Suomessa hän vastasi Inkerin kirkon Suomen lähetystön toiminnasta.
Aatto Lamminpää jatkoi määräaikaislähettinä matkoja Siperiaan. Hänen tehtävänsä on ollut tukea Karatusan ja Minusinskin seurakuntia
Siperiassa sekä omia lähettejämme Siperiassa.
Pekka Palosaaren vastuulla oli Sodderin seurakunnan tukeminen Karjalassa.
Saavutimme pääpiirteittäin ne tavoitteet, joita
työllemme asetimme toimintasuunnitelmaamme.
Lähetystyön luonne on sellainen, että tuloksia on
vaikea lyhyellä aikavälillä arvioida. Ennen kaikkea
rukoilemme, että Jumala siunaa työtämme Venäjällä Inkerin kirkon parissa.

LÄHETYSTYÖNTEKIJÖITÄ
TARVITAAN
Novosibirskin kirkkoherralta Timur Pamyatnykhilta kysyimme: ”Mihin lähetystyöntekijöitä mielestäsi täällä tarvitaan?” Hän huokaisi syvään ja vastasi: ”Tarvitsemme heitä ihan vain olemaan täällä.”
Inkerin kirkko tarvitsee lähetystyöntekijöitä Suomesta tuomaan sitä tietoa ja taitoa, joka meillä on
seurakunnan hengelliseen rakentamiseen.
Neuvostoliiton ateistinen ideologia katkaisi
kristittyjen juuret seurakuntaan ja hengellisiin yhteisöihin. Tämä näkyy yhä siinä, että kirkoilla ja
seurakunnilla ei ole selkeää käsitystä siitä, mikä
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on seurakunta, mitkä ovat seurakunnan perustehtävät ja miten seurakuntaa johdetaan.
Lähetystyöntekijän yksi tehtävä on omalla läsnäolollaan vahvistaa seurakuntaa sen kasvussa
hengellisenä yhteisönä. On tärkeää, että Kansanlähetys jatkossakin lähettää lähetystyöntekijöitä seurakuntatyöhön Venäjälle. Iloitsemme, että
vuonna 2020 saamme Saara Mrčelan uutena lähetystyöntekijänä kentälle. ¢

VENÄJÄ
n

Kansanlähetys aloitti kirjallisuus- ja
radiotyön Neuvostoliitossa vuonna
1967 vainotun seurakunnan tukemiseksi.

n

Ensimmäinen lähetti lähti Neuvostoliittoon vuonna 1991 Viron kirkon kutsusta. Yhteistyö Inkerin evankelis
luterilaisen kirkon kanssa alkoi maan
itsenäistyttyä vuonna 1991.

n

Vuoden 2019 lopussa työntekijöitä oli
4, joista yksi toimii Suomesta käsin.
Näiden lisäksi Kansanlähetyksen ystävät ja kotimaantyöntekijät tekevät
opetus- ja avustusmatkoja Venäjälle
Suomesta käsin.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Jukka Repo, SEKL
puh. 044 4477 906
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VIRO
t yöa lu e e n e s i m i e s k i r s t i m a l m i

YLEISTÄ
Viro sai kansainvälistä huomiota, kun Lasnamäen pääväylällä Laagna teellä filmattiin kesällä Hollywoodin Tenet-toimintaelokuvaa. Kevään
eduskuntavaaleissa hallitukseen päässeen oikeistopopulistisen EKRE-puolueen töksäyttelyt ja uuden hallituksen lukuisat ministeriskandaalit jäivät
virolaisten mieliin. Syksyllä kuohutti kalateollisuuden listeriakohu. Merkittäviä tapahtumia olivat Laulujuhlien 150-vuotisjuhlat sekä Ott Tänakin
maailmanmestaruus rallissa.
Kirkolla on ollut Viron historiassa merkittävä
rooli muun muassa koululaitoksen kehittämisessä.
Ensimmäinen maininta koulusta on Tallinnan Ka
tedraalikoulusta tasan 700 vuoden takaa. Vuonna
2011 Tallinnan tuomiokirkkoseurakunta käynnisti tuon historiallisen koulun uudelleen. Se on yksi
Viron kymmenestä kristillisestä koulusta. Syksyllä
aloitti uutena kristillisenä kouluna luterilainen Põlva Jakobi Kool.
Tallinnan lähettyvillä Sakussa alkoi kirkon rakentaminen. Harjannostajaisiin osallistui myös
Sakussa kymmenkunta vuotta sitten lähetystyössä
ollut Revon perhe. Virolais-suomalainen pariskunta Toivaset lähti Sleyn ja Viron kirkon lähettämänä
Myanmariin, mikä on merkittävä virstanpylväs Viron kirkon tekemässä lähetystyössä.

KANSANLÄHETYKSEN TYÖ
VIROSSA
Kansanlähetys oli mukana Lasnamäen seurakuntaa perustavassa työssä Kirsti Malmin työpanoksella, joka on ollut työn kannalta hyvin merkittävä.
Samalla on otettu askeleita siihen suuntaan, että
lähetin rooli muuttuu aktiivisesta toimijasta mahdollistajaksi.
Vuoden aikana Tallinnan Pyhän Hengen seurakunta kantoi emäseurakuntana vastuuta Lasnamäen sakramenteista ja rippikouluopetuksesta
14
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sekä osallistui työn tulevaisuuden suunnitteluun.
Työn vetovastuuseen etsittiin virolaista työntekijää, jonka löytyminen osoittautui haasteelliseksi.
Samalla, kun Viron kirkko etsi sopivaa työntekijää, se kävi myös neuvotteluja palkkaukseen tarvittavan rahoituksen löytymiseksi Suomesta. Keskeneräinen tilanne viivästytti strategian laatimista.
Säännöllinen toiminta Pae palvekoda -seurakuntakodissa on jatkunut tauotta. Tiistai-iltojen
osallistujamäärä oli keskimäärin kymmenen. Vuoden aikana muutama uusi ihminen on tullut mukaan toimintaan. Vuosi alkoi juhlallisesti, kun loppiaisena konfirmoitiin ensimmäiset kolme jäsentä.
Syksyllä käytiin kasteopetusta yhden kasteelle aikovan kanssa. Lasnamäen työssä verkostoiduttiin
tehokkaasti muiden kaupunginosan toimijoiden
kanssa muun muassa osallistumalla yhteisöpuutarhan toimintaan ja Lasnamäen sosiaalisen median verkostoihin.

VIRO
n

Kansanlähetys aloitti työn Virossa
vuonna 1991.

n

Vuoden 2019 lopulla työntekijöitä oli 1.

n

Kansanlähetys toimii Viron evankelis-luterilaisen kirkon (EELK) ja sen Lähetyskeskuksen säätiön työyhteydessä.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Jukka Repo, SEKL
puh. 044 4477 906

TYÖ ULKOMAILLA

Kansanlähetys toimi Viron kokonaiskirkon tasolla erilaisissa tehtävissä ja yhteistyökuvioissa. Mirva Lappalainen toimi työalueella kesäkuun
loppuun asti. Hän koordinoi kansainvälisyyslinjan
kautta tapahtuvaa lyhytaikaista lähetystyötämme. Hänellä oli myös koulutus-, mentorointi- ja
ohjaustehtäviä erityisesti lapsi-, nuoriso- ja perhetyön saralla. Kirsti Malmi oli mukana kehitysvammaistyössä ja koordinoi Viron kirkon lähetyskeskuksen aktiota, joka toteutettiin tänä vuonna
Lasnamäellä. Yhteistyömme Viron kirkon kanssa
on jatkunut lämpimänä ja hedelmällisenä ja tuonut
mukanaan monia tärkeitä kontakteja. ¢
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PAKOLAIS- JA MAAHANM UUTTAJATYÖ
EUROOPASSA, MIELENTERVEYSTYÖ

SAKSA
t yöa lu e e n e s i m i e s to n i l i n d h o l m

Vuonna 2019 Saksan rooli Euroopan unionin johdossa kasvoi, kun saksalainen puolustusministeri Ursula von der Leyen valittiin EU-komission
puheenjohtajaksi. Marraskuussa juhlittiin Berliinin muurin murtumisen 30-vuotispäivää ja muistutettiin, kuinka tärkeää on puolustaa vapautta ja
demokratiaa. Muutoin vuoden aikana maailmanlaajuiset haasteet, kuten ilmastonmuutos, terrorismin torjunta ja maahanmuutto, olivat politiikan
keskiössä. Samaan aikaan Saksassa viime vuosina havaittavissa ollut yhteiskunnan jakautumi-

nen jatkui. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että osavaltiovaaleissa islam- ja maahanmuuttokriittisen
puolueen AfD:n kannatus vahvistui. Saksan pakolaispolitiikka on tiukentunut; vuonna 2019 turvapaikkaa hakeneiden määrä oli edelleen laskussa
ja samalla entistä useampi turvapaikkapäätös oli
kielteinen.
Kansanlähetyksen työ Saksassa maahanmuuttajien ja pakolaisten parissa jatkui edellisvuosien
tapaan Berliinissä ja Kölnin seudulla. Työntekijöitä
työalueella oli yhteensä kolme. Yhteistyötä tehtiin
etupäässä itsenäisen evankelisluterilaisen kirkon
SELK:n (Selbständige Evangelisch-Lutherische
Kirche) ja kristillistä kirjallisuutta maahanmuuttajille levittävän Orientierung: M -järjestön kanssa. Työ painottui pakolaisten ja maahanmuuttajien kohtaamiseen heidän omalla äidinkielellään
niin seurakunnissa kuin kotikäynneillä ja muissa
yhteyksissä.

Berliini

SAKSA
n

Kansanlähetys aloitti työn Saksassa
vuonna 1972.

n

Vuoden 2019 lopulla työntekijöitä
Saksassa oli 4.

n

Kansanlähetyksen yhteistyötahot
Saksassa ovat Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten (EMO), Orient
Dienst (OD), Arbeitskreits für Migration und Integration (AMIN), Selbständige Evangelisch- Lutherische
Kirche (SELK), Evangelisch- Lutherische Dreieinigkeitskirche.

YHTEYSHENKILÖ
Apulaislähetysjohtaja
Teijo Peltola, SEKL
puh. 044 4477 895
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Työntekijämme, jonka erityisosaamisena on darin
ja farsin kieli, toimi Berliinissä pakolaisten parissa Steglitzin seurakunnassa, jonka 1800 jäsenestä
pakolaisia on noin 85 prosenttia.
Työntekijämme opetti Raamattua ja kristinuskon
perusteita eri kursseilla, kotiraamattupiireissä, tapahtumissa ja pyhäkoulussa. Vuoden aikana pidetyille Al Massira, Alfa- ja Rivka-kursseille osallistui
yhteensä noin 130 henkilöä. Lisäksi työntekijämme teki kotikäyntejä, toimi tulkkausapuna ja tukihenkilönä ja jakoi kristillistä materiaalia. Saksan
kiristyneen pakolaispolitiikan vaikutukset näkyivät pakolaisten keskuudessa ahdistuneisuutena ja
masentuneena ilmapiirinä. Sielunhoidon, keskusteluavun ja rinnalla kulkemisen tarve oli jatkuva.
Myös tästä syystä työ oli henkisesti kuormittavaa.
Kuitenkin suuren ihmismäärän ja heidän lukuisien
tarpeidensa keskellä koettiin onnistumiseksi se,
että moni löysi kristinuskosta uuden pohjan elämälleen.
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Kölnin seutu
Kölnin seudulla työntekijöidemme erityisosaamisena on turkin kieli. He jatkoivat turkinkielisten
maahanmuuttajien tavoittamista ja äidinkielenään
turkkia puhuvien bulgarialaisten millet-turkkilaisten kristillisen elämän tukemista. Työntekijämme
tekivät kotikäyntejä, vierailivat ja opettivat Raamattua millet-turkkilaisten seurakunnissa, jakoivat kristillistä kirjallisuutta ja verkostoituivat
muihin turkinkielisten parissa toimiviin tahoihin.
Lisäksi työntekijämme toimivat säännöllisesti vastuutehtävissä Mönchengladbachin luterilaisessa
seurakunnassa pastori Küttnerin tukena.
Mönchengladbachissa järjestettiin vuoden aikana kaksi turkinkielistä seminaaria, jotka myös
videoitiin. Loppuvuodesta järjestetyn projektiviikon aikana muun muassa vierailtiin maan keskiosissa toimivissa millet-seurakunnissa. Vuoden
aikana kertyi lisää tietoa ja ymmärrystä näistä lukuisista pienistä mutta kasvavista maahanmuuttajien seurakunnista, ja niiden tukeminen koettiin
merkitykselliseksi.

KREIKKA
kat r i i n a ja v e s a s i pa r i

Vuonna 2019 Kreikkaan saapui 70 000 pakolaista,
joista suurin osa oli lähtöisin Keski-Aasiasta. Tämä oli huomattavasti enemmän kuin vuonna 2018.
Tilanne näkyi erityisesti ylikansoitetuilla pakolaisleireillä. Niistä ehkä kurjin on Lesvoksen saarella
sijaitseva leiri, joka on tarkoitettu noin 6 000 ihmiselle. Leirillä oli majoitettuna 18 000 ihmistä. Inhimillisesti katsottuna maassa oli humanitaarinen
kriisi. Euroopan unionilta tulevien tukien jakoa tiukennettiin. Yhä useampi pakolainen joutui oman
onnensa nojaan, toimeentuloa oli vaikea löytää ja
kielikursseille oli hankala päästä. Turvapaikkahakemusten jonot venyivät vuosikausiksi.

Kansanlähetyksellä oli Ateenassa kaksi työntekijää heinäkuuhun 2019 saakka. Heidän työnsä
keskittyi kovia kokeneiden pakolaisten psykososiaaliseen tukemiseen ja sielunhoitoon sekä persiankielisten pakolaistaustaisten kristittyjen tukemiseen.

HERAT
Tuki psykososiaalisista ongelmista kärsiville
Tukemalla Heratissa toteuttavaa mielenterveystyötä tuemme psykososiaalisista ongelmista kärsivien henkilöiden pääsyä asianmukaisten lääketieteellisten ja muiden neuvontapalveluiden piiriin.
Monet afganistanilaiset, joilla on pysyviä so
siaalisia häiriöitä, eivät saa tarvitsemiaan palvelu-

KREIKKA
n

Kansanlähetys aloitti työn Kreikassa vuonna 2015.

n

Kansanlähetyksellä oli Ateenassa kaksi työntekijää heinäkuuhun
2019 saakka.

n

Kansanlähetys on toiminut Kreikassa Heria Voithias (auttavat kädet) -järjestön työyhteydessä.

YHTEYSHENKILÖ
Apulaislähetysjohtaja
Teijo Peltola, SEKL
puh. 044 4477 895
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ja ja tukea. Tämä johtuu pääasiassa häpeästä sekä
tiedon ja voimavarojen puutteesta. Keskeinen osa
nykyistä mielenterveysohjelmaa onkin lisätä tietoisuutta mielenterveyshäiriöistä ja hälventää niihin liittyviä kielteisiä asenteita ja leimoja.
Yhteisöllisen tuen hankkeiden kautta olemme mukana kehittämässä valmiuksia tunnistaa
psykososiaalisia häiriöitä ja vahvistamme eri tukipalvelujen yhteistyötä. Yksi mielenterveystyön
tämänhetkisistä hankkeista on Positiivisen vanhemmuuden hanke. Se käynnistettiin vuonna 2018
tavoitteena vähentää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä koulussa että kotona. Hankkeessa raken-

netaan yhteistyötä vanhempien, opettajien ja yhteisöjen johtajien kanssa, jotta voidaan järjestää
koulutusta ja lisätä tietoisuutta väkivallattomasta
opetuksesta ja vanhemmuudesta.
Vuonna 2018 aloitetun yhteisöpohjaisen hanketoiminnan tavoitteena on kohentaa psykososiaalisesti vammautuneiden henkilöiden ja heidän
perheidensä elämänlaatua. Hankkeet toimivat
perheiden, yhteisön ja terveydenhuollon tasolla.
Yhteistyöjärjestömme hankkeiden kautta tuemme
paikallisia terveysviranomaisia, jotka viime kädessä kantavat vastuun maansa terveyspalveluista. ¢

KESKI-AASIA
n

Kansanlähetys aloitti työn Afganistanissa vuonna 1968.

n

Turvallisuussyistä työntekijöitä ei
lähetetä maahan.

n

Kansanlähetys kanavoi taloudellista tukea Mielenterveyden koulutuskeskuksen työlle.

YHTEYSHENKILÖ
Apulaislähetysjohtaja
Teijo Peltola, SEKL
puh. 044 4477 895
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RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖ
a lu e ko o r d i n a at to r i a n n e t u ov i n e n

KANSANLÄHETYS TOIMII raamatunkäännöstyössä neljällä eri mantereella yhdessä Wycliffe Raamatunkääntäjien, SIL Internationalin ja monien paikallisten kirkkojen kanssa. Raamatun eri
osia ja seurakuntatyötä tukevaa muuta materiaalia
tuotetaan kielille, joilla sitä ei ennestään ole juuri lainkaan. Käännöstyön rinnalla kulkevat projektit, joilla edistetään äidinkielisen Sanan leviämistä
kielenpuhujien keskuuteen.
Yksittäisen Raamatun kirjan käännöksen valmistuessa se äänitetään suoraan käyttöön ja siitä tehdään eri ikäisille soveltuvia tarinan muotoon
puettuja, helposti muistettavia versioita. Näin Jumalan sana painuu mieleen niillekin, jotka eivät osaa lukea tai joiden kulttuuriin lukeminen ei
luontevasti kuulu. Raamattu puhuttelee perheväkeä iltanuotion ympärillä tai kyläyhteisöä kokouksissaan.

ETIOPIA
Etiopiassa Mirjami Uusitalo toimi käännöskonsulttina diraitan kielen projektissa maan lounaisosassa. Vuoden 2019 aikana saatiin Uuden testamentin käännös kokonaan äänitetyksi ja kansan käsiin.
Omalla kielellä kuultu evankeliumi puhuttelee diraitan kielen puhujia, ja äänitteinä Raamatun tekstit kulkevat kätevästi mukana ulkotöissäkin.
Uuden testamentin painokuntoon saattamiseen
kuluu vielä aikaa, koska diraitan kielen kirjoitusjärjestelmä on edelleen hioutumisvaiheessa ja viranomaisten määräämien muutosten ottaminen
huomioon läpi koko Uuden testamentin tekstin on
teknisesti haastavaa.

yhtenäistäminen yhteistyössä kääntäjien kanssa.
Vuoden 2019 aikana saatiin tarkistetuksi kaikki
Uuden ja Vanhan testamentin väliset rinnakkaiskohdat sekä kymmenen Vanhan testamentin kirjaa. Materiaalit luovutettiin syksyllä kristityille
baškiireille arvioitaviksi. Myönteisen palautteen
lisäksi saatiin myös runsaasti parannusehdotuksia, joiden pohjalta baškiirinkielinen Raamattu viimeistellään, ja sen tulisi valmistua painokuntoon
kesäkuussa 2020.
Käännöskonsulttina työntekijämme oli mukana viidessä kielessä: yhdessä projektissa, jossa
käännetään Raamatun kirjoja kokonaisuudessaan,

RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖ
n

Kansanlähetys aloitti raamatunkäännöstyön vuonna 1979.

n

Vuoden 2019 lopussa raamatunkäännöstyössä 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 opetuskirjallisuutta.

VENÄJÄ
Venäjällä työntekijämme toimi käännöskonsulttina ja eksegeettinä. Suurimpana yksittäisenä tehtävänä oli baškiirinkielisen Uuden testamentin ja
Vanhan testamentin aiemmin tehtyjen käännösten

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Anne Tuovinen, SEKL
puh. 044 4477 820
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sekä neljässä projektissa, joissa tuotetaan pienille kansoille Raamattuun perustuvia kuunneltavia
raamatunkertomuksia ja videoanimaatioita.

KAAKKOIS-AASIA
Kaakkois-Aasiassa muslimienemmistöisen kansan
keskuudessa työntekijämme kääntävät Vanhan
testamentin osia. Heti valmistuttuaan ne ladataan
älypuhelimen sovellukseen, jossa jo on Uusi testamentti. Vuonna 2019 saatiin sovelluksen käyttäjien ulottuville valmiina teksteinä Sananlaskujen
kirja, osa Psalmeista ja osa Joosuan kirjasta. Sananlaskujen kirja koettiin tärkeäksi kääntää, koska
viisaat lausahdukset ja filosofia ovat maan kulttuurissa suuressa arvossa. Samaan aikaan työntekijämme työstivät käännöstiimin kanssa lisää Psalmeja sekä 1. Mooseksen kirjaa.

AASIA
Toisaalla Aasiassa työn olosuhteet vaikeutuivat
vuoden loppua kohden. Siitä huolimatta käännöstiimi pääsi aloittamaan monien uusien kirjojen kääntämisen, kun edellisvuonna oli aiemmin
työstettyjä kirjoja saatu jo käyttökuntoon. Vuonna
2019 ensimmäinen käännösversio tehtiin seuraavista kirjoista: Psalmit 61–150, 1. Aikakirja 1–6,
Markuksen evankeliumi., Efesolaiskirje ja Kolossalaiskirje. Tiimin sisällä tarkistettiin 1. Kuningasten kirja sekä kaksi Uuden testamentin kirjettä. Lisäksi äänitettiin kielenpuhujien käyttöön 1.
Mooseksen kirja sekä pastoraalikirjeet.
Käännöstyön lisäksi työssä painotettiin paikallisten kääntäjien koulutusta. Tavoitteena oli lisätä kääntäjien tietotaitoa kaikin tavoin, jotta he
selviäisivät mahdollisimman hyvin myös ilman ulkomaalaisten tukea.
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PAPUA-UUSI-GUINEA
Papua-Uudessa-Guineassa on yli 800 kieltä, joista
vasta kolmelletoista on käännetty koko Raamattu.
Uusi testamentti on käännetty noin 260 kielelle.
Kansanlähetyksen lähetit toimivat pääosin Ukarumpan raamatunkäännöstyön keskuksessa mahdollistaen osaltaan työn monien kielien parissa.
Kaikki neljä työntekijäämme palasivat työkentälle vuoden 2019 aikana, Vuormat tammikuussa ja
Sadeharjut heinäkuussa.
Tällä hetkellä Papua-Uudessa-Guineassa tehdään raamatunkäännöstyötä noin 140 kielen parissa. Lisäksi on tehty Jeesus-elokuvan ja hengellisten
laulujen käännöksiä sekä raamattupiirimateriaalia.
Päätavoite on, että Jumalan sana vaikuttaa kaikilla
kielillä ja jokaisen ihmisen elämässä.

Sairaalavierailulla
Seuraava kertomus on julkaistu Sadeharjujen ystäväkirjeessä sekä radiotyön Lähetysavain-ohjelmassa:
“Säännöllisesti täältä Ukarumpasta pieni tiimi vierailee lähikaupungin sairaalassa. Pari viikkoa sitten Kaisa oli tiimin kanssa rukoilemassa
sairaiden puolesta sekä jakamassa vettä, pientä
syötävää sekä nuttuja vauvoille. Vierailimme eri
osastoilla ja saimme kuulla monenlaisia tarinoita
ihmisten elämästä.
Joka kerta sairaalaan astuminen on raskasta, mutta iloitsemme siitä, että meillä on mahdollisuus vierailla siellä. Usein potilaat ovat todella
sairaita ja sairaalan olot ovat melko alkeelliset.
Moni asia on todella eri tavalla kuin länsimaiden
puhtaissa ja hygieenisissä sairaaloissa.
Vierailumme lopuksi eräs ystävistämme päätyi
nuoren naisen vuoteen vierelle. Tämä oli kuole-
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mansairas ja peloissaan tilanteesta. Ystäväni keskusteli pitkään tuon naisen kanssa ja kertoi hänelle Jeesuksesta, syntien anteeksi antamisesta
ja siitä, että Jeesukseen uskoessa meidän ei tarvitse pelätä kuolemaa. Nuori nainen halusi oppia
tuntemaan Jeesuksen ja ottaa hänet vastaan elämäänsä.
Ystäväni rukoili tuon naisen puolesta. Sen jälkeen naisen kasvoille levisi suuri hymy. Hän sai
rauhan siitä, ettei enää tarvinnut pelätä kuolemaa
ja tiesi pääsevänsä kuoleman koittaessa Jeesuksen luo taivaaseen. Samoin mekin saamme luottaa siihen, että Jeesukseen turvatessa ei tarvitse
pelätä kuolemaa.” ¢
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LÄHETYSLENTOTYÖ
t yöa l a n e s i m i e s h a n n u h e i n o n e n

YLEISTÄ
Kenialaiset ovat joutuneet kärsimään monista terrori-iskuista, jotka on johdettu maan rajojen ulkopuolelta. Monet heistä ihmettelevät ja ovat katkeriakin siitä, että heidän maansa on joutunut
ulkomaalaisten toiminnan uhriksi. Tämäkään vuosi ei tuonut poikkeusta. Tammikuun 15. päivänä
hyökättiin Nairobissa DusitD2-hotelliin sillä seurauksella, että 21 ihmistä kuoli ja ainakin 28 loukkaantui vakavasti. Tämä tuli monelle yllätyksenä.
Aiemman Westgate-ostoskeskuksen hyökkäyksen
jälkeen oli etenkin Nairobissa turvatoimia lisätty
merkittävästi. Monien kirkkojenkin ovilla on turvatarkastukset samaan tapaan kuin lentoasemilla.
Epävarmuus, turvattomuus ja vartiointi ovat yhä
näkyvämpi osa kenialaisten elämää etenkin pääkaupungissa Nairobissa ja sen ympäristössä.
Suurin osa lähetystyöntekijöiden matkoista
Mission Aviation Fellowshipin (MAF) lentokoneiden kyydissä on kuitenkin suuntautunut vielä epävakaammille alueille. Pääosa matkustajista on ollut menossa Etelä-Sudaniin tai Koillis-Keniaan.
Etelä-Sudanin olot ovat olleet poliittisesti epävakaat ja Koillis-Keniaan on vaikuttanut Somalian
läheisyys ja siellä vallitseva jännittynyt tilanne.
Lähetyslentäjien työ on ollut tärkeää ja tarpeellista erityisesti riskialttiissa oloissa. Lentokoneilla
on voitu ylittää alueita, joilla olisi muuten vaarallista liikkua. Pienillä lentokoneilla on myös voitu
laskeutua paikkoihin, joihin suurilla kansainvälisiä
reittejä lentävillä koneilla olisi mahdotonta päästä. Lentokoneilla on myös vältetty pitkät, vaaralliset ja maastoltaan ja kunnoltaan hankalat tiet, joilla automatka helposti katkeaa erilaisiin esteisiin ja
parhaimmillaankin kestää kauan.
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KANSANLÄHETYS MUKANA
LÄHETYSLENTOTYÖSSÄ
Hannu ja Päivi Heinonen ovat työskennelleet Kansanlähetyksen lähettäminä työntekijöinä kansainvälisen Mission Aviation Fellowship (MAF) -lähetyslentojärjestön työyhteydessä. MAF:n toiminnan
aloittamisesta Keniassa tuli vuonna 2019 kuluneeksi 60 vuotta, ja Kansanlähetys on ollut toiminnassa mukana vuodesta 1993 lähtien. Hannu
Heinonen on vastannut Nairobissa Wilsonin lentokentällä MAF:n koneiden avioniikan huollosta.
Avioniikka käsittää lentäjän käytössä olevat radiolaitteet yhteydenpitoa, suunnistusta, oman ja
toisten lentokoneiden tunnistusta ja säähavaintoja
varten. Se sisältää myös sähkölaitteet, kompassit
ja mittaristot. Hannu Heinonen on myös johtanut
hallitiloissa toimivan radiokorjaamon toimintaa.

LÄHETYSLENTOTYÖ
n

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

n

Vuoden 2019 lopulla työntekijöitä
oli lähetyslentotyössä yhteensä 2.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Anne Tuovinen, SEKL
puh. 044 4477 820
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Viime vuosina työn painopiste on ollut uusien
ajanmukaisten radiojärjestelmien asennustöissä. Kaikkiin MAF:n koneisiin on asennettu uudet
radiolaitteet ja lennonvalvontamittaristot. Hannu
Heinonen on ohjannut myös muissa Afrikan maissa lentävien MAF:n koneiden avioniikan huoltoa.
Syksyllä hän sai tervetullutta lisävoimaa työhön,
kun Australiasta saapui nuori radiomekaanikko töihin Nairobiin. Hän on ottanut yhä enemmän
vastuuta päivittäisestä käytännön huoltotyöstä.
Uusi Afrikan alueen avioniikasta vastaava mekaanikko Ugandassa on myös antanut merkittävää
asiantuntija-apua uusien radiojärjestelmien asennukseen ja käyttöön.
MAF:n työntekijäperheet huolehtivat monista
lentäjien, toisten MAF:n työntekijöiden ja matkustajien hyvinvointiin liittyvistä asioista. Heille tarjotaan majoitusta matkoillaan ja aterioita kodeissa
sekä hoidetaan erilaisia matkoihin liittyviä käytännön asioita. Päivi Heinonen on edelleen toiminut emäntänä kotonaan vieraileville MAF:n työntekijöille ja matkustajille. Hänellä on ollut tilaisuus
tehdä kirjallisuustyötä kodin lähiympäristössä.
Hän on iloinnut kiinnostuksesta swahilin- ja englanninkielisiin Raamattuihin ja kirjoihin, joissa on
Raamatun kertomuksia.
Vuoden 2019 aikana Heinoset jatkoivat kahden nuoren kenialaisen avustamista heidän koulunkäynnissään. Heistä vanhempi sai alakoulun
päätökseen ja nuorempi jatkaa vielä vuoden alakoulussa. He asuvat ja käyvät koulua Länsi-Keniassa. ¢
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KIRJALLISUUSTYÖ
t yöa l a n e s i m i e s

IDÄN KIRJALLISUUSTYÖ
KESKI-AASIASSA
Idän kirjallisuustyössä Kansanlähetys tukee kristillisen kirjallisuuden painamista Keski-Aasian
kansoille. Kuluneen vuoden painosuunnitelma oli
tuottaa kirjallisuutta kuudella eri kielellä yhteensä
noin 113 400 kappaletta. Tästä suunnitelmasta jäi
toteutumatta 40 500 kappaletta (joista traktaatteja on 30 000), jotka on tarkoitus painaa vuoden
2020 aikana.
Kirjallisuus muodostuu lasten kuvaraamatuista, lapsille, nuorille ja aikuisille tarkoitetuista traktaateista, kirjasista, kirjoista, lehdistä ja kalentereista. Suurin osa näistä painotuotteista käytetään
evankelioimistyössä. Ne jaetaan sellaisilla alueilla, joilla niitä ei juuri ole saatavilla ja joilla kristittyjä usein syrjitään ja vainotaan.

Raamattutyö
Pieniä eriä Raamattuja ja Uusia testamentteja on
saatu toimitettua kristityille sellaisille alueille, joilla he elävät ankaran vainon alla.

Audioraamatut
Osa Keski-Aasian kristityistä asuu niin kaukana
seurakunnista, ettei heillä ole mahdollisuutta
osallistua seurakuntien toimintaan. Näille kristityille on kuluneen vuoden aikana voitu toimittaa
äänitettyjä Raamattuja ja hengellisiä opetuksia.

Mentorointikoulutus
Keski-Aasiassa järjestettiin syksyllä mentorointikoulutusseminaari, johon osallistui yli 70 miestä.
Osallistujat olivat seurakuntien pastoreita, diakoneja, evankelistoja ja vapaaehtoistyöntekijöitä. He
edustivat viittä kansallisuutta ja viittätoista etnistä kansanryhmää. Koulutuksen tavoitteena on oppia kohtaamaan ihmisiä eri kulttuureista ja uskonnoista.

Kuurojen koulutus

KIRJALLISUUSTYÖ
n

Kansanlähetys on aloittanut kirjallisuustyön vuonna 1967.

n

Vuoden 2019 lopulla työntekijöitä
oli kirjallisuustyössä yhteensä 2.

YHTEYSHENKILÖ
Aluekoordinaattori
Jukka Repo, SEKL
puh. 044 4477 906
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Keski-Aasiassa järjestettiin raamattukurssi kuuroille sekä viittomakielen kurssi vapaaehtoisille,
jotka tulkkaavat seurakuntien tilaisuuksia kuuroille.

Vainottujen kristittyjen
humanitaarinen avustustyö
Tietyillä alueilla Keski-Aasiassa kristityillä on pulaa
ruuasta. Kuluneen vuoden aikana hankittiin perheille elintarvikkeita kahdellatuhannella eurolla.

KIRJALLISUUSTYÖ

TYÖ ULKOMAILLA

ITÄ-EUROOPASSA
Avioliitto-kirja käännettiin romaniaksi ja unkariksi.
Romaniassa tätä kirjaa painettiin 2 000 kappaletta ja Unkarissa 1 500 kappaletta. Romaniassa julkaistu Avioliitto-kirja oli ensimmäinen Kansanlähetyksen maassa tuottama kirja.

Kehitys- ja avustusprojektit
Huhtikuussa lähetimme Saksasta rekkakuorman
(18 000 kg eli 120 m3) käytettyjä vaatteita unkarilaiselle kristilliselle kustantamolle. Vaatteet myydään tämän kustantamon vaatekaupassa kustantamon tukemiseksi. Kristillinen kustantamo
maksoi osan vaatekuljetuksen rahdista.
Kansanlähetys tuki romanialaisten kristittyjen
hammaslääkärien toimintaa toimittamalla heille
laitteita ja instrumentteja. Kesäkuussa lähetimme
Romaniaan kokonaisen hammaslääkäriyksikön.

YHTEYDET TYÖN
TAUSTAJOUKKOIHIN
Rahoitus
Idän kirjallisuustyön rahoitus on saatu yksityisiltä
lahjoittajilta ja yhteistyöorganisaatioilta.

Kokoustoiminta

Tämän lisäksi työstä on kerrottu Uudessa Tiessä, Lähetysystävä-lehdessä ja Kansanlähetyksen
verkkosivuilla.

MIKSI IDÄN KIRJALLISUUSTYÖTÄ
TEHDÄÄN?
Eräs työntekijämme palasi Keski-Aasian matkaltaan ja kertoi seuraavaa: ”Kun olimme luovuttaneet kirjamme kristityn perheen pienessä kerrostalohuoneistossa, perheen rouva tarjosi meille
teetä. Kerrottuaan maansa tilanteesta tämä kristitty perheenäiti sanoi: ‘Kun te tulette tänne vainojen keskelle meitä tervehtimään, niin se kertoo
meille, ettei meitä ole jätetty yksin. Teidän vierailunne muistuttaa meitä, että me olemme osa
maail
manlaajuista Kristuksen perhettä. Teidän
tuomanne Jumalan sana on meidän kansamme
ainoa toivo, joka voi saada aikaan muutoksen.’”
Me haluamme järjestönä tehdä työtä, että kaikilla sekä Keski-Aasiassa että Itä-Euroopassa olisi
mahdollisuus kuulla ilosanoma Jeesuksesta.
Kiitos kaikille teille, jotka olette mukana idän
kirjallisuustyössä rukouksin ja lahjoituksin, näillä
Apostolien tekojen sanoilla: ”Rukouksesi ja almusi ovat uhrina nousseet Jumalan eteen, ja hän on
muistanut sinut.” (Ap. t. 10:4) ¢

Suomessa ja ulkomailla järjestettiin 43 tilaisuutta, joissa kerroimme vainottujen kristittyjen tilanteista ja haastoimme kristittyjä muistamaan heitä
rukouksin. Kerroimme myös lähetystyön mahdollisuuksista sekä niissä maissa, joissa kristittyjä vainotaan, että Itä-Euroopassa, jossa nyt voidaan toimia vapaasti.

Tiedotus
Joka toinen kuukausi olemme lähettäneet uutiskirjeet idän kirjallisuustyön tukijoille Suomessa
ja yhteistyöorganisaatioille ulkomailla. Suomessa kirjeen saajia oli vuoden lopussa 325 henkilöä.
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TYÖ KOTIMAASSA
kot i m a a n t yö n a lu e ko o r d i n a at to r i a n s s i s avo n e n

SUOMI SYDÄMELLÄ
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kotimaantyön
tärkein tarkoitus on tukea kansanlähetyspiireissä
tapahtuvaa työtä. Kansanlähetys toimii kotimaassa 17 alueellisessa piirijärjestössä. Vaikka kansanlähetyspiirien kokoava toiminta tapahtuukin
yleensä maakuntien suurissa kaupungeissa, niillä on toimintaa myös pienemmillä paikkakunnilla. Vastuuryhmien ja yksittäisten vastuunkantajien
ansiosta Kansanlähetyksen toiminta kattaa hyvin
koko maan, kuten kotimaantyön kampanjan nimi
Suomi sydämellä viestii. Kotimaantyön näkynä on
viedä evankeliumi kaikille suomalaisille. Ruotsissa
asuvien suomalaisten tavoittamiseksi siellä toimii
kahdeksastoista piirijärjestömme.

TYÖ KANSANLÄHETYSPIIREISSÄ
Hengellisen kodin rakentaminen perinteisillä ja
uusilla toimintatavoilla leimasi kertomusvuoden työtä Kansanlähetyspiireissä. Uusia vastuunkantajia ja työntekijöitä saatiin erilaisiin tehtäviin. Yksittäisen piirijärjestön ja Kansanlähetyksen
liitto-organisaation (SEKL) yhteistyö korostui erityisesti Kansanlähetyspiirien erilaisissa muutosprosesseissa, kuten rekrytoinneissa.
Kolmen piirin foorumeissa pääsivät naapuripiirien vastuunkantajat yhteen jakamaan ajankohtaisia asioita. Piirifoorumit tarjosivat alustan luontaiselle verkostoitumiselle liikkeen sisällä. Myös
piirijohtajien päivillä, työntekijäpäivillä ja vastuunkantajaretriitissä työstettiin kansanlähetyspiirien
ja liiton yhteisiä asioita.

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN
NOSTAMAA
Kertomusvuonna jatkettiin kotimaantyössä strategisten tavoitteiden viitoittamalla tiellä. Työn vah-
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vistamiseksi Kansanlähetyksen identiteettiä työstettiin eri tavoin. Kansanlähetyksen hengellisiä
koteja kehitettiin muun muassa Hengellisen kodin
mallit -ohjausryhmän avulla. Paimenuustyöryhmä
alkoi kartoittaa Kansanlähetyksessä ilmenevää
paimenuutta. Kansanlähetyspiirien ja kotimaantyön osaston tulonmuodostusta vahvistettiin kehittämällä erityisesti työntekijöiden lähettäjätiimejä.

JULISTUSTYÖ
Kansanlähetyksen valtakunnallisessa julistustyössä palveli julistajia sekä palkattuina että sopimusperusteisesti. Kansanlähetyspiireissä toimi myös
paikallisia julistajia, joiden työ oli hyvin organisoitua ja johdettua. Kertomusvuonna suunnattiin
ajatuksia julistustyön kehittämiseen muun muassa
hahmottelemalla uutta julistajakoulutusta. Koulutuksen nimeksi tuli Kansanlähetyskoulu, ja siinä
koulutetaan vapaaehtoisia myös muihin kuin julistustehtäviin. Kansanlähetyskoulun ensimmäiselle
vuosikurssille haki loppuvuoden aikana kymmeniä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita.
SEKL:n valtakunnallisen raamattukoulutustyön
osalta järjestettiin vuoden 2019 aikana erilaisia
opetus- ja julistustilaisuuksia seurakunnissa, Kansanlähetyksen piireissä, Kansanlähetysopistolla,
radiolähetysten kautta sekä matkatoiminnassa.
Niitä oli yhteensä 139 päivänä. Lukumääräisesti
selvästi eniten oli vierailuja seurakunnissa ja kansanlähetyspiireissä. Opetuksia oli sekä suoraan
joistakin Raamatun kirjoista että erityisesti sellaisista Raamatussa ja kristillisessä uskossa tärkeistä teemoista – kuten toivo ja Jumalan rakkauden
elämää muuttava voima – jotka ovat hyvin yhdistettävissä ihmisten oman elämän todellisuuteen ja
kysymyksiin.

TYÖ KOTIMAASSA

RADIO- JA TELEVISIOTYÖ

YHTEISTYÖKUMPPANUUDET

Kansanlähetys tuotti Radio Deihin Raamattuavain,
Junioriavain, Raamattuavain Extra, Lähetysavain
ja Raamattubuffet -ohjelmia. TV7-televisiokanavalle tehtiin Café Raamattu -keskusteluohjelmaa.
Kansanlähetysopistolta striimattiin sunnuntain jumalanpalveluksia. Joitakin Kansanlähetyksessä
nauhoitettuja saarnoja annettiin Radio Patmoksen käyttöön. Kansanlähetyksen nauhoitetut ohjelmat tallennettiin internetosoitteeseen avaimia.
net. Vuonna 2019 aloitettu kotisivu-uudistus tähtää siihen, että Kansanlähetyksen tuottamat radio- ja videojulkaisut löytyvät osoitteesta kansanlähetys.tv vuoden 2020 aikana.

Kansanlähetyksen kotimaantyölle oli ominaista
monipuolinen yhteistyö. Kansanlähetyspiirit toimivat yhteistyössä paikallisten seurakuntien ja
järjestöjen kanssa. Kirkon lähetyskasvatustyötä
tuettiin esimerkiksi antamalla lähetystyön asiantuntemusta hiippakuntien ja seurakuntien tilaisuuksiin. Yhteistyö eri toimijoiden kesken vahvistui muun muassa sisäistä viestintää kehittämällä
sekä osaamista ja voimavaroja jakamalla. ¢

KANSANLÄHETYSPÄIVÄT
Kansanlähetyspäiviä vietettiin Ryttylässä 5.–7.7.
teemalla Raamattu rakkaaksi. Päivien ohjelma ja
oheispalvelut olivat monipuoliset. Edellisvuosiin
verrattuna osallistujamäärä kasvoi edelleen. Vuoden 2020 Kansanlähetyspäivien teemaksi on valittu Evankeliumi kaikille. Näin ollen vuosien 2019
ja 2020 kesäjuhlat muodostavat kokonaisuuden
Kansanlähetyksen vision ympärille.

VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT
Kansanlähetyksen valtakunnallisessa kotimaantyössä järjestettiin useita tapahtumia Kansanlähetysopistolla Ryttylässä. Naistenpäivät, miestenpäivät, senioripäivät, rukouskonferenssi sekä
perheleirit kokosivat satoja osanottajia. Näitä kokoontumisia toteutettiin yhteistyössä Kansanlähetyspiirien kanssa. Vapaaehtoisten merkitys tapahtumien järjestämisessä oli mittava.

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI •
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NUORTEN MAAILMA
a lu e ko o r d i n a at to r i to n i ko k ko n e n

KANSANLÄHETYKSEN JUNIORI- JA NUORISOTYÖ eli 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 luterilainen tunnustus. Nuorten Maailman kotisivut ovat osoitteessa nm.fi.

JUNIORITYÖ
Kansanlähetyksen valtakunnallisen juniorityön
pääpainona on mahdollistaa, että lapset ympäri
Suomen pääsevät kuulemaan evankeliumia. Työtä
tehdään kaikissa Kansanlähetyksen piireissä sekä Ryttylässä. Kansanlähetyksen juniorityö pyrkii myös tukemaan juniori- ja lapsityötä Suomen
evankelis-luterilaisessa kirkossa koulutusten, materiaalien ja yhteistyön avulla. Kansanlähetyksen
juniorityö toimii Donkki-teemalla, ja sen tuotteina
toimivat leirit, toimintaillat, kerhot sekä lehti. Lasten harraste- ja raamatunlukulehti Donkki ilmestyy neljä kertaa vuodessa (helmi-, touko-, syys- ja
marraskuussa). Se sisältää lapsentajuista ja turvallista raamattuopetusta sekä harrastepalstoja ja tarinoita. Donkki-lehden raamattuaukeamia
voi käyttää sellaisenaan raamattuopetuksina. Koko lehden pohjalta voi järjestää vaikka kokonaisen
leirin opetuksineen ja pajoineen.
Vuoden 2019 lehtien teemat olivat Ylösnousemus, Kiitollisuus, Daniel ja Turvassa. Kevään
Donkki-lehden levikki oli 4 600 kpl, kesän lehden
levikki oli 5 000 kpl, syksyn 3 500 kpl ja talven
4 500 kappaletta. Donkki-lehden voi tilata kotiin
tai nipputilauksella seurakuntiin.
Juniorityön nettisivut ovat osoitteessa donkki.
net.

Toiminta piireissä
Kansanlähetyksen juniorityön kohderyhmänä ovat
28

•

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI

alakouluikäiset lapset. Vuonna 2019 juniorityötä
tehtiin kaikissa kansanlähetyspiireissä.
Kansanlähetyksen juniorityön päätyömuodot ovat Donkkis Big Night -toimintaillat, Donkkis-kerhot ja Donkki-leirit. Donkkis Big Night -iltoja järjestettiin eri puolilla Suomea kymmenillä
paikkakunnilla. Iltoihin osallistui paikkakunnasta riippuen kymmenistä satoihin lapsiin. Joillain
paikkakunnilla järjestettiin myös säännöllistä viikkotoimintaa sekä leirejä lapsille ja junioreille.
Juniorityön voimavarana ovat vapaaehtoiset
vastuunkantajat ja yhteistyö paikallisten seura-

NUORTEN MAAILMA
n

Nuorten Maailma toimii yhteistyössä
luterilaisten paikallisseurakuntien
nuorisotyön kanssa ja tarjoaa näille
koulutuspaketteja sekä ohjelma- että
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
Nuorten Maailman aluekoordinaattori
Toni Kokkonen, SEKL
044 447 7970

TYÖ KOTIMAASSA

kuntien kanssa. Vapaaehtoisille vastuunkantajille ja seurakuntien työntekijöille järjestettiin koulutusta eri puolilla Suomea.

Toiminta Ryttylässä
Kansanlähetyksen juniorityön tarkoituksena on
kertoa lapsille evankeliumia Jeesuksesta lasten maailmaan sopivalla tavalla. Haluamme tarjota myös mahdollisuuden kokea yhteyttä muiden
lasten kanssa ja etsiä omaa paikkaansa Jumalan
suunnitelmassa. Vuonna 2019 toimintaa vähensi se, että yhden työntekijän jäätyä äitiysvapaalle
työpanos jätettiin säästösyistä korvaamatta puolelta vuodelta.
Kansanlähetysopistolla Ryttylässä järjestettiin toimintavuonna 2019 seitsemän Donkki-leiriä
eri-ikäisille lapsille:
• Huhtikuussa Donkin lähetysleiri 10–12-vuotiaille
lapsille. Leirillä oli 55 lasta.
• Huhtikuussa Junnujen lähetysleiri 13–14-vuotiaille (14 lasta)
• Kesäkuun Junnujen Kesä 11–14-vuotiaille -tapahtuma peruttiin
• Kesällä järjestettiin Donkin kesäleiri 7–8-vuotiaille (59 lasta)
• Kesällä järjestettiin Donkin kesäleiri 10–12-vuotiaille (72 lasta)
• Heinäkuussa Junnuripari 13–14-vuotiaille (51
lasta)
• Heinäkuussa Donkin kesäleiri 9–10-vuotiaille
(47 lasta)
• Marraskuussa järjestettiin Donkin syysleiri
10–12-vuotialle (64 lasta).
Yhteensä Ryttylässä järjestetyt leirit kokosivat
362 lasta. Leireillä toimi lisäksi vapaaehtoisina tai
palkkiotoimisina vastuunkantajina useita kymmeniä nuoria ja aikuisia.
Toimintavuonna järjestettiin keväällä perheiden suosima Raamattuloma ja kesäkuussa Per-

heleiri. Lokakuussa järjestettiin koko perheen Paras Perintö -tapahtuma. Leiriseikkailu-tapahtuma
lapsille ja isovanhemmille pidettiin toukokuussa
opiston puolesta. Kansanlähetyksen kesäjuhlilla
Kansanlähetyspäivillä järjestettiin lasten ja junnujen ohjelmaa.

NUORISOTYÖ
Pointti- ja Nuotta-illat piireissä
Kansanlähetys järjesti eri puolilla Suomea viikoittaisia Pointti-nuorteniltoja yhteistyössä Sleyn, OPKOn ja Raamattuopiston kanssa sekä Nuotta-iltoja.

Rippikoulutyö
Nuorten Maailma kokoaa nuoria rippileireille, jatkorippileirille ja isoskoulutusviikonloppuihin kaikkialta Suomesta. Kertomusvuoden aikana Kansanlähetysopistolla järjestettiin seitsemän
rippileiriä. Yhden perusleirin lisäksi toteutettiin
kuusi teemarippikoulua: luova ripari, kaksi sporttiriparia, tanssiripari, alppiripari sekä yhteistyössä Päijät-Hämeen Kansanlähetyksen kanssa Lappi-ripari. Lisäksi Etelä-Saimaan Kansanlähetys
toteutti ratsastusriparin. Rippikoululaisia leireillä
oli yhteensä 210.
Kertomusvuonna nuorisotyöntekijät kokivat,
että rippikoulujen valmisteluissa ja toteutuksessa
olisi tarvittu enemmän työvoimaa.
Vuoden 2019 rippikoululaisille ja isosille järjestettiin syyskuussa Pointti-kasvuleiri, joka oli samalla Nuorten Maailman rippikoulujen jatkoripari.
Leirille osallistui yhteensä 143 nuorta.
Isoskoulutuksessa (ISKO) Kansanlähetysopistolla käytännön isostaitoja opetteli kahden viikonlopun aikana yhteensä 273 nuorta (keväällä 135
ja syksyllä 138 nuorta). Isoskoulutukseen sisältyi
sekä kaikille yhteistä että eri ikäryhmien isosille
suunnattua opetusta.

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI •
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Nuorisotyön valtakunnalliset tapahtumat
Valtakunnallisten nuorisotapahtumien pääkohderyhmä ovat 15–19-vuotiaat nuoret. Tapahtumat
ovat päihteettömiä ja ne tarjoavat nuorille innostavia ja rohkaisevia kokemuksia. Nuoren elämä
huomioidaan kokonaisvaltaisesti, ja hänen hengellistä kasvuaan tuetaan ottaen huomioon nuoren
omasta elämäntilanteesta nousevat kysymykset.
Tapahtumissa nuorille on aina tarjolla mahdollisuus kahdenkeskiseen luottamukselliseen keskusteluun aikuisen ihmisen kanssa.
Valtakunnallisia nuorisotapahtumia järjestettiin
kolme: Haaste-uudenvuodenleiri, Quiet Action
-pääsiäistapahtuma sekä Nuorten Kesä. Life-taideleiriä ei henkilöresurssi- ja taloussyistä järjestetty. Haaste-leiri keräsi 176 nuorta, Quiet Action
139 nuorta ja Nuorten Kesä 195 nuorta. Leirien
ohjelmassa oli raamattuopetusta, omien taiteellisten lahjojen kehittämistä, yhdessäoloa, nuorten
elämään liittyvien kysymysten käsittelyä, jumalanpalveluksia ja muuta toimintaa. Osallistujamäärissä oli laskua, etenkin Nuorten Kesän osalta: 2018
osallistujia oli 345.
Nuorten Maailman tapahtumien osallistujat tulevat useiden eri seurakuntien ja kristillisten järjestöjen piiristä. Valtakunnalliset tapahtumat yhdistävät näin eri alueilla asuvia nuoria sekä
maantieteellisesti että kulttuurisesti. Toiminta antaa myös mahdollisuuden varustaa ja tukea osallistujia toimimaan kristillisten arvojen mukaisesti oman arkensa ja ikäryhmänsä keskellä toinen
toistaan tukien.
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys on Suomen
evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, ja siksi Nuorten Maailman toiminnassa on esillä vahvasti kansainvälinen ulottuvuus ja lähetyskasvatus. Lisäämme tietoisuutta lähetystyöstä ja
kannustamme nuoria rukoilemaan lähetystyöntekijöiden puolesta. ¢
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VIESTINTÄ
v i e s t i n tä j o h ta ja s a l l a ku r p pa - s i lva

VIESTINTÄOSASTON työn päämääränä on tehdä
Kansanlähetyksen visio, tavoitteet ja työn tulokset
tunnetuiksi toimivien ja tavoittavien viestintäkanavien kautta. Viestinnän avulla kutsumme kristittyjä
mukaan Kansanlähetyksen toimintaan vapaaehtoisiksi, esirukoilijoiksi ja taloudellisiksi tukijoiksi.
Vuosi 2019 oli viestintäosaston ensimmäinen
kokonainen toimintavuosi. Vakiinnutimme käytäntöjä, työstimme Kasanlähetyksen viestintää ohjaavaa viestintästrategiaa ja kehityimme niin tiiminä
kuin toimintatavoissammekin. Perustyötehtäviimme kuuluu kertoa Kansanlähetyksen työstä ja
tuottaa laadukasta sisältöä painettuun mediaan,
nettiin ja radioon.
Teemme jatkuvaa työtä kumppanuussuhteiden
hoitamiseksi niin yksityisten henkilöiden, Kansanlähetyspiirien kuin Suomen ev.-lut. kirkon seurakuntienkin kanssa. Nimikkosopimusyhteyksiä hoidimme 234 seurakunnan kanssa.
Vuonna 2019 Kansanlähetykselle kerättiin kaksi valtakunnallista kirkkokolehtia, joita varten tuotimme tiedotusmateriaalit. Toteutimme neljä valtakunnallista keräystä. Testamenttilahjoitusta
pidettiin esillä erityisesti Hyvä testamentti -kampanjan avulla.

VUODEN 2019 PÄÄTAVOITTEET
JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN

• Viestintäkanavien vahvistaminen erityisesti nettisivujen uudistuksella: Kansanlähetyksen nettisivujen uudistamisprojektia työstettiin koko
vuoden ajan. Vuoden aikana julkaistiin uudella
pohjalla kansanlähetys.fi, kansanlähetyspäivät.
fi, donkki.net ja kansanlähetysopisto.fi -sivustot sekä useiden piirijärjestöjen sivut. Kansanlähetys.tv, nuortenmaailma.fi ja piirien sivujen
työstäminen ja julkaisu jatkuvat vuodelle 2020.
• Työntekijöiden koulutus, valmennus ja tukeminen lähettäjätiimien ja kumppanuussuhteiden
kehittämisessä (LKK): Viestintäosasto järjesti
kaksi nelipäiväistä lähettäjätiimien ja kumppanuussuhteiden kehittämisen valmennusta, joissa oli yhteensä 28 osallistujaa. Lisäksi viestintäosasto järjesti henkilökohtaisen LKK-palaverin
15 lähettiyksikölle, tuotti materiaalia työntekijöiden käyttöön ja tuki kotimaantyöntekijöitä
kumppanuussuhteiden hoitamisessa.
Tärkeä ja mieleenpainuva viestintäosaston työn
tulos vuodelta 2019 on visuaalisen ilmeen uudistus ja käyttöönotto maaliskuussa. Projektin myötä järjestön ilme tuotiin menestyksekkäästi tähän
päivään. Kansanlähetys mukaan lukien piirijärjestöt, Kansanlähetysopisto ja Nuorten Maailma saivat yhtenäiset, helppokäyttöiset logot ja fontit.
Samassa yhteydessä näiden värisävyjä tarkistettiin. ¢

• Viestintästrategian päivittäminen: Viestintästrategiatyöskentely alkoi kesäkuussa 2019 viestintäosaston sisäisenä työskentelynä ja jatkui
syksyllä analyysien toteuttamisella sekä osallistavan työskentelyn valmistelulla. Muiden osastojen strategiatyöskentelyt, kyselyn toteuttaminen sekä jatkotyöskentely siirtyivät vuodelle
2020.
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KUSTANNUS OY UUSI TIE
y h t e ys pä ä l l i k kö s a n n a m y l l ä r i n e n

VISIOMME ON OLLA mediatalo, joka tunnetaan
rohkaisevasta, rakentavasta ja sytyttävästä sanomasta. Missiomme on välittää yhdessä Kansanlähetyksen kanssa median eri keinoin evankeliumia
edistääksemme ja tukeaksemme uskoa ja hyvää
kristillistä elämää.

AVAINTAVOITTEET
JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Oikein mitoitetut resurssit
Vuonna 2018 toteutetun skenaariotyöskentelyn
tavoitteena oli tarkentaa ja visioida kustannusosakeyhtiön toimintaa tulevaisuudessa. Valitun
skenaarion mukaisesti yhtiössä aloitettiin vuonna
2019 kirjakustannustoiminnan alasajo ja uudelleen mitoittaminen Suomen ev.lut. Kansalähetyksen tarpeita vastaavaksi.

Johtotiimi jatkoi kolmihenkisenä: Matti Korhonen, Leif Nummela ja Sanna Myllärinen (pj.).
Tiimi suuntasi resurssit vahvistamaan päätuotetta, Uusi Tie -lehteä. Vuoden aikana toteutettiin lehden ulkoasu-uudistus ja aloitettiin verkkosivu-uudistus.
Kirjakustannuksen puolelta vapautuvia resursseja käytettiin evankelioivan Ilon Aika -lehden ja
Joulun Aika -lehden markkinointiin. Molemmat
lehdet myytiin loppuun suurista painosmääristä
huolimatta.
Vuonna 2019 julkaistiin neljä uutta kirjanimikettä: 101 aarretta Raamatusta, Ainutlaatuinen tehtävä, Kun Jumala kutsuu sekä Armon koskettamat. Uusintapainos tehtiin nimikkeistä Avioliitto
3p., Eutanasia 3p., Marriage 2p.

LEHTIEN
PAINOSMÄÄRÄT
> Uusi Tie / viikko keskimäärin 6 900 kpl
> Uusi Tie / kk-painos 7 300 kpl
> Donkki keskimäärin 4 000 kpl
> Ilon Aika 50 000 kpl
> Joulun Aika 2019 20 000 kpl

32

•

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI

KUSTANNUS OSAKEYHTIÖ UUSI TIE

Toimiva yhteistyö SEKL:n kanssa
Kumppanuuslehti Suuressa mukana ilmestyi neljä kertaa. Lehden toimitussihteerinä toimi Uudesta Tiestä Sanna Myllärinen.
Ilon Aika -lehteä jaettiin 10 000 kpl ennen Kansanlähetyspäiviä Ryttylän läheisyyteen.
Joulun Aika -lehden myyntiprosessi tarkistettiin yhdessä ja lehteä myytiin 20 000 kpl.
Kansanlähetys osti toiminnan kannalta olennaisia kirjoja Uuden Tien varastosta tukeakseen
piirijärjestöjen toimintaa.

Levikki
Uuden Tien viikkotilaajia oli noin 6 700. Lehden
levikki laski noin 300 tilaajan verran. Tähän vaikutti myös seurakuntien massatilausten loppuminen.
Uusia tilaajia saatiin useiden pienten purojen
kautta. Merkittävimmät toimet olivat tapahtumakävijöiden kontaktointi, mainostaminen sosiaalisessa mediassa sekä vanhojen tilaajien tavoittaminen.

Taloudellisesti kannattava toiminta
Lehtimyynti pysyi vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla, jolloin myynnissä nähtiin reilu lasku. Liikevaihdon muutos vauhditti kirjakustannuksen
alasajoa ja toimenkuvien uudelleen järjestelyjä.
Osittain henkilöstökulujen laskun vaikutuksesta Kustannus Oy Uuden Tien taloudellinen asema
säilyi. ¢
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KANSANLÄHETYSOPISTO

KANSANLÄHETYSOPISTO
r e h to r i n i i lo r äs ä n e n

KANSANLÄHETYSOPISTON lukuvuosikertomus
alkaa kesäkuusta 2019 ja päättyy toukokuuhun
2020. Se poikkeaa muiden osastojen toimintakertomuksista, jotka jaksottuvat kalenterivuoden mukaan.
Kansanlähetysopisto antoi koulutusta seitsemällä opintolinjalla sekä neljällä kesälinjalla. Kesälinjoilla (kesätiimi, mediatiimi, tanssitiimi ja urheilumissiotiimi) 2019 opiskelijoita oli 30, syksyn
linjoilla 60 ja keväällä 48 opiskelijaa. Kolmen päivän mittaiset arkiperiodit olivat erityisen suosittuja. Osallistujamäärät kasvoivat huomattavasti. Lyhytkurssitoimintamme painottui aiempien vuosien
tavoin viikonloppuihin. Uutena avauksena mainittakoon pelisuunnittelutapahtuma, joka järjestettiin tammikuussa 2020 ja herätti positiivista kiinnostusta.
Aluehallintovirasto antoi virusepidemiaa koskevan määräyksen oppilaitoksille 16.–17.3. Määräys tuli voimaan jo 18.3. Sen perusteella Kansanlähetysopisto tyhjeni välittömästi opiskelijoiden
siirryttyä etäopetukseen. Muutos oli erittäin nopea ja raju. Opettajat siirtyivät antamaan opetusta
netin välityksellä. Viikonlopun tapahtumista vain
osa voitiin siirtää nettiin. Keittiön henkilökunta,
siistijät ja asuntolanhoitaja lomautettiin. Vain kiinteistöhenkilökunta jäi opistoalueelle kunnostus- ja
remonttitöihin. Vuoden suurin investointi oli keväällä Lähetyskeskuksen koko alueen valaistuksen uusiminen, johon saimme kohdennetun lahjoituksen.
Kesätoiminta 2019 oli vilkasta. Suurin tapahtuma oli edellisvuosien tavoin Kansanlähetyspäivät,
johon osallistui yli 10 000 kävijää.
RAAMATTULINJALLA opiskeli lukuvuonna 2019–
2020 yhteensä 15 opiskelijaa. Jonkin verran opiskelijat vaihtuivat lukukausien välillä. Opintojen painopiste oli Raamatun kirjojen opiskelussa,
mutta opinnoissa perehdyttiin myös kristinoppiin,
lähetystyöhön ja evankeliointiin. Syksyllä jär34
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jestettiin toimintaviikko, jonka aikana opiskelijat
evankelioivat pienissä ryhmissä eri puolilla Suomea. Yksi ryhmä vieraili Ruotsissa. Koronaepidemiasta huolimatta kevään toimintaviikko järjestettiin soveltavin osin. Etäopiskelussa hyödynsimme
Discord-sovellusta.
APOLOGIALINJALLA opiskeli lukuvuoden aikana
yhteensä kuusi opiskelijaa. Linjalla opiskeltiin Raamatun kirjoja ja niiden tulkintaa, maailman uskontoja, apologiaa, luterilaista uskonoppia ja lähetysteologiaa sekä perehdyttiin ajankohtaisiin eettisiin
kysymyksiin. Syksystä alkaen opetuksessa painotettiin uskon puolustamisen taitojen löytämistä ja
kehittämistä. Linja tarjoaa kristilliselle uskolle ja
elämälle perusteet, jotka kestävät kriittisen tarkastelun. Apologialinja varustaa kohtaamaan jälkikristillisen maailman haasteet ja elämään todeksi uskoa rohkeasti evankeliumiin luottaen.
KANSAINVÄLISYYSLINJALLA oli lukuvuoden aikana 18 opiskelijaa. Kuuden viikon valmennusjakson jälkeen opiskelijat lähtivät opistolta eri maihin
2–22 kuukauden ulkomaanjaksolle. Paikallisissa
seurakunnissa ja erilaisissa järjestöissä toteutetun
vapaaehtoistyön kautta opiskelijat pääsivät tutustumaan seurakunta-, diakonia-, lähetys- ja kehitysyhteistyöhön sekä samalla pohtimaan omaa
paikkaansa hengellisessä työssä.
PALVELUTYÖLINJALLA oli lukuvuoden aikana 19
opiskelijaa. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa painottui työssäoppiminen. Opintosuunnitelma sisälsi myös kaksi raamattuperiodia kuukaudessa ja tarjosi mahdollisuuden olla mukana
linjaopiskelijoiden yhteisissä tapahtumissa. Lähetyskeskuksen monipuolinen toiminta tarjoaa myös
työelämässä olleille erilaisia käytännön oppimismahdollisuuksia kiinteistön, keittiön, siistijöiden,
viestinnän, median, tapahtumien, linjojen ja toimiston yhteydessä.

KANSANLÄHETYSOPISTO

LÄHETYSLINJALLA oli 12 opiskelijaa syyslukukauden intensiivijaksolla. Opiskelijat perehtyivät
monipuolisesti lähetystyön kysymyksiin rakentaen samalla kumppanuussuhteita lähettäviin tahoihin ja valmistautuen lähtöön. Linjan käyneistä
9 lähetetään Kansanlähetyksen kautta lähetystyöhön. Yksi pariskunta lähtee MAF:n kautta ja
yksi syksyn opiskelijoista jatkaa maahanmuuttajatyössä Suomessa. Kevätlukukaudella alkoi uusi kahdesta pariskunnasta muodostuvan lähetyslinjan monimuotojakso, jonka aikana perehdytään
lähettävään järjestöön, missiologiaan ja tulevaan
työalueeseen. Linja jatkaa seuraavana syksynä
intensiivijaksolla Ryttylässä edellisen vuoden tapaan.
NUORISOTYÖLINJALLA ei ollut tämän lukuvuoden aikana opiskelijoita. Nuorisotyölinjan käytännön tehtävät tapahtumissa, leireillä, koulu- ja
piirivierailuilla, linjan oma opetus ja raamattuperiodeille osallistuminen antavat valmiuksia kantaa
vastuuta kristillisessä lapsi- ja nuorisotyössä.

kana oli suurta. Yhteensä maahanmuuttajalinjalla
opiskeli lukuvuoden aikana yksitoista opiskelijaa,
joista samanaikaisesti vähimmillään vain neljä ja
enimmillään seitsemän opiskelijaa.
Opiskelijoiden vähyyden vuoksi maahanmuuttajalinjalla opiskeltiin koko ajan yhdessä ryhmässä eikä tasoryhmissä, kuten aiempina vuosina.
Opinto-ohjelmaan kuului kolme päivää suomen
kieltä, yksi päivä arjen taitoja ja yksi päivä kristinuskon perusteita viikossa. Kristinuskon perusteet sisälsivät vuoden aikana muun muassa seuraavia Raamatun kirjoja ja teemoja: Johanneksen
evankeliumi, Galatalaiskirje, laki ja evankeliumi,
Raamatun kirjat, Raamatun luotettavuus ja arvovalta, Raamatun punainen lanka, kymmenen käskyä, uskontunnustus, Isä meidän -rukous, kaste
ja ehtoollinen sekä Raamattu ja Koraani. Aluehallintoviraston määräyksen jälkeen, 16.3. alkaneen
etäopetuksen aikana opetus tapahtui Whatsappissa ja Teamsissä. ¢

MEDIALINJALLA oli syksyllä neljä ja keväällä kolme opiskelijaa. Keväällä yksi kolmesta opiskelijasta opiskeli henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla ja muut keskittyivät mediatuotantoon. Tämä
oli medialinjan kolmas toteutunut lukuvuosi. Kuten aikaisempinakin vuosina, syksy tähtäsi opiskelijoiden perehdyttämiseen audiovisuaalisen
median perusteisiin. Valokuvausjakso oli edellisiin vuosiin verrattuna intensiivisempi, ja tapahtumatekniikan koulutusta lisättiin. Lukuvuoden
aikana valmistui sekä apologialinjan että apologiaforumin mainosvideo.
MAAHANMUUTTAJALINJA toteutettiin lukuvuonna 2019–2020 neljännen kerran. Edellisinä
kolmena huippuvuonna linjalla opiskeli vuosittain
25–30 henkilöä. Elokuussa 2019 opiskelijamäärä putosi jyrkästi, ja vaihtuvuus lukuvuoden ai-
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HALLINTOELIMET

HALLINTOELIMET
j o h d o n as s i s t e n t t i s i r pa h u ov i n e n

LIITTOKOKOUS
Liittokokous pidettiin Lähetyskeskuksessa Ryttylässä 7.9.2019. Kokouksessa oli läsnä 143 äänivaltaista edustajaa.

LIITTOHALLITUS JA KANSAN
LÄHETYSOPISTON JOHTOKUNTA
Tuomo Heikkilä, tietoliikenneinsinööri, Helsinki (1992–99, 2001–, puheenjohtaja 2011–2019)
Jukka Bergström, sähkövoimateknikko, Vaasa
(2018–)
Irmeli Hakkarainen, talousjohtaja, Kouvola
(2013–)
Hanna Hakulinen, luokanopettaja, Mikkeli (2012)
Antti Jääskö, insinööri (ylempi AMK), Pirkkala
(2018–)
Mattias Kaitainen, opiskelija, Helsinki (2019–)
Raili Kemppainen, kouluneuvos, Paltamo (2004–
2019)
Cecilia Kurkinen, palveluesimies, Hiltulanlahti (2018–)
Regina Leppänen, osastonhoitaja, HM, Lahti
(2015–)
Risto Nikula, puutarhuri, Kalajoki (2016–2019)
Satu Salo, seurakuntalehtori, Nakkila (2017–)
Tuula Vainio-Syrjälä, markkinointipäällikkö,
Parainen (2015–)
25.5.2019 saakka lähettien edustajana Mirva
Lappalainen, varaedustajana Arni Hukari.
24.8.2019 alkaen lähettien edustajana Daniel
Nummela, varaedustajana Vesa Sipari.
25.5.2019 saakka piirijohtajien edustajana Antti
Nironen, varaedustajana Peeti Kallonen.
24.8.2019 alkaen piirijohtajien edustajana Peeti
Kallonen, varaedustajana Harri Alatupa.
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Liittohallitus kokoontui 8 kertaa ja pöytäkirjoihin
kertyi 169 pykälää. Kansanlähetysopiston johtokunta kokoontui 7 kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi
109 pykälää.

JOHTORYHMÄ
Lähetysjohtaja Mika Tuovinen, apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola (osa-aikaisesti), kotimaantyön
johtaja Jukka Repo osa-aikaisesti, hallintojohtaja Teijo Peltola 16.11.2019 saakka osa-aikaisesti, hallintojohtaja Samuli Virtanen 16.11.2019 alkaen, viestintäjohtaja Salla Kurppa-Silva.
Kansanlähetysopiston asioissa rehtori Niilo Räsänen oli mukana johtoryhmässä.
Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 28 kertaa.

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

TALOUS

TALOUS
h a l l i n to j o h ta ja s a m u l i v i r ta n e n ja as i a n t u n t i ja m i ka e l h a l l e e n

Suluissa vertailun vuoksi vuoden 2018 luvut.
Tilikauden tulos tilivuonna 2019 oli 507 719,01
euroa ylijäämäinen (15 195,71). Operatiivinen alijäämä oli 116 358,12 euroa (–121 641,45). Taseen
loppusumma yhdistyksen osalta oli 4 744 321,12
euroa (3 800 777,46). Operatiivista alijäämää paikattiin suurlahjoituksin ja testamenttituotoin.
Vahvasti voitollista tulosta selittävät osin merkittävät suurlahjoitukset, osin kirjanpidolliset oikaisut, joita vuoden aikana tehtiin muun muassa lomapalkkavelkaan. Lisäksi tulokseen sisältyy
korvamerkittyjä menoeriä, jotka siirtyvät tuleville
vuosille. Ilman näitä tekijöitä tulos olisi ollut lievästi ylijäämäinen.
Suurin menoerä, henkilöstökulut, pysyi lähes muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna;
kasvua menoissa oli alle 0,2 prosenttia. Toimin-

SUOMEN EV.LUT.
KANSANLÄHETYKSEN
TYÖNTEKIJÄMÄÄRÄT

2018 2019
Kansanlähetyspiirit

41

41

SEKL

57

56

Lähetystyöntekijät

63

57

9

10*

170

164*

Yhteensä

TYÖ ULKOMAILLA JA KOTIMAASSA
Ulkomaisen työn kulut olivat yhteensä 3 867 076
euroa (3 712 230,18) ja kotimaan työn kulut 1 529
353 euroa (1 547 115,41). Työalueista suurimmat
kentät olivat Japani, Etiopia ja Etu-Aasia.

KESTÄVÄ JA VAKAA TALOUS

Työntekijöiden lukumäärä 31.12.2019

Kustannus Oy Uusi Tie

nan menot puolestaan laskivat noin 50 000 eurolla. Kansanlähetyspiirien kautta saadussa lähetyskannatuksessa kehitys jatkui myönteisenä, ja nyt
tuki kasvoi edellisvuodesta noin viidellä prosentilla.
Seurakuntien talousarviomäärärahoja yhdistys sai 2 024 554,93 euroa (2 128 770,15). Muun
varainhankinnan kautta saadut tuotot olivat 3 745
006,19 euroa (3 145 882,14). Näin ollen kannatus palasi yhden vuoden notkahduksen jälkeen
vuoden 2017 tasolle. Tiivistetysti voi todeta, että siinä missä seurakuntien talousmäärärahat ovat
trendinomaisesti laskeneet, yksityinen kannatus
on samaan aikaan vahvistunut, mistä saamme olla hyvin kiitollisia.

Vuonna 2019 jatkettiin Kestävä ja vakaa talous
-projektissa laaditun suunnitelman toimeenpanoa. Tavoitteena on seuraavien kolmen vuoden
aikana tasapainottaa järjestön talous siten, että
toiminnallinen tulos saadaan käännettyä positiiviseksi. Tähän tavoitteeseen pyritään saattamalla
valmiiksi talouden rakenteelliset muutokset vuoden 2022 loppuun mennessä.
Yhdistyksen maksuvalmiutta tulee jatkossa
tarkkailla, koska toiminnallinen tulos on alijäämäinen. Talouden raportointikäytäntöjä kehittämällä
pyritään tarkempaan talouden seurantaan ja rakenteiden selkeyttämiseen. ¢

*) joista yksi vanhempainvapaalla
KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI •
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SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN MENOT 2018–2019
Suomen Ev. lut Kansanlähetyksen menot 2018 - 2019
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SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN TULOT 2018–2019
Suomen Ev. lut. Kansanlähetyksen tulot 2018 -2019
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Kannatuslahjoitukset

2018

Seurakuntien
talousarviomäärärahat
2128659

2355132

2019

2 242 198

2 187 333

Opiston tulot

Valtakunnalliset
keräykset
0

muut tulot

1571688

Testamentit ja
suurlahjoitukset
300519

1 406 356

489 929

72 783

1 490 765
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TALOUS

SUOMEN EV.LUT.
Suomen Ev.KANSANLÄHETYKSEN
lut Kansanlähetyksen menot 2019MENOT 2019

Kotimaa ja opisto 29%

Lähetystyö 71%

SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN TULOT 2019
Suomen Ev. Lut. Kansanlähetyksen tulot 2019
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SEURAKUNTIEN LÄHETYSKANNATUS 2018–2019

Seurakuntien lähetyskannatus
2018 yht. 2 931 163
2019 yht. 3 034 127
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15047
Talousarviomäärärahat

Muut kannatukset

KANSANLÄHETYKSEN VUOSIRAPORTTI

27840
Muut kolehdit

156426

217643

Viralliset kirkkokolehdit

TALOUS

TILINPÄÄTÖS
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y.
Y-tunnus 0215273-7

TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA
VARSINAINEN TOIMINTA
Toiminnanala A
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Toiminnanalan kate
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA
Tuotot
Kulut
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Sijoitustoiminta
Kulut
Sijoitustoiminta
Rahoitustoiminta
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ
TILIKAUDEN TULOS
Tuloverot
Tuloverot
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Tilinpäätös
31.12.2019

1.1. - 31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

-5 252 004,81

-5 301 300,77

2 096 993,66

2 067 675,36

-3 974 679,99
-143 985,37
-3 230 333,12
-5 252 004,81
-5 252 004,81
-5 252 004,81

-3 966 966,96
-145 381,72
-3 256 627,45
-5 301 300,77
-5 301 300,77
-5 301 300,77

5 769 561,12
5 792 378,57
-22 817,45
517 556,31

5 346 931,84
5 368 377,03
-21 445,19
45 631,07

-9 566,67

-30 208,84

11 321,07

5 185,00

-18 887,74
-2 000,00
507 989,64

-33 893,84
-1 500,00
15 422,23

507 989,64

15 422,23

-270,63
507 719,01

-226,52
15 195,71
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Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y.
Y-tunnus 0215273-7

TASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistuskiinteistöt
Rakennukset ja rakennelmat
Omistusrakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset
Muut saamiset
Saamiset, pitkäaikaiset yhteensä
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä
Saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat
Pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ

Tilinpäätös
31.12.2019

31.12.2019

31.12.2018

51 246,21
51 246,21

36 885,94
36 885,94

81 236,51

81 236,51

1 625 575,76
78 027,95
1 784 840,22

1 663 341,67
95 037,27
1 839 615,45

859 306,41
859 306,41
2 695 392,84

671 284,40
671 284,40
2 547 785,79

14 430,28
14 430,28

15 030,28
15 030,28

22 315,11
44 102,39
277 569,20
343 986,70
358 416,98

27 600,62
45 883,15
292 919,36
366 403,13
381 433,41

139 784,90
1 550 726,40
1 690 511,30
2 048 928,28
4 744 321,12

54 648,68
816 909,58
871 558,26
1 252 991,67
3 800 777,46

2 (10)
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Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y.
Y-tunnus 0215273-7

TASE
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Omakatteiset rahastot
Omakatteinen rahasto 1
Omakatteinen rahasto 2
Omakatteinen rahasto 3
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Muut velat
Pitkäaikainen yhteensä
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Tilinpäätös
31.12.2019

31.12.2019

31.12.2018

40 595,81
754 208,67
160 091,28
2 302 974,64
507 719,01
3 765 589,41

40 595,81
754 208,67
160 091,28
2 074 130,39
15 195,71
3 044 221,86

87 457,72
87 457,72

118 293,67
118 293,67

11 200,00
288 953,10
52 795,30
538 325,59
891 273,99
978 731,71
4 744 321,12

13 865,00
37 821,37
37 685,10
548 890,46
638 261,93
756 555,60
3 800 777,46

3 (10)
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TALOUS

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y.
Y-tunnus 0215273-7

Tilinpäätös
31.12.2019

LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Yhdistys on pienyritys. Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysasetuksen 1 luvun 1§:n sekä 2 ja 3 luvun
pienyritysäännöksiä säännöksiä käyttäen (PMA 1.1.5.1)
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3.1)
Aineettomien oikeuksien jaksottaminen (PMA 3.1.2.2)
Aineettomat oikeudet poistetaan tasapoistoin kolmessa vuodessa.
TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Varsinaisen toiminnan tuottojen ja kulujen erittely toiminnanaloittain

4 (10)
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TALOUS

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y.
Y-tunnus 0215273-7

Tilinpäätös
31.12.2019

Varainhankinnan tuottojen ja kulujen erittely

Tuotot
Talousarviomäärärahat
Viralliset kirkkokolehdit
Seurakuntien kolehdit
Seurakuntien muu kannatus
Yksityinen kannatus
Järjestöjen kannatus
Yritysten kannatus
Tapahtumalahjoitukset
Ulkomaiset lahjoitukset
Keräystulot
Piirien lähetyskannatus
Piirien muut kannatukset
Jäsenmaksutulot
Suurlahjoitukset
Testamenttitulot
Kulut
Testamenttimenot
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

2019

2018

2 024 554,93
217 643,48
27 840,47
765 090,60
1 072 242,69
23 194,57
3 990,00
95 127,95
58 330,57
72 782,90
916 158,52
18 292,83
7 200,00
384 929,06
105 000,00

2 128 770,16
141 379,06
15 047,02
630 920,45
808 974,29
28 452,80
1 000,00
98 264,50
58 010,32
249 423,13
873 729,23
26 686,21
7 200,00
75 000,00
225 519,86

-22 817,45
5 769 561,12

-21 445,19
5 346 931,84

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erittely

2019
Tuotot
Sijoitustoiminta
Korkotulot
Osinkotulot
Kulut
Sijoitustoiminta
Korkomenot
Omaisuuden menot (vastikkeet)
Rahoitustoiminta
Muut rahoitusmenot
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ

2018

11 321,07
1 007,35
10 313,72

5 185,00
292,32
4 892,68

-18 887,74
-127,09
-18 760,65
-2 000,00
-2 000,00
-9 566,67

-33 893,84
-314,27
-33 579,57
-1 500,00
-1 500,00
-30 208,84

6 (10)
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TALOUS

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y.
Y-tunnus 0215273-7

Tilinpäätös
31.12.2019

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
Taseen ulkopuoliset sitoumukset (PMA 3.7)
Yhdistys on antanut Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys ry:lle 30.000 euron takuusumman siltä varalta, että
Helsingin Alppitalo Oy (osoite; Karjalankatu 2 , HKI) niminen tila joudutaan myymään viiden vuoden sisällä.
Takuusumma pienenee erillisen vertailulaskelman mukaisesti siten, että Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen
takaus poistuu vuonna 2023.
Henkilöstö (PMA 3.11)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

121

Oman pääoman muutokset (PMA 1.1.5.2)
Oman pääoman erittely

2019

2018

Nymanin stipendirahasto
Pääoma 1.1
Pääoma 31.12

881,30
881,30

881,30
881,30

Alkavien työt. stipendirahasto
Pääoma 1.1
Pääoma 31.12

679,93
679,93

679,93
679,93

Ulkom. opisk. stipendirahasto
Pääoma 1.1
Pääoma 31.12

304,42
304,42

304,42
304,42

38 730,16
38 730,16

38 730,16
38 730,16

10 848,12
10 848,12

10 848,12
10 848,12

743 360,55
743 360,55

743 360,55
743 360,55

160 091,28
160 091,28

160 091,28
160 091,28

Omakatteiset rahastot 1

Nuorten läh.opisk. stipendirahasto
Pääoma 1.1
Pääoma 31.12
Omakatteiset rahastot 2
Nimikko -ja lahjoitusrahasto
Pääoma 1.1
Pääoma 31.12
SEKL:n lahjoitusrahasto
Pääoma 1.1
Pääoma 31.12
Omakatteiset rahastot 3
Teinilän korjausrahasto
Pääoma 1.1
Pääoma 31.12

7 (10)
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TALOUS

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y.
Y-tunnus 0215273-7

Tilinpäätös
31.12.2019

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1
Edellisen tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oikaisut edelliseltä tilikaudelta
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12
Tilikauden voitto/tappio
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

2 074 130,39
15 195,71
213 648,54
2 302 974,64

2 127 057,89
-52 927,50
0,00
2 074 130,39

507 719,01

15 195,71

3 765 589,41

3 044 221,86

8 (10)
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KANSANLÄHETYSPIIRIT

ETELÄ-POHJANMAAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
p i i r i j o h ta ja ka i n i e m e l ä

ETELÄ-POHJANMAAN Ev.lut. Kansanlähetyksen toiminnan
suunnittelua ohjaavaksi periaatteeksi nousi voimakkaasti Jeesuksen lähetyskäskyssä antama käsky mennä ja tehdä opetuslapsia.
Visiomme vuodelle 2019 oli Moninkertaistuvat yhteisöt laajentavat Jumalan valtakuntaa. Niinpä halusimme varustaa eri puolilla
piiriä toiminnassamme mukana olevia ihmisiä kulkemaan Jumalan kanssa sillä tavalla, että yhä useampi ihminen voisi kohdata
heidän kauttaan Jeesuksen. Tämä varustaminen toteutui niin yksittäisten raamattuopetusten, piirin vastuunkantajille suunnattujen
Varustamoiden kuin ohjausryhmien kautta.
Toimintamme päämääräksi oli kirjattu opetuslapsen elämäntapa, jota tarkasteltiin viiden toimenpiteen kautta: ystävysty, voita,
kasvata, varusta ja lähetä. Näiden haasteiden myötä rohkaisimme
a) löytämään yhteyden kadotettuihin ja rukoilemaan heidän puolestaan, b) tunnistamaan ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita hengellisistä kysymyksistä, c) tutkimaan Raamattua heidän kanssaan ja
opettamaan opetuslapsen elämäntapaa omalla esimerkillä, d) tekemään asioita yhdessä ja oppimaan ihmisten kalastamista ja e)
vapauttamaan ihmiset opettamaan ja mallintamaan oppimaansa
uusille ihmisille.
Toimintasuunnitelmaa ohjaavan opetuslapseusnäyn rinnalla vakiintunut toiminta jatkui vahvana eri puolilla piiriä. Vuoden 2019
aikana järjestettiin noin 750 erilaista tilaisuutta. Kesän telttapäiväkiertue järjestettiin 13 paikkakunnalla Seuraa minua -teemalla, Donkkis Big Night -iltoja pidettiin kahdeksalla paikkakunnalla
ja uusia ihmisiä tavoitettiin niin Alfa-kursseilla, Provinssiaktiossa
kuin Seinäjoella vapaaehtoisvoimin käynnistyneen evankelioivan
kahvilatoiminnan kautta.
Piirin taloudelliset vastuut ja tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Kotimaantyön ja lähetystyön kannatuksen välinen suhde osoittaa, että piirillämme on valmiudet ottaa siirtymäkauden jälkeen
käyttöön uusi taloussopimusmalli. Olemme kiitolliset vuodesta
2019 niin taivaalliselle Isällemme kuin laajalle ystäväjoukollemme, joka on mahdollistanut työmme rukouksien ja taloudellisen
tuen avulla. ¢

SEINÄJOEN
TOIMIPISTE

Puskantie 14,
60100 Seinäjoki

VAASAN
LÄHETYSKOTI

Hietalahdenkatu 24,
65100 Vaasa
Puh. 044 595 7351
e-pohjanmaankl@sekl.fi
Kotisivut:epkl.fi
Facebook: Kansanlähetys
Etelä-Pohjanmaa
Lahjoitustili:
Vaasan Osuuspankki
FI50 5670 0820 1102 27
BIC OKOYFIHH

PIIRIJOHTAJA

Kai Niemelä
Puh. 044 595 7351
kai.niemela@sekl.fi
Instagram: @kainiemela
Twitter: @Kai_Niemela
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KANSANLÄHETYSPIIRIT

ETELÄ-SAIMAAN
EV. LUT. KANSANLÄHETYS RY.
p i i r i j o h ta ja a n t t i n i r o n e n

VUODEN 2019 keskeisenä tavoitteena piirissämme oli vahvistaa
sisä- ja ulkolähetysnäkyä. Rohkaisimme uskovia olemaan todistajana omalla paikallaan ja antamaan omat lahjansa Jumalan käyttöön. Varustimme uskovia Jumalan valtakunnan työhön erityisesti
MyFriends-valmennuksen avulla. Sen kautta syntyi elämäntaparyhmiä, joista osa tuli tiensä päähän ja osa jatkaa elämäänsä muodossa tai toisessa. Kesällä järjestimme ratsastusrippikoulun Parikkalassa yhteistyössä Nuorten Maailman kanssa. Rippikoulussa
oli 11 nuorta ja 3 isosta, ja jatkumoa on syntymässä, kun osa heistä on tulossa isosiksi suunnittelemaamme ratsastusrippikouluun
vuonna 2020.
Näkyvää hedelmää kantoi erityisesti kansainvälinen työmme,
jossa tavoitimme uusia ihmisiä ja saimme nähdä Jumalan toimivan. Donkkis Big Night -työ tavoitti uusia lapsia, ja mukaan on jälleen tullut eri-ikäisiä uusia vastuunkantajia. Vuoden aikana olimme
edelleen mukana Learning Communities -yhteisövalmennuksessa, joka auttoi tunnistamaan ja työstämään toimintatavoissamme
ja -kulttuurissamme olevia heikkouksia ja vahvuuksia. Osittain tämän johdosta rakensimme aktiivisesti yhteyksiä eri kristillisiin toimijoihin Etelä-Karjalassa. Tiivistimme yhteistyötä muun muassa
Oronmyllyn toiminta- ja kurssikeskuksen kanssa.
Vaikean taloustilanteen takia päädyimme lomauttamaan
osa-aikaisesti molemmat työntekijämme koko vuoden 2019 ajaksi, jotta saisimme tasapainotettua piirin taloutta. Silti taloustilanne
oli tiukka, vaikka näimme myös myönteistä kehitystä.
Vuonna 2019 saimme iloksemme tietää, että meidän piiristämme Saara Mrčela oli päässyt lähetyskurssille. Otimme hänet lähetyskurssinsa jälkeen mielellämme uudeksi lähetiksemme. On
hienoa nähdä, että keskuudestamme nousee uusia työntekijöitä
sadonkorjuuseen, ja lähetämme Saaran siunauksin eteenpäin! ¢
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TOIMISTO

Raatimiehenkatu 13
53100 Lappeenranta
esaimaankl@sekl.fi
Kotisivut:
eskl.net
Facebook: facebook.com/
groups/esaimaankl/
Lahjoitustili:
FI24 5620 0940 0400 65
Swift/Bic-koodi:
OKOYFIHH
Kotimaantyön
yleiskannatusviite: 92089

PIIRIJOHTAJA

Antti Nironen
Puh. 050 350 0936
antti.nironen@sekl.fi

KANSANLÄHETYSPIIRIT

ETELÄ-SAVON
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
p i i r i j o h ta ja m at t i m a n n i n e n

TOIMINTAVUODEN ALUSSA palkkasimme puolitoimisen lapsi- ja nuorisotyönohjaajan, mutta hän siirtyi toisiin tehtäviin elokuun alusta alkaen. Tämä tietenkin vaikutti loppuvuoden toimintaan lasten ja nuorten parissa. Donkkis Big Night -toiminta jatkui
kuitenkin Mäntyharjulla ja Savonlinnassa seurakunnan kanssa sekä Mikkelissä vapaaehtoisten voimin.
Elokuusta alkaen vuokrasimme Mikkelissä uuden toimipisteen,
jonka nimeksi annettiin “Sanan Leipä”. Taloyhtiö ja Kansanlähetys
remontoivat tiloja kesän aikana. Toimipisteessä on toimisto, myymälä- ja kokoustila sekä varastotilaa. Kolmen kohtaamisen (3K)
-illat siirtyivät elokuussa Mikkelissä Lähemäen seurakuntatalosta
uuteen Sanan Leipä -toimipisteeseen.
Toimintamme on pääsääntöisesti edennyt edellisten vuosien
tapaan alueemme seurakunnissa. Yhteisen Leivän jaamme -messuja järjestettiin Mikkelissä yhteistyössä seurakunnan, Raamattuopston, Kylväjän ja Kansanlähetyksen kanssa marraskuuhun
asti.
Maaliskuussa Raamattuopston ja Kansanlähetyksen yhteinen
naistenpäivä Mikkelissä kokosi yli viitisenkymmentä osallistujaa.¢

TOIMISTO

Avoinna ma–pe klo 9–14
Pirttiniemenkatu 8
50100 Mikkeli
Puh. 015 225 990
e-savonkl@sekl.fi
Kotisivut: e-savo.sekl.fi
Facebook: Etelä-Savon
Ev.lut. Kansanlähetys
Lahjoitustili:
Suur-Savon OP:
FI3852710420049323
Swift/Bic-koodi:
OKOYFIHH

PIIRIJOHTAJA

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

HELSINGIN
EV.LUT. KANSANLÄHET YS RY.
pas to r i m i ka e b e l i n g

LAPSIPERHEIDEN TOIMINTA VAHVISTUI. Vuonna 2019 Helsingin
Kansanlähetyksen toiminta oli vakiintunut vuonna 2018 aloittaneeseen toimintakeskukseen. Alkuvuoden 2018 alkuinnostuksen kaltaisiin kävijämääriin emme päässeet, mutta kesään ja syksyyn 2018
verrattuna toimintamuodot kehittyivät. Erityisesti kesän Filia-messut vakiinnuttivat paikkansa ja vahvistuivat merkittävästi.
Elokuun alusta alkaen lapsiperhetoiminnassa tuntui kääntyvän uusi lehti. Kun keväällä 2019 lapsia oli alle viisi prosenttia Filia-messujen kävijämäärästä, niin syksyllä lasten määrä oli jo lähellä kymmentä prosenttia. Samalla nuorten perheiden määrä kasvoi
vastaavasti. Jumalanpalvelusten radiointi muutaman viikon viiveellä jatkui Patmos-radiossa. Samoin lauantai-iltapäivien luennot ovat
kuultavissa myös Patmos-radion kautta.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten 3K-illat jatkuivat torstaisin ja
nuorten Pointti-illat perjantaisin. Lisäksi Donkki-toiminta otti askelia eteenpäin. Vantaankosken, Tikkurilan ja Kallion seurakuntien
kanssa yhteistyö jatkui. ¢

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,
Helsingin 3K
Instagram: @stadinpointti
Pointti-iltojen Whatsappryhmä: 044 45 222 35
Lahjoitustili:
FI33 8000 1001 5582 47
DABAFIHH

HELSINKI-TIIMI

Jouko Jääskeläinen
jouko.jaaskelainen@sekl.fi
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KANSANLÄHETYSPIIRIT

HÄMEEN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
p i i r i j o h ta ja i l k ka pä i väs a a r i

YKSI HÄMEEN KANSANLÄHETYKSEN vuoden 2019 ilonaiheista oli hedelmää kantava työ maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden keskuudessa. Tavoittavaa toimintaa heille järjestettiin Hämeenlinnassa sekä Tampereella.
Hämeen Kansanlähetyksellä on hyvät yhteydet alueen seurakuntiin ja muihin yhteistyötahoihin. Kansanlähetyksellä oli kaksi
valtakunnallista kolehtipyhää kirkoissa, ja tuolloin meiltä oli vierailevia saarnaajia eri seurakunnissa ja lähetystilaisuuksia pidettiin runsaasti.
Muutoin on pyritty vahvistamaan kotimaassa tapahtuvaa evankelioimistyötä. Osallistuimme vuoden aikana useisiin tori- ja messutapahtumiin, joissa omalla pisteellä voimme kohdata ihmisiä jakaen hengellistä materiaalia. Näissä tapahtumissa sadat lapset
saivat lasten toimintapisteeltä mukaansa yllätyspalkinnon lisäksi
evankelioivaa luettavaa.
Rukous on yksi hengellisen työn keskeisimpiä työkaluja ja siksi
siihen on erityisesti panostettu. On tärkeää, että jakamamme ilosanoma Jeesuksesta on kirkas ja yksinkertainen. Paavali totesi:
”Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo
pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat…” (Room.1:16). ”Kaikille,
jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.” (Joh.1:12).
Jätämme vuoden 2019 kiitollisina Jumalan käsiin ja rukoilemme, että työ kantaisi hedelmää tänään ja tulevaisuudessa. ¢

TAMPEREEN
LÄHETYSKOTI
Hämeenpuisto 41,
33200 Tampere
Puh. 040 960 3690
hameenkl@sekl.fi

HÄMEENLINNAN
KEIDAS
Kaivokatu 2,
13200 Hämeenlinna

Kotisivut: hameenkl.fi
Facebook: Kansanlähetys
Häme
Instagram:
Kansanlähetys Häme
Lahjoitustili:
OSUUSPANKKI
FI71 5730 0820 0457 02

PIIRIJOHTAJA

Ilkka Päiväsaari
ilkka.paivasaari@sekl.fi
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KANSANLÄHETYSPIIRIT

KAINUUN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
p i i r i t yö n t e k i jä ja a n a r a e s a l m i

KAINUUN KANSANLÄHETYKSEN toiminta vuonna 2019 oli monin
tavoin siunattua. Talous on kunnossa yllättävästä piha- ja putkiremontista huolimatta. Uusia ihmisiä on tullut toimintaan mukaan,
vapaaehtoisten vastuunkantajien määrä on kasvanut ja hyvää raamattuopetusta on ollut tarjolla kaikenikäisille.
Lapsille on järjestetty pyhäkoulu sekä Lähetysmessuissa että
raamattuluentojen aikana. Pyhäkoulunopettajia on ollut tarpeeksi
ja he ovat olleet hyvin motivoituneita. Päiväkoti Pikku-Karitsassa
on riittävästi lapsia. Donkkis-illat kerran kuukaudessa Kuhmossa
ja Kajaanissa ovat löytäneet jo monia perheitä. Kajaanissa järjestettiin kesällä Donkkis-leiri, jonka vastuullisina vetäjinä olivat motivoituneet äidit muiden vapaaehtoisten kanssa. Nuorten Soffaraamis ja nuortenillat ovat saaneet nuoria mukaan säännöllisempään
toimintaan ja Raamatun tutkimiseen. Syksyn Alfa-kurssi Kuhmossa keräsi osallistujia mukavasti. Piirin lähetystyö ja lähetystyöntekijät ovat olleet esillä lähes kaikessa toiminnassa niin Kansanlähetyskodilla kuin maakuntienkin tapahtumissa. Olemme iloinneet,
kun olemme saaneet tavata omia lähettejämme.
Kuluneena vuonna isoin tapahtumamme oli Majataloilta, joka
kokosi ihmisiä ympäri Kainuuta. Kerran kuukaudessa pidetyt Radioseurat Radio Kajauksessa tavoittivat melkein puoli Suomea ja
lähetyksistä saimme myönteistä palautetta.
Lukuisat pienryhmät Kajaanissa ja maakunnissa antavat Kansanlähetyksen ystäville tarpeellista vertaistukea. Kokoavia tilaisuuksia ovat Kansanlähetyspyhät, talvi- ja syyspäivät sekä
naisten- ja miestenpäivät. Kerran kuukaudessa järjestetty Lähetysmessu, Pyhäillan ehtoollishartaus ja Raamattu rakkaaksi -illat
on rakennettu koko perheelle sopiviksi tilaisuuksiksi.
Vuonna 2019 helmikuussa kävimme pienen ryhmän kanssa
Etiopiassa tutustumassa Mirjami Uusitalon ja Maria Karjalaisen
työhön. Kesäkuussa saimme kahden vuoden määräaikaisen luvan
viettää ehtoollista kerran kuukaudessa Kansanlähetyskodilla. Rukoilemme, että saisimme ehtoollisen viettoon pysyvän luvan. ¢
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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@pikkukaritsa.fi

PIIRITYÖNTEKIJÄ
Jaana Raesalmi
Puh. 044 020 2143
jaana.raesalmi@sekl.fi

KANSANLÄHETYSPIIRIT

KESKI-POHJANMAAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
p i i r i j o h ta ja t u i s ku w i n t e r

VUONNA 2019 suurin muutos oli työntekijävaihdos sekä työntekijänimikkeen muutos. Piiri luopui juniori- ja nuorisotyöntekijän
toimesta ja palkkasi 80 prosentin työosuudella apulaispiirijohtajan. Piirijohtaja siirtyi myös 80 prosentin työsuhteeseen. Uudessa tilanteessa työtehtävät jaetaan työntekijöiden ja vapaaehtoisten kesken.
Keski-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys loi vuoden 2019 aikana eri paikkakunnilla monille ihmisille hengellisen kodin ja varusti heitä Jumalan sanalla sekä Jeesuksen tuntemisella. Tavoitimme
niin lapsia, nuoria kuin aikuisia ja kerroimme evankeliumia useassa eri lähetyskohteessa.
Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksen tilassa. Maamme siirtyy yhä enemmän jälkikristilliseen aikaan ja esimerkiksi uskonnonopetuksen jatkuvuus kouluissa ei enää ole itsestäänselvyys. Totta on, että Keski-Pohjanmaalla kehitys tapahtuu viiveellä
jo siitä syystä, että alueellamme on suhteellisen paljon tunnustavia kristittyjä. Kirkolliset kiistat tulevat myös tulevina vuosina olemaan tapetilla.
Kaiken tämän keskellä on tärkeää, että Keski-Pohjanmaan Kansanlähetys pysyy uskollisena kutsulleen pitäytyä Jumalan sanassa, varustaa ihmisiä elämään Jumalan valtakunnasta käsin ja toteuttaa lähetyskäskyä niin kotimaassa kuin maan ääriin saakka.
Emme ehkä voi tavoittaa massoja, mutta voimme luottaa Jumalan
johdatukseen ja uskollisuuteen kaikessa työssä.
Vuonna 2019 piirin talous kehittyi hyvään suuntaan aiempien
vuosien tapaan. Vuonna 2019 saatoimme tukea lähetystyötä
26 000 eurolla. Olemme kiitollisia työn ystävien ja taivaallisen
Isämme uskollisuudesta talouden suhteen.
Säännöllinen työ Kokkolan ja Ylivieskan Yhteysiltojen suhteen
jatkui vuoden 2019 aikana. Samoin Donkkis Big Night -illat useilla eri paikkakunnilla, kuten myös nuorten illat Kokkolassa. Uutena
avauksena kaksikieliset iltamessut yhdessä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa sekä raamattukoulu alkoivat vuonna 2019.
Olemme kiitollisia Herramme uskollisuudesta ja hyvyydestä ja
suuntaamme katseemme luottavaisesti vuoteen 2020. ¢

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
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KANSANLÄHETYSPIIRIT

KESKI-SUOMEN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
p i i r i j o h ta ja h a r r i a l at u pa

PIIRIN PALVELUKSESSA oli kolme palkattua työntekijää: piirijohtaja, osatoiminen maahanmuuttajatyöntekijä sekä osastoiminen
toimistotyöntekijä.
Lähetystyössä piirin vastuulla oli kolme työntekijää, yksi Venäjällä, yksi Etiopiassa ja yksi työntekijä juutalaistyössä. Lähetystyöntekijät vierailivat piirin tilaisuuksissa ja kertoivat työn kuulumisista.
Ankkuri-julkaisu ilmestyi neljä kertaa ja jaettiin 539 talouteen.
Piirijohtajan ystäväkirjeitä jaettiin 100, maahanmuuttajatyöntekijän 54 kappaletta. Seurakuntavierailuja toteutettiin kuudessa
seurakunnassa 14 kertaa.
Leipäsunnuntait ehtoollisineen toteutettiin joka toinen viikko
Vaajakosken kirkolla. Sanan Keitaat järjestettiin väliviikoilla sunnuntaisin Lähetyskodilla. Järjestimme kaksipäiväsen Al Massira
-kurssin, Lapsille Raamattua -koulutuspäivän sekä Donkkis-koulutuspäivän Lähetyskodilla. Breikki-illat kokoontuivat Lähetyskodilla joka tiistai-ilta. Pidimme avoimien ovien päivän kerran
kuussa Lähetyskodilla, ja syksyllä alkoi yhteiskristillinen teetupatoiminta. Rukouspiiri toimi maanantaisin. Joka toinen viikko Lähetyskodilla kokoontui myös naisten raamattupiiri sekä naisten
piiri. Lisäksi keskustelupiiri ja nuorten aikuisten piiri K-30 viikoittain.
Nuoret järjestivät kaksi kertaa Donkkis Big Night -illat Vesangassa. Myös pienpiiritoimintaa oli Jyväskylän lähialueella: miesten piiri joka toinen viikko Vaajakosken kirkolla ja Jämsässä lähetyspiiri. Lyhtyiltoja pidettiin 4.–8.-luokkalaisille Kinkomaan
koululla. Joulukuussa alkoivat Majataloillat Muuramessa. Erillisiä Raamatun opetusluentoja järjestettiin kolme kertaa Vaajakosken kirkolla. Heinäkuussa pidimme yhteisen kesäpäivän Vesangassa. Järjestimme linja-automatkan Kansanlähetyspäiville
Ryttylään. Joulujuhlassa Vaajakosken seurakunnan leirikeskuksessa olivat mukana myös maahanmuuttajat. Maahanmuuttajien
rukouspiiri ja suomi-kerhot pidettiin Lähetyskodilla sekä Al Massira -kurssit Keljossa ja Sepässä sekä Lähetyskodilla. Myös kotikäyntejä tehtiin. ¢
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TOIMISTO

Avoinna ti ja to klo 10–14
Kauppakatu 13
40100 Jyväskylä
Puh. 014 620 801
Lahjoitustili:
IBAN: FI45 1838 3000
0169 98

PIIRIJOHTAJA

Harri Alatupa
Puh. 044 557 9447
harri.alatupa@sekl.fi

PIIRIHALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJA
Samuel Halme
Puh. 044 018 4910

KANSANLÄHETYSPIIRIT

KYMENLAAKSON
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
p u h e e n j o h ta ja ka r i kas u r i n e n

VUOSI 2019 oli Kansanlähetyksen Kymenlaakson piirissä poikkeuksellinen. Keväällä ajauduimme vaikeaan talouskriisiin. Laskelmat loppuvuoden talouden kehityksestä osoittivat piirihallitukselle, että oli tehtävä radikaalit ratkaisut, jotta toimintaa voitaisiin
jatkaa. Lähetyskodille etsittiin pienempi tila, jolla vuokrakulut saatiin lähes puolitettua. Kipeintä oli irtisanoa piirijohtajan työsuhde
päättymään vuoden lopussa.
Loppuvuoden ajan toiminta jäi vapaaehtoisten varaan. Piirihallitus jakoi vastuuta sekä keskenään että muille vapaaehtoisille.
Tässä tilanteessa on varauduttava toimimaan toistaiseksi vapaaehtoisvoimin. Ystäväjoukkomme muodostuu lähes kokonaan eläkeikäisestä väestöstä, joten jaksamisen raja tulee pian vastaan.
Kevät- ja syystyökausien päätilaisuudet olivat edelleen seurakunnan ja Suomen Raamattuopiston kanssa järjestetyt Sanan
ja sakramentin illat Kouvolan Käpylän kirkossa. Loppuvuodesta
osanottajamäärät nousivat sadan paikkeille, mikä koettiin rohkaisevana. Lähetyskodin tiistaiaamun rukoushetket kokosivat kymmenkunta osanottajaa. Sen sijaan sunnuntai-iltapäivätilaisuuksiin
osallistui yhä vähemmän ihmisiä. Kansanlähetysopiston raamattuluentoja järjestettiin seitsemän kurssia, joissa osanottajia 20–
40. Ongelmaksi koettiin edelleen säännöllisen toiminnan keskittyminen Kouvolaan. Muualla maakunnassa järjestettiin säännöllisiä
kotiseuroja Haminassa.
Lähettiperheemme Nummelat ja Aitamäet palasivat työalueiltaan Japanista ja Venäjältä. He asettuvat toistaiseksi kotimaahan,
joten syyskaudella alettiin valmistella uusia lähettisopimuksia. Nimikkolähettimme jatkoi työtä maahanmuuttajien parissa Berliinissä. Kirsti Malmi toimi lähetystyössä Virossa Lasnamäen seurakunnan työyhteydessä. Uudeksi lähetiksemme saimme Sanna Suutarin,
jonka palveluspaikka on SAT-7-mediatyössä Kyproksella.
Olosuhteisiin nähden olemme kuitenkin kiitollisia Herrallemme tästä vaikeasta vuodesta. Jumala on myös rohkaissut meitä
eri tavoin. Olemme vakuuttuneita, että Kymenlaakson Kansanlähetys on edelleen tarpeellinen ja toivottavasti myös käyttökelpoinen työväline ja Jumalan siunauksen kanava. ¢

LÄHETYSKOTI
JA TOIMISTO

Avoinna ti–to klo 10–12
Keskikatu 6
(käynti Huoltokadulta)
45100 Kouvola
Facebook: Kymenlaakson
ev.lut. Kansanlähetys ry
Lahjoitustilit:
FI59 5750 0140 1569 03
FI58 5750 0120 0498 88
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KANSANLÄHETYSPIIRIT

LAPIN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
raimo kittilä

LAPIN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSELLÄ oli 40. toimintavuosi.
Yhdistyksellä ei ole omaa toimitilaa eikä yhtään palkallista työntekijää. Laajassa Lapin maakunnassa matkat ovat pitkiä ja sen vuoksi yhteistyö paikallisten seurakuntien kanssa on ollut piirin toiminnan kannalta tärkeää.
Piirin rahankeräyslupa mahdollistaa yhdistyksen käyttämään
varoja myös lähetystietouden ylläpitoon. On ensiarvoisen tärkeää,
että seurakuntien ja lähetysjärjestön lähetyssopimusten mukaisista läheteistä ja heidän työstään tiedetään tukijoiden keskuudessa.
Puheenjohtajan tehtävänä on ollut pitää yhteyttä seurakuntiin vierailujen, materiaalitoimitusten sekä ystäväkirjeiden kautta.
Piirin alueen seurakunnista kolme jatkoi lähetyssopimuksia uusien lähettien eli Ilolan perheen tukemiseksi. Heidän vierailunsa
Rovaniemellä joulukuussa tavoitti satoja rippikoulunuoria. Lapin
20 seurakunnasta 13 jatkaa SEKL:n tukemista 20 sopimuksella.
Viime vuoden aikana erityistä yksityistä tukea ovat saaneet Juha
Saari ja Maija Leena Pelttari Tornion seurakunnan kautta. He ovat
myös vierailleet piirin alueella.
Piirin alueen toiminnoista iloitsemme edelleen säännöllisistä
Donkkis Big Night -tapahtumista Rovaniemellä, Tervolassa ja Keminmaalla sekä nyt myös Posiolla. Runsas osallistuminen juniorityöhön näillä paikkakunnilla luo toivoa tulevaisuuteen. Tämän toiminnan kautta myös nuoret kasvavat vastuuseen lapsityössä.
Toinen kiitollisuuden aihe olivat säännölliset raamattupiirit
useilla paikkakunnilla.
Kirpputorien ja lähetystilaisuuksien järjestäminen seurakuntien yhteydessä on jatkunut. Erityisenä toimintamuotona Muo
niossa lähetyskahvila ja kalakirkko tavoittivat edelleen ruskaturisteja evankeliumin kuuloon.
Piirihallituksen jäsenet olivat aktiivisia lähetystyön toiminnoissa seurakuntien kanssa. Lapin piirin työ on vapaaehtoisuuden varassa. Kun palkkakuluja ei ole, kulut kohdistuvat lähetystyöhön.
Vapaaehtoisten tukijoiden ikääntyminen luo kuitenkin huolen tulevaisuudesta. Rukousta ja toimenpiteitä nuorten lähettäjien heräämiseksi tarvitaan.¢
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LAPIN EV.LUT.
KANSANLÄHETYS
c/oUusitalo
Nahkurinkatu 19, as. 3,
94100 KEMI

Lahjoitustili:
Kemin Seudun OP,
Keminmaa
FI57 5131 2720 0399 13

PIIRIHALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJA
Arvi Uusitalo
Nahkurinkatu 19, as. 3,
94100 KEMI
Puh. 040 547 8460
arvi.uusitalo@sekl.fi

KANSANLÄHETYSPIIRIT

POHJOIS-KARJALAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
p i i r i j o h ta ja g e r s o n m g aya

VUONNA 2019 Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlähetys täytti 50
vuotta. Pääjuhlaa vietettiin Joensuussa 6.10. Kokosimme kertomuksia kirjaksi, jossa kerromme, kuinka kaikki sai alkunsa ja millaisten vaiheiden läpi olemme tähän päivään kulkeneet.
Työssämme keskityimme julistamaan evankeliumia, opettamaan ihmisiä luottamaan Jumalan Sanaan ja elämään Pyhän Hengen johdatuksessa. Uskoimme ja yhä uskomme, että kun näin
teemme, Jumalan sana synnyttää henkilökohtaisen uskon Jeesukseen Kristukseen.
Rohkaisimme jokaista tulemaan mukaan piirimme toimintaan.
Noudatamme aina SEKL:n vuoden teemaa, joka vuonna 2019 oli
Raamattu rakkaaksi. Piirimme alueella toteutimme teemaa seuraavien toimintojen avulla:
Leipäsunnuntai joka toinen sunnuntai, Pyhän Hengen seminaari joka toinen sunnuntai. Opiskelijoiden Kolme Kohtaamista kokoontui joka torstai ja Perjantaipysäkki nuorille aikuisille lähes joka perjantai. Pyhäkoulu oli jokaisen Leipäsunnuntain yhteydessä.
Donkkis Big Night Joensuussa kerran kuukaudessa, Ylämyllyllä
joka toinen kuukausi.
Lähetyspyhiä ja kotiseuroja vietettiin 12 seurakunnassa. Kolmessa seurakunnassa järjestettiin säännöllisiä iltatilaisuuksia, joihin kokoonnuttiin kerran kuussa. Meillä oli 19 pienryhmää, jotka
kokoontuivat joko kerran kuussa, joka viikko tai joka toinen viikko. Kymmenessä seurakunnassa järjestimme kolme päivää kestäviä tapahtumia.
Järjestimme englanninkielisen raamattupiirin kerran kuussa.
Enemmistö osallistujasta oli ulkomaalaisia, lapsille oli omaa ohjelmaa. Kertomusvuonna julkaisimme ystäväkirjeen neljä kertaa,
ja tällöin lähetimme opetuksia myös sähköpostin, WhatsAppin ja
Facebookin välityksellä.
Järjestimme kesäleiripäivän ja kesäleirin lapsille, osallistuimme
myyjäisiin kolmessa seurakunnassa, ja järjestimme Juhannusjuhlan yhdessä kahden seurakunnan kanssa.
Iloitsimme hyvästä yhteistyöstä eri kirkkokuntien, seurakuntien
ja järjestöjen kanssa. Rukoilemme, että yhteistyö jatkuu samanlaisena. Piirissämme oli kolme palkattua työntekijää, yhdeksän piirihallituksen jäsentä ja 109 jäsentä. ¢

TOIMISTO
Avoinna ti–to klo 10–14
Kauppakatu 17 B
80100 Joensuu
Puh. 050 470 7448
p-karjalankl@sekl.fi
Kotisivu: pohjois-karjala.
kansanlahetys.fi
Facebook: Pohjois-Karjalan Kansanlähetys,
3K – Kolme Kohtaamista
Joensuu,
Perjantaipysakki
Instagram: p_kkl,
perjantaipysakki
Lahjoitustili:
OP
FI59 5770 0540 0806 18
OKOYFIHH

PIIRIJOHTAJA

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

POHJOIS-POHJANMAAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
p u h e e n j o h ta ja to i n i s e p pä n e n

VIETIMME POHJOIS-POHJANMAAN PIIRIN 40-vuotisjuhlavuotta. Juhlat pidettiin Tuiran kirkolla toukokuussa.
Vuoden 2019 toimintaa sävytti piirimme identiteetin pohtiminen
ja keskustelu työntekijän palkkaamisesta. Olemme toimineet vapaaehtoisvoimin ilman palkattua työtekijää jo vuosikausia.
Donkkis-toiminta on ilahduttanut. Illoissa käyvien lasten määrä lisääntyi hiljalleen. Toimintaa ylläpitivät pääasiassa jo eläkkeelle siirtyneet opettajat. Donkkis-toiminnan jatkumoksi haluttaisiin
kehittää muun muassa kerhoja ja leirejä. Toistaiseksi kerran kuussa järjestettävien Donkkis Big Night -iltojen lisäksi muuhun ei ole
resursseja.
Olemme iloinneet myös seurakuntayhteyksien viriämisestä. Piirin alueella on järjestetty Kansanlähetyksen kirkkopyhiä lähetystilaisuuksineen ja kirkkokahveineen monissa seurakunnissa.
Keidas-illat keräsivät mukavan joukon Kansanlähetyksen ja
Sleyn nuoria aikuisia, jotka kokoontuivat kuukausittain pohtimaan
uskonasioita eri näkökulmista. Piirin vanhempi väki on kysellyt
keidaslaisia muuhun toimintaankin ja piirin hallintoon, mutta toistaiseksi he ovat pysytelleet suurelta osin omissa oloissaan.
Rukoushuoneella on kokoontunut kaksi kertaa kuussa Kohtaamispaikka ja Sunnuntaiseurat kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina. Seurat on järjestetty yhdessä Uusheräyksen kanssa.
Molemmista on muodostunut tuttu yhteisö niihin osallistuville.
Toistaiseksi emme ole onnistuneet kovin hyvin houkuttelemaan
uusia ihmisiä mukaan rikastuttamaan keskustelujamme ja kokoontumisiamme.
Vuoden aikana järjestettiin kaksi kansanopistokurssia.
Kansanlähetysystävät ovat olleet avokätisiä ja jakaneet omastaan entiseen malliin. Siitä jokaiselle kannattajalle iso kiitos. Olemme välittäneet lähetyskannatusta eteenpäin Suomen Kansanlähetykseen vuodelle 2019 tekemämme sopimuksen mukaisesti. ¢
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TOIMISTO

Koulukatu 41
90100 OULU
Puh. 044 447 7847
p-pohjanmaankl@sekl.fi
Facebook: Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetys
Lahjoitustili:
Danske Bank
FI21 8000 1600 5736 21
Swift/Bic-koodi:
DABAFIHH

PUHEENJOHTAJA
Toini Seppänen
Puh. 044 447 7847

KANSANLÄHETYSPIIRIT

POHJOIS-SAVON
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
to i m i n n a n j o h ta ja c e c i l i a ku r k i n e n

VUONNA 2019 järjestimme säännöllistä toimintaa piirimme kuudella paikkakunnalla. Vahvistimme lähetystyön pohjaa ottamalla
yhteyttä viiteen seurakuntaan, joissa ei ollut säännöllistä toimintaa, ja järjestimme yhteistyössä lähetyskirkkopyhät. Järjestimme
yhdessä Pohjois-Karjalan ja Kainuun piirien kanssa syyskauden
avauksen Valtimolla elokuun lopulla sekä Koillisen piirifoorumin
loppuvuodesta. Osallistuimme yhteiskristillisten Lapinlahden yhteyspäivien suunnitteluun ja toteutukseen. Osallistuimme kahteen
kylpylämatkaan Viroon sekä hiihtomatkaan Vuontispirtille. Piiristämme tehtiin yhteismatka Ryttylään vastuunkantajaretriittiin sekä
miestenpäiville.
Tavoitteena kaudelle oli vahvistaa pienpiiritoimintaa ja se toteutui vapaaehtoisten vastuunkantajien avulla. Lisäksi tavoitteena oli
antaa vahvaa raamattuopetusta tilaisuuksissa ja pitää lähetystyötä
aktiivisesti esillä. Ne toteutuivat kaikissa toimintamuodoissa.
Kuopiossa toimintamuotojamme olivat aikuistyö, Donkkis Big
Night -illat, 3K eli Kolme kohtaamista nuorille sekä 30 Up. Vankilatyötä tehtiin säännöllisesti sekä Kuopiossa että Sukevalla. Iisalmessa ja Siilinjärvellä oli sekä aikuistyötä että Donkkis Big Night
-toimintaa. Muilla paikkakunnilla oli seuratyyppistä toimintaa kerran kuussa ja lisäksi lähetyspyhät. Vahvistimme yhteyksiä alueemme seurakuntiin.
Uutena toimintamuotona Kuopiossa järjestettiin Teehetki Sanan äärellä. Se jäi epäsäännölliseksi, mutta jatkamme sitä vuonna 2020. Meillä oli yhtenä tavoitteena kehittää tavoittavaa työtä.
Keväällä 2019 osallistuimme L10T-koulutukseen ja pidimme siihen liittyvän piirin retriitin, joka kokosi vastuunkantajat koko piirin
alueelta. Koulutus ei varsinaisesti johtanut uusien toimintamuotojen syntymiseen, osittain resurssien vähyyden vuoksi. 3K ja 30 Up
-toiminta kokoaa nuoria aikuisia mukavasti. Iloitsemme heistä. ¢

LÄHETYSKOTI
JA TOIMISTO

Avoinna ma–ti klo 12–16
Sairaalakatu 11
70110 Kuopio
Puh. 044 981 2908
Facebook:
Pohjois-Savon
Kansanlähetys.
Kolme kohtaamista Kuopio
Twitter: @psklfi
Google+: Pohjois-Savon
Ev.lut. Kansanlähetys
Lahjoitustili:
NORDEA
FI09 1078 3000 2019 38
Swift/Bic-koodi:
NDEAFIHH

TOIMINNANJOHTAJA

Cecilia Kurkinen
Puh. 044 981 2908
cecilia.kurkinen@sekl.fi

JÄRJESTÖKOORDINAATTORI
Ossi Hella
Puh. 044 532 4523
ossi.hella@sekl.fi
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KANSANLÄHETYSPIIRIT

PÄIJÄT-HÄMEEN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
p i i r i j o h ta ja p e e t i ka l lo n e n

VUONNA 2019 piirin päätavoite oli löytää uusia vastuunkantajia.
Erityisesti halusimme tavoittaa nuoria aikuisia, kehittää vastuutiimejä sekä uudistaa viestintää. Jokaisella osa-alueella saimme onnistumisia, mutta kaikkiin tavoitteisiimme emme yltäneet.
Nuorille aikuisille järjestimme leirin Kansanlähetysopistolla yhteistyössä Helsingin Kansanlähetyksen kanssa ja perustimme uusia raamattupiirejä. Vastuutiimien kehittämisestä maininnan ansaitsevat Lataamotiimi ja Alfa-tiimi, jotka molemmat kykenevät
omatoimiseen toimintaan. Työntekijälle riittää valmentajan rooli.
Toteutimme vastuunkantajille myös kaksi koulutuspäivää.
Viestinnän osalta tavoitteemme jäi vajaaksi. Uusien nettisivujen julkaiseminen sekä työntekijöiden kannatuskorttien ja uuden
viestintäsuunnitelman laatiminen siirtyivät vuodelle 2020. Lahden
Kohtaamispaikka ry:n kanssa laadimme yhteistyösopimuksen.
Toimistosihteeri irtisanoutui syksyllä 2019, mikä johti työntekijöiden työnkuvien järjestämiseen uudelleen.
Nuorisotyötä jatkoimme yhteistyössä Sleyn ja OPKOn kanssa.
Järjestimme Lappi-riparin yhteistyössä Nuorten Maailman kanssa. Nuorten aikuisten työtä toteutimme yhdessä OPKOn kanssa.
Merkittäviä tapahtumia vuonna 2019 olivat loppiaistapahtuma,
ristinjuhla, Kohtaamispaikan perheleirit, kevätpäivät Heinolassa,
evankeliumitapahtuma Lahdessa ja Elävä seurakunta -tapahtuma
Sysmässä.
Maakunnassa järjestimme perinteisten raamattuopetusiltojen
ja tapahtumien lisäksi lähetystilaisuuksia ja jumalanpalveluksiin
saarnaajia. ¢

LÄHETYSKOTI

Avoinna ma–ke klo 10–13
Saimaankatu 5 B 113
15140 Lahti
Puh. 03 782 4864
phkl@sekl.fi
Kotisivut:
paijat-hame.sekl.fi,
kohtaamispaikka.info
Facebook: Kansanlähetys
Päijät-Häme, lahen nuottaillat ja –raamikset
Instagram: kansanlahetys_
paijat-hame, nuoretaikuisetlahdessa, lahennuotta
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,
peeti.kallonen@sekl.fi

PIIRIHALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJA

Ossi Nieminen
Puh. 045 639 1371
ossinieminen@hotmail.com
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KANSANLÄHETYSPIIRIT

RUOTSIN SUOMENKIELINEN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS
p i i r i h a l l i t u ks e n p u h e e n j o h ta ja ka r i t e i ka r i

TOIMINNAN RUNGON muodostivat eri paikkakunnilla Sandvikenin
ja Göteborgin välisellä alueella ja Finspångin lähetyskodilla pidetyt
seura-, hartaus-, rukous- ja raamatunopetustilaisuudet. Niiden järjestämisen tekivät mahdolliseksi paikkakuntakohtaiset, vapaaehtoiset vastuu- ja pienryhmät. Järjestäjänä oli mukana usein myös
paikallinen seurakunta. Pastori Sakari Kalliomaa toimitti lisäksi jumalanpalveluksia.
Rukouksesta opetettiin ja sitä myös käytännössä toteutettiin kaikkien kokoontumisten yhteydessä. Kaikki piirihallituksen kokoukset
alkoivat tunnin pituisella rukousosiolla.
Seuroja ja raamattutunteja pidettiin kuudellatoista paikkakunnalla. Saimme johdattaa useita ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjata heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan
työssä.
Piiri tuki Susanne ja Kari Valkaman työtä. Lähetyskodilla pidetyissä kokoontumisissa oli ohjelmassa myös lähetystilaisuus. Lähetyskodilla järjestettiin Lähetyspäivät, Kevätpäivät, Juhannuspäivät,
Raamattu- ja rukouspäivät sekä Kasvupäivät. Tapahtumien yhteydessä järjestettiin ystävyysseurat. Lähetyskodilla pidettiin myyjäisiä
ja arpajaisia tilaisuuksien yhteydessä.
Ruotsin Kansanlähetys pitää yllä Internet-radioasemaa, joka lähettää evankelioivaa ohjelmaa 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden. YouTubessa Sveriges Folkmission -kanavalle on ladattu yli 250
raamattuopetusvideota. Piiri osallistui Boråsissa toimivan lähiradioaseman ohjelmatuotantoon. Ystävä-lehteä julkaistiin neljä kertaa ja
kotisivuilla ruotsinkl.palvelee.fi kerrottiin toiminnasta. Piiri myi ja välitti sekä myös jakoi ilmaiseksi ääni- ja kuvatallenteita sekä painotuotteita.
Ylimpänä toimintaohjeenamme kaikessa on ollut Sana ja rukous.
Haluamme kiittää Herraamme Jeesusta Kristusta ja antaa hänelle
kaiken kunnian toiminnastamme. ¢

SVERIGES
FINSKS PRÅKIGA
EV.-LUTH.
FOLKMISSION
Sankta Marias Väg 40
612 92 Finspång
Sverige
Tel: 0122 211 55
ja 070 309 07 80
Puh. Suomesta:
+46 122 211 55
ja +46 70 309 07 80
ruotsinkl@sekl.fi
Lahjoitustili:
Plusgiro: 415 40 – 6
IBAN: SE28 9500 0099 6034
0041 5406
BIC: NDEASESS

PIIRIJOHTAJA

Sakari Kalliomaa
Puh. +358 400 726 736
sakari.kalliomaa@gmail.com,
sakari.kalliomaa@sekl.fi
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SATAKUNNAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
to i m i s to n h o i ta ja s i r pa va l l i n e n

VUOSI 2019 oli Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetyksen 50. toimintavuosi.
Juhlavuoden 50-vuotisjuhla pidettiin 19.10.2019 Teljän kirkossa, ja kutsuvieraana oli tohtori Samuel Bora Etiopiasta vaimonsa
Telilen kanssa. Samuel on konkreettinen esimerkki lähetystyömme vuosikymmenten aikana kantamasta hedelmästä.
Sakari Kalliomaa toimi 1.1.2019 alkaen piirijohtajana. Puolet työajasta kohdentui Satakunnan Kansanlähetyksen ja puolet
Ruotsin Kansanlähetyksen työhön. Taloudesta ja hallinnosta vastasi toimistonhoitaja Sirpa Vallinen ja osa-aikaisena piirityöntekijänä ja lähetyssihteerinä toimi Marja Mattila. Hän vastasi Kohtaamispaikka-messujen järjestelyistä sekä Lähetysystävä-lehden
taittamisesta.
Vapaaehtoisten vastuunkantajien tiimiin kuului 37 henkeä ja
se kokoontui Sakari Kalliomaan kutsumana viisi kertaa. Kohtaamispaikka-messuja pidettiin Porissa kahdesti kuukaudessa. Raamattuopetuspäiviä pidettiin kolme sekä sielunhoidollinen Hoitavan Sanan päivä. Kohtaamisilloissa Lähetyskodilla käsiteltiin sekä
hengellisiä että sielunhoidollisia teemoja. Tavoittava teetupa Beetel, rukousaamut ja naisten raamattupiirit ovat vakiintuneet säännölliseksi toiminnaksi.
Miestyötä toteutettiin Porin seurakuntayhtymän kanssa. Pyhäkoulua pidettiin Kohtaamispaikka-messuissa, mutta juniori- ja
nuorisotyötä sekä leiritoimintaa ei ollut.
Paikalliset vastuuryhmät järjestivät yhdessä seurakuntien kanssa maakunnassa lähetyspyhiä, lähetysiltoja, raamattuopetustilaisuuksia, kotiseuroja ja muita tilaisuuksia. Ruskamatka tehtiin Kuusamoon.
Piirin osatalousvastuulla oli 17 lähetystyöntekijää. Eurajoen
seurakunnan kanssa solmittiin kohdesopimus Velmema-seurakunnan tukemiseksi Mordvassa Venäjällä. Satakunnan vapaaehtoistiimi vastasi kahden Etiopian kaupungin kummilapsityön hallinnoinnista ja kolmen kaupungin maksuseurannasta.
Piirin vapaaehtoiset toimivat maahanmuuttajien parissa Porissa ja Sastamalassa.
Talouden alijäämä oli -9 241,21 €. Satakunnan piirin lähetyskannatus oli 83,7 prosenttia piirin tileille saapuneesta tuesta. ¢
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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
Kotimaantyö: Viite 14083
Lähetystyö: Viite 14096

PIIRIHALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJA

Sakari Leppänen
Puh. 0400 729 383
sakarinserviisi@gmail.com
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UUDENMAAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
p i i r i j o h ta ja m i k ko ka a r ta m a

VUOSI 2019 oli Uudenmaan piirin 53. toimintavuosi. Jäsenmäärä
oli 55 ja ystäväkirjeen levikki noin 680, joista 135 sähköisiä kirjeitä. Piirin toimisto sijaitsi Keravalla. Säännöllistä Kansanlähetyksen toimintaa oli 13 seurakunnassa.
Piirin maakunnallisia tapahtumia järjestettiin kuusi: Tuusulassa miestenpäivä sekä Israel-päivä, joulujuhla Tuusulan seurakuntakeskuksessa, helluntaitapahtuma Järvenpäässä ja vapputapahtuma Nurmijärvellä, sekä Ajassa liikkuu -seminaari Hyvinkäällä.
Piirijohtajana toimi Jari Araneva ja piiripastorina Vili Sarento kokoaikaisina työntekijöinä. Kirpputori Patinassa myymälänhoitajana toimi Maija Teiniranta sekä myymälätyöntekijänä Heidi
Elomaa, kumpikin 75 prosentin työajalla. Lisäksi kirpputorilla on
työskennellyt Eevi Klemola 65 prosentin työajalla.
Kirpputorilla on ollut työssä 35 vapaaehtoista talkoolaista.
Kirpputorin tuotto on piirimme lähetystyölle hyvin suurena taloudellisena tukena. Toimintavuosi kirpputorilla oli 18. vuosi. Humanitaarista työtä on tehty Venäjälle ja Viroon.
Piirillä oli yhdeksän nimikkolähettiä, jotka toimivat Etiopiassa,
Japanissa, Etu-Aasiassa, Venäjällä ja Virossa. Myös Keski-Aasiassa tehtävää mielenterveystyötä tuettiin yhdessä Nurmijärven
seurakunnan kanssa. ¢

TOIMISTO

Avoinna ke klo 10–12
Kirvesmiehentie 4 A
04200 Kerava
Puh. 044 975 1565
uudenmaankl@sekl.fi
Kotisivut:
uusimaa.sekl.fi
Lahjoitustili:
Danske Bank
IBAN:
FI48 8000 1501 4822 03
BIC DABAFIHH
Piirin työ: Viite 16081

PIIRIJOHTAJA

Mikko Kaartama
Puh. 050 361 8855
mikko.kaartama@sekl.fi
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VARSINAIS-SUOMEN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.
p i i r i j o h ta ja a r i m a l m i

VUODEN AIKANA ilmeni yleistä ilmapiirin kiristymistä herätyskristillisyyttä kohtaan. Se näkyi erityisesti Päivi Räsäsen siteerattua Raamattua julkisuudessa. Samaan aikaan oli selvästi havaittavissa ihmisten janoa raamattuopetusta kohtaan, mikä näkyi
omillakin kursseillamme.
Piirin alueen 30 seurakunnasta vierailtiin 25:n alueella vähintään kerran vuoden 2019 aikana. Säännöllistä toimintaa oli Turun lisäksi Salossa ja Loimaalla. Uusia nimikkosopimuksia syntyi
Maskun ja Laitilan seurakuntien kanssa. Vuoden aikana piirimme
jäseneksi liittyi yksitoista uutta henkilöä. Vuoden lopussa jäseniä
oli yhteensä 165.
Lähettiemme osalta vuoden aikana tapahtui huomattavia vaihdoksia. Kolme lähettiperhettämme palasi kotimaahan ja yksi lähettimme jäi ainakin toistaiseksi Suomeen. Heidän tilalleen valittiin
kuusi lähettiä, jotka lähtivät Venäjälle, pakolaistyöhön, seurakuntatyöhön Viroon, medialähetystyöhön Kyprokselle ja Japaniin.
Matkailutoiminnassa oli ilahduttavaa kasvua. Kolmelle Pärnun
raamattu- ja kylpylämatkalle osallistui 157 lähinnä iäkkäämpää
henkilöä ja Tšekin matkalle taas 18 nuorta aikuista. Lisäksi kotimaanmatkoille Kansalähetyspäiville Ryttylään ja Liisa Puran kotitilalle Tammelaan lähti täydet bussilastilliset ystäviämme.
Piiri jatkoi diakoniatyötä iäkkäämpien ja huonokuntoisten ystävien parissa. Joulun alla järjestimme yli 75-vuotiaiden ystäviemme koteihin joululahjatempauksen, johon osallistui ilahduttavasti
myös nuorempaa väkeä.
Taloudellisesti vuosi oli ilahduttavaa kasvun aikaa. Erityisesti kotimaan työn kannatus kasvoi selvästi. Tätä edesauttoi myös
kaksi merkittävää testamenttilahjoitusta piirillemme. ¢
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VUORIKOTI

Avoinna ma–pe klo 10–14
Vuorikatu 8
20700 Turku
Puh. 044 239 4178
vskl@sekl.fi
Lahjoitustili:
IBAN:
FI39 4309 1520 0011 71
BIC: ITELFIHH
Viitteet:
Piirin työ: 17080
Lähetyskannatus: 17093

PIIRIJOHTAJA
Ari Malmi
Puh. 0500 2588 13
ari.malmi@sekl.fi
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PIIRIEN TOIMINTATILASTOT

YHTEENVETO PIIRIEN TOIMINTATILASTOISTA 2019
(Suluissa vuoden 2018 tiedot)

n Pienryhmiä piireissä vuonna 2019 oli 381 (391). Keski-Pohjanmaan Kansanlähetys ei tilastoinut pienryhmien lukumäärää vuonna 2019.
n Jäseniä Kansanlähetyspiireissä vuonna 2019 oli 2940 (2 989).
n Piirien ystäväkirjeiden saajia vuonna 2019 oli yhteensä 13 751 (14 698).
n Toiminnan seurakunnallinen kattavuus vuonna 2019 oli keskimäärin 73 % (74 %).

PIENRYHMIEN LUKUMÄÄRÄ PIIREISSÄ 2018–2019

PIENRYHMIEN LUKUMÄÄRÄ PIIREISSÄ 2018-2019
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JÄSENIÄ KANSANLÄHETYSPIIREISSÄ 2018–2019
JÄSENIÄ KANSANLÄHETYSPIIREISSÄ 2018-2019
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YSTÄVÄKIRJEEN SAAJAT 2018–2019
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TOIMINNAN SEURAKUNNALLINEN KATTAVUUS 2018–2019
TOIMINNAN SEURAKUNNALLINEN KATTAVUUS 2018-2019
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PYLVÄSDIAGRAMMIEN LYHENTEIDEN SELITYKSET
E-P = Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.

P-K = Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlähetys ry.

E-SAI = Etelä-Saimaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.

P-P = Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.

E-SAV = Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys ry.

P-S = Pohjois-Savon Ev.lut. Kansanlähetys ry.

HEL = Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys ry.

PÄI = Päijät-Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys ry.

HÄM = Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys ry.

SAT = Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetys ry.

KAI = Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys ry.

UUS = Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.

K-P = Keski-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.

V-S = Varsinais-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry.

K-S = Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry.

RUO = Ruotsin suomenkielinen Ev.lut. Kansanlähetys ry.

KYM = Kymenlaakson Ev.lut. Kansanlähetys ry.
LAP = Lapin Ev.lut. Kansanlähetys ry.
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KANNATUSJÄSENET
Kannatusjäseniksi liittyneet seurakunnat 31.12.2019
1. Akaan seurakunta		
2. Alavuden seurakunta		
3. Anjalankosken seurakunta
4. Espoon Leppävaaran
seurakunta
5. Forssan seurakunta
6. Haminan seurakunta
7. Harjavallan seurakunta
8. Hattulan seurakunta
9. Hausjärven seurakunta
10. Heinolan seurakunta
11. Helsingin Mikaelin
seurakunta
12. Hollolan seurakunta		
13. Hyvinkään seurakunta
14. Hämeenkylän seurakunta
15. Hämeenkyrön seurakunta
16. Ilmajoen seurakunta		
17. Imatran seurakunta
18. Isonkyrön seurakunta
19. Jalasjärven kappeliseurakunta (Kurikan srk)
20. Janakkalan seurakunta
21. Jokioisten seurakunta
22. Joroisten seurakunta
23. Juuan seurakunta
24. Juvan seurakunta
25. Jämijärven seurakunta
26. Jämsän seurakunta		
27. Kalajoen seurakunta
28. Kalvolan seurakunta
29. Kangasalan seurakunta
30. Kankaanpään seurakunta
31. Kaustisen ja Ullavan
seurakunta
32. Kemin seurakunta

33. Keminmaan seurakunta
34. Kempeleen seurakunta
35. Keravan seurakunta		
36. Kokkolan suomalainen
seurakunta
37. Kontiolahden seurakunta
38. Kotka-Kymin seurakunta
39. Kouvolan seurakunta
40. Kuhmon seurakunta
41. Kuopion tuomiokirkko
seurakunta
42. Kuusankosken seurakunta
43. Lahden Joutjärven
seurakunta
44. Lahden Keski-Lahden
seurakunta
45. Lahden Launeen seurakunta
46. Laihian seurakunta
47. Lapinjärven suomalainen
seurakunta
48. Lapuan tuomiokirkko
seurakunta		
49. Lieksan seurakunta
50. Lohjan seurakunta		
51. Lohtajan seurakunta
52. Luumäen seurakunta
53. Länsi-Porin seurakunta
54. Merikarvian seurakunta
55. Mikkelin tuomiokirkko
seurakunta
56. Mynämäen seurakunta
57. Naantalin seurakunta
58. Nastolan seurakunta
59. Nokian seurakunta
60. Nurmeksen seurakunta
61. Nousiaisten seurakunta
62. Orimattilan seurakunta

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