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Kotimaantyön strategia 2021-2026
Tämä Kansanlähetyksen kotimaantyön strategia on hyväksytty
liittohallituksessa 29.5.2021
Kotimaantyön suuntaviivat
* Sitoudumme kokonaisvaltaiseen työnäkyyn pitämällä työssämme ensisijaisena Jeesusta Kristusta ja hänen
evankeliumiaan.
* Rakennamme keskinäistä yhteyttä liikkeemme sisä- ja ulkopuolella pitäen kiinni sekä Raamatun
ehdottomasta auktoriteetista että omista luterilaisista herätyskristillisistä juuristamme.
* Kasvatamme lähetystyöntekijöitä.
* Vastaamme rohkeasti ajankohtaisiin haasteisiin.

Näillä suuntaviivoilla kotimaantyö toteuttaa yleisen strategian mission osa-alueita.

Kotimaantyön painopisteet
1. Luotettava, rohkea raamattuopetus

2. Innovatiivinen ihmisten tavoittaminen

Missio
”Luemme, opetamme ja noudatamme Jumalan
sanaa.”

”Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä ja
ajallisissa tarpeissaan.”

3. Kiinnostavampi lähetysjärjestö

”Varustamme yhteisöt ja uskovat toimimaan
evankeliumin ja lähetystyön puolesta.”

4. Eri-ikäisten hengellinen koti

”Tarjoamme hengellisen kodin kaikille
sukupolville.”

Kotimaantyön strategiset tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi sovitut
toimenpiteet
Työn suuntaviivojen, yleisstrategiassa määritellyn neliosaisen mission ja siitä nousevien painopistealueiden
mukaisesti kotimaantyössä on keskitytty asettamaan strategiakaudelle 2021-2026 strategisia tavoitteita
seuraavasti neljälle painopistealueelle. Lisäksi on muotoiltu läpileikkaavia tavoitteita, joilla on vaikutusta
kaikkiin neljään painopistealueeseen.
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1. Luotettava, rohkea raamattuopetus
Tavoite 1.1: Uusien raamatunopettajien esille nostaminen
Toimenpide 1.1.1: Uusien raamatunopettajien ja puhujien laajempi hyödyntäminen valtakunnallisissa
tapahtumissamme
- Vuodesta 2022 alkaen valtakunnallisiin kotimaantyön tapahtumiimme pyydetään puhumaan vähintään
yhtä sellaista henkilöä, joka ei aikaisemmin ole esiintynyt näissä tapahtumissa.
Vastuuhenkilö: Kotimaantyön johtaja

Tavoite 1.2: Raamatunopettajien varustaminen
Toimenpide 1.2.1: Perustetaan raamatunopettajien yhteysverkosto
- Vuonna 2022 perustetaan raamatunopettajien valtakunnalliset yhteyspäivät. Tavoitteena on koota
paikalle 50 henkilöä. Samalla perustetaan ryhmä sopivalla sosiaalisen median alustalla vahvistamaan
yhteyttä ja linkittämään raamatunopettajia arjessa toisiinsa.
Vastuuhenkilö: Kotimaantyön johtaja
Toimenpide 1.2.2: Työntekijöiden raamattukoulutus
- Vuodesta 2022 eteenpäin vähintään 20 liikkeen työntekijää osallistuu vuosittain työajalla yhdelle
periodille Kansanlähetysopistossa. Jokainen osasto budjetoi vähintään 3 työntekijän osallistumisen omaan
budjettiinsa. Piirejä rohkaistaan samalla tavoin lähettämään piirin työntekijöitä periodeille.
Vastuuhenkilö: Esimiehet

2. Innovatiivinen ihmisten tavoittaminen Jeesukselle
Tavoite 2.1. Evankelioimisen näyn vahvistaminen liikkeessämme

Toimenpide 2.1.1: Evankelioivien tiimien perustaminen
- Perustamme vuoden 2022 aikana vähintään kymmeneen piiriin ainakin yhden uuden palvelevan ja
evankelioivan tiimin, jonka jäsenet toimivat todistajina omaa lahjavarustustaan ja persoonaansa
hyödyntäen. Tiimi kutsuu, varustaa ja ohjaa muita todistamaan Jeesuksesta.
Vastuuhenkilö: Kotimaantyön aluekoordinaattori
Toimenpide 2.1.2. Perustetaan Kansanlähetyksen evankelioimisen valtakunnallinen johtotiimi
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- Kansanlähetykselle perustetaan vuoden 2023 loppuun mennessä evankelioimistyötä kehittävä
valtakunnallinen evankelioinnin johtotiimi, joka vahvistaa, verkostoi ja koordinoi evankelioimistyötä koko
liikkeen tasolla. Tiimi vastaa toiminnastaan kotimaan työn aluekoordinaattorille.
Vastuuhenkilö: Kotimaantyön aluekoordinaattori

Tavoite 2.2. Evankeliointia edistävän toiminnan kehittäminen

Toimenpide 2.2.1: Kesäaktiotiimitoiminnan uudelleen käynnistäminen toteuttaminen
- Toteutamme kesästä 2023 alkaen vuosittain kesäaktiotiimejä, jotka kiertävät 2-6 viikon aikana piireissä /
ulkomailla tekemässä palvelevaa ja evankelioivaa työtä.
Vastuuhenkilö: Juniori- ja nuorisotyön aluekoordinaattori

Toimenpide 2.2.2: Evankelistan identiteetin vahvistaminen osana liikkeen työtä
- Vuodesta 2022 alkaen 10 Kansanlähetysliikkeen työntekijää osallistuu valtakunnallisille evankelistapäiville.
Vastuuhenkilö: Kotimaantyön aluekoordinaattori

Toimenpide 2.2.3: Järjestämme koulutusta työntekijöillemme ja vapaaehtoisille sosiaalisen median
hyödyntämiseen
- Koulutamme vuosien 2022-2023 aikana yhteensä 40 henkilöä sosiaalisen median säännölliseen
hyödyntämiseen ja sisällöntuotantoon evankeliumin esillä pitämisessä ja Jeesuksen yhteyteen
kutsumisessa. Koulutuksen seurauksena Kansanlähetyksen sosiaalisen median tilien seuraajien määrä
nousee kunkin osalta 20% seuraavan vuoden kuluessa. Vuoden 2023 loppuun mennessä viisi ihmistä kertoo
tulleensa mukaan toimintaan Kansanlähetyksen sosiaalisen median kautta.
Vastuuhenkilö: Viestintäjohtaja

3. Kiinnostavampi lähetysjärjestö

Tavoite 3.1: Vahvistetaan omista joukoista nousevien lähetystyöntekijöiden
rekrytointia

Toimenpide 3.1.1: Nuorille aikuisille suunnatun lähetyskoulutuksen vahvistaminen
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- Vuodesta 2022 alkaen järjestetään vähintään joka toinen vuosi Hope-kurssi, joka kokoaa 30 tai enemmän
osallistujaa.
Vastuuhenkilö: Lähetyslinjavastaava

Toimenpide 3.1.2: Lisätään lähetystyön kontaktipintoja nuorille
- Vuoden 2024 lopussa 10 Kansanlähetyksen Ryttylän nuorten tapahtumiin osallistuvaa nuorta on saanut
henkilökohtaisen yhteyden lähetystyöntekijään, joka nimetään hänelle niin sanotuksi
lähetystyöntekijäkummiksi.

Vastuuhenkilö: Juniori- ja nuorisotyön aluekoordinaattori

Toimenpide 3.1.3: Vahvistetaan omista joukoista nousevien lähetystyöntekijöiden rekrytointia
- Vuoden 2025 loppuun mennessä kahden piirin toiminnan kautta on rekrytoitu uusi lähettiyksikkö
koulutukseen.

Vastuuhenkilö: Piirijohtajat

4. Eri-ikäisten hengellinen koti
Tavoite 4.1: Linjataan Kansanlähetyksen yhteisöjen rakentamista ohjaavat
periaatteet
Toimenpide 4.1.1: Hengellisen kodin mallin teologisen pohjan selkeyttäminen
- Teologinen jaos työstää liikkeen sisäistä keskustelua varten vuoden 2022 loppuun mennessä uuden
pohjaversion Kansanlähetys ja paimenvirka -asiakirjasta
Vastuuhenkilö: Lähetysjohtaja

Sivu 5 / 8
Toimenpide 4.1.2: Muodostetaan hengellisen kodin malli, jota lähdetään yhdessä valtakunnallisesti
rakentamaan
- Vuoden 2023 loppuun mennessä järjestetään kolme liikkeen sisäistä keskustelufoorumia, joissa käsitellään
teologisen jaoksen tuottaman materiaalin avulla paimenuuteen, virkateologiaan ja yhteisöllisyyteen liittyviä
kysymyksiä. Vuoden 2023 lopulla hyväksytään liittohallituksessa koko liikkeen hengellisen kodin
rakentamisen periaatteet.
Vastuuhenkilö: Lähetysjohtaja

Toimenpide 4.1.3: Vahvistetaan liikkeen pienryhmätoimintaa kirkastamalla näkemystämme
pienryhmistä osana hengellistä kotia
- Vuoden 2022 aikana kirkastamme tämän päivän pienryhmätoiminnan luonteen ja rakenteen osana
Kansanlähetyksen toimintaa.
Vastuuhenkilö: Kotimaantyön johtaja

Tavoite 4.2: Käynnistetään koko liikettä yhdistävän hengellisen kodin
rakentaminen

Toimenpide 4.2.1: Liikkeen hengellisen kodin malli otetaan käyttöön
- Vuonna 2024 järjestetään kaksi valtakunnallista Ryttylässä toteutettavaa ja neljä alueellista piirissä
järjestettävää koulutustilaisuutta koskien hengellisen kodin rakentamista
Vastuuhenkilö: Lähetysjohtaja

Toimenpide 4.2.2: Lisätään liikkeen pienryhmien määrää 20:llä
- Vuoden 2024 aikana jokaisessa KL-piirissä perustetaan 1-2 uutta pienryhmää
Vastuuhenkilö: Piirijohtajat

Toimenpide 4.2.3: Materiaalien tuottaminen pienryhmien vetäjille
- Vuoden 2023 aikana Kansanlähetysopisto tuottaa uutta sisällöllistä materiaalia pienryhmien vetäjille.
Näitä materiaaleja esitellään Vastuunkantajaretriitissä ja Työntekijäseminaarissa vuonna 2024.
Vastuuhenkilö: Kansanlähetysopiston rehtori

Tavoite 4.3: Vahvistetaan hengellisen kodin rakentamisen osaamista

Sivu 6 / 8
Toimenpide 4.3.1: Kartoitetaan, millaista hengellisen kodin rakentamiseen liittyvää koulutusta liikkeen
sisällä on tällä hetkellä tarjolla
- Vuoden 2023 loppuun mennessä kartoitetaan Kansanlähetyksessä tarjolla olevan hengellisen kodin
rakentamiseen tähtäävän johtajuuskoulutuksen muodot
Vastuuhenkilö: Kotimaantyön johtaja

Toimenpide 4.3.2: Luodaan/vahvistetaan liikkeen hengellisen kodin tarvitsemaa piirijohtajille ja
piirihallitusten puheenjohtajille suunnattua johtajuuskoulutusta
- Vuoden 2024 loppuun mennessä luodaan/vahvistetaan Kansanlähetyksen omaa johtajuuskoulutusta
liikkeen työntekijöille
Vastuuhenkilö: Kotimaantyön johtaja

Toimenpide 4.3.3: Lähetetään työntekijöitä vuosittain European Leadership Forum (ELF) -tapahtumaan
- Vuodesta 2022 Kansanlähetys lähettää vuosittain 4 henkilöä ELF-tapahtumaan.
Vastuuhenkilö: Lähetysjohtaja

5. Painopistealueiden läpileikkaavat tavoitteet

Tavoite 5.1: Yhdessä oppimisen, tekemisen ja jakamisen kulttuurin vahvistaminen
vapaaehtoistyössä

Toimenpide 5.1.1: Toteutetaan päivitetty Kansanlähetyskoulu 2.0
- Vuosina 2023 -2024 toteutetaan uudistettu Kansanlähetyskoulu, joka varustaa piireille vähintään 30 uutta
koulutettua vapaaehtoista vastuunkantajaa.
Vastuuhenkilö: Kotimaantyön johtaja

Toimenpide 5.1.2: Mestari-kisälli mallin luominen
- Vuoden 2023 aikana luodaan osana Kansanlähetyskoulua mestari-kisällipari-malli uusien
raamatunopettajien synnyttämiseksi.
- Vuoden 2023 loppuun mennessä on synnytetty piirilähtöisesti 4-8 mestari-kisälliparia. Kukin mestarikisällipari opettaa Raamattua vuoden aikana keskimäärin 3-5:ssä eri tilanteessa.
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- Kansanlähetys ja piiri lähettävät vuodesta 2023 alkaen vuosittain yhdessä vähintään kaksi kisälliä
Raamatunopetusakatemian opiskelijoiksi 70/30 talousjakovastuulla.
Vastuuhenkilö: Kotimaantyön johtaja

Toimenpide 5.1.3: Lasten ja juniorien raamattuopettajien kouluttaminen
- Vuonna 2023 Kansanlähetyskoulu 2.0:n yhteydessä yhdeksi keskeiseksi suuntautumisvaihtoehdoksi
nostetaan lasten ja junioreiden raamatunopettaminen
Vastuuhenkilö: Kotimaantyön johtaja

Toimenpide 5.1.4: Vahvistetaan liikkeen tarvitsemaa vapaaehtoisille suunnattua johtajuuskoulutusta
osana Kansanlähetyskoulua
- Vuoden 2023 aikana muodostetaan malli vapaaehtoisen johtamiskoulutuksen järjestämisestä osana
Kansanlähetyskoulua
Vastuuhenkilö: Kotimaantyön johtaja

Tavoite 5.2: Mentorointitoiminnan kehittäminen

Toimenpide 5.2.1: Mentorointikoulutuksen järjestäminen
-Vuoden 2024 loppuun mennessä on järjestetty kotimaantyön mentorointikoulutus, jonka käy 10
Kansanlähetyksen kotimaantyöntekijää ja vapaaehtoista.
Vastuuhenkilö: Kotimaantyön aluekoordinaattori
Toimenpide 5.2.2. Mentoroinnin järjestäminen työntekijöille ja vapaaehtoisille
-Työntekijöille ja vapaaehtoisille tarjotaan mentoreita niin, että 1-5 uutta henkilöä on saanut oman nimetyn
mentorin vuoden 2025 mennessä. Mentoreiden ja mentoroitavien yhdistämisessä hyödynnetään
Mentorointikoulutusta, Kansanlähetyskoulua sekä otetaan huomioon Kansanlähetyspiirien tarve.
Vastuuhenkilö: Kotimaantyön aluekoordinaattori

Tavoite 5.3: Vahvistetaan liikkeen Nuorten aikuisten ja perhetoimintaa ja mukana
olevien sitoutumista
Toimenpide 5.3.1: Rekrytoidaan KL:n nuorten aikuisten ja perhetyön koordinaattori
- Vuoden 2023 aikana kotimaantyönosastolle rekrytoidaan nuorten aikuisten ja perhetyön koordinaattori,
jonka toimenkuvassa keskeistä on piirien nuorten aikuisten työn tukeminen ja vahvistaminen sekä
perhetyön organisoiminen ja kehittäminen
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Vastuuhenkilö: Kotimaantyön johtaja

Toimenpide 5.3.2: Luodaan erityisesti nuorille aikuisille suunnattu uusi raamatunopetusformaatti
- Vuoden 2023 loppuun mennessä luodaan uusi kuukausittainen verkossa toteutettava valtakunnallinen
raamatunopetusformaatti, jossa saa esittää kysymyksiä koskien kristityn elämää. Ohjelmalla on 100
aktiivista seuraajaa ensimmäisen puolen vuoden aikana
Vastuuhenkilö: Radiotyön koordinaattori

