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SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYS - TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 

Johtoryhmä vuonna 2020 
Mika Tuovinen, lähetysjohtaja (pj.) 22.10.2020 saakka 

Daniel Nummela, lähetysjohtajan sijainen (pj.) 23.10.2020 alkaen 

Teijo Peltola, apulaislähetysjohtaja 

Jukka Repo, kotimaantyön johtaja 

Salla Kurppa-Silva, viestintäjohtaja 9.2.2020 saakka 

Sanna Myllärinen, viestintäjohtaja 10.2.2020 alkaen 

Samuli Virtanen, hallintojohtaja 

 

Ulkomaantyön osaston toimintakertomus 2020     
 
Työntekijät 

Teijo Peltola, apulaislähetysjohtaja     

Pauliina Hildén, hankekoordinaattori/aluekoordinaattori  
Juhani Koivisto, aluekoordinaattori 30.6.2020 saakka  

Toni Lindholm, aluekoordinaattori 10.8.2020 alkaen 

Daniel Nummela, aluekoordinaattori 10.-23.8.2020 
Jukka Repo, aluekoordinaattori 
Anssi Savonen, aluekoordinaattori 16.4.2020 saakka 
Katriina Sipari, lähettikuraattori   
Anne Tuovinen, aluekoordinaattori    

  

Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet vuodelle 2020 

 
1. Kansanlähetysliikkeen lähetysstrategian laatiminen ja toimeenpano. 
- Lähetysstrategia laaditaan SEKLin johtoryhmän hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti ja se 

valmistuu vuoden 2020 aikana. Lähetysstrategia toteuttaa kesäkuussa 2017 liittohallituksen 

hyväksymää KL-liikkeen yleistä strategiaa Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille. 

Kansanlähetysliikkeen suunta 2018–2022. Työskentelyn tavoitteena on laatia ymmärrettävä, 

innostava, mitattava ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma, jolla linjaamme Kansanlähetysliikkeen 

lähetystyön Suomessa ja ulkomailla, joka sisältää osallistavasti suunnitellun:   

Kansanlähetysliikkeen lähetysstrategian, lähetysstrategiset tavoitteet ja Kansanlähetyksen 

lähetystyötä linjaavan lähetysteologisen asiakirjan.  

Toteutui.  Lähetysstrategian toimeenpano alkoi jo vuoden 2020 aikana viemällä strategiset 

tavoitteet vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan. 

 

2.   Ulkomaantyön toimintajärjestelmän päivittäminen. 

- Ulkomaantyön toimintajärjestelmän päivittäminen rakentuu vuonna 2018 toteutetulle 

hallintouudistukselle ja osastojaolle. Ulkomaanosaston toimenkuvat on päivitetty vuonna 2019. 

Ulkomaantyöalueiden hallinto- ja toimintajärjestelmä arvioidaan uudelleen. Työskentelyssä 

huomioidaan lähetystyön johtamisen ja henkilöstö- ja taloushallinnon muutokset. Tavoitteena on 

oleellisesti keventää ja selkeyttää ulkomaan työalueiden hallintoa. Työ on aloitettu työalueiden 

esimiesten kanssa ja jatkuu vuoden 2020 aikana siten, että tavoitteena on uudistettu ulkomaantyön 

toimintajärjestelmä vuoden 2020 aikana.  
Toteutui. Liittohallitus päätti kokouksessaan 12.12. lakkauttaa ulkomaan työalueiden 

työaluehallinnon, johon on kuulunut työalueen vuosikokoukset ja johtokunta, lähetystyöntekijöiden 

vuosikokouksessa valitsemat vastuuhenkilöt ja liittohallituksen vahvistama työalueen esimies. 

Lähetystä edustaa työalueella jatkossa johtoryhmän nimeämä maaedustaja ja vuosittaisena 



 

työntekijätapaamisen foorumina on työalueen kokous. Päätöksen ajankohtana työalueilla toimivien 

työalueiden esimiesten tehtävänimike muuttui maaedustajaksi ja toimikausi jatkuu kunkin osalta 

liittohallituksen nimityspäätösten mukaisesti. SEKLin ulkomaantyön vastuunjakoa sekä 

päätöksentekoa- ja kokousmenettelyjä on kuvattu ulkomaantyön toimintajärjestelmän ja hallinnon 

avaavassa dokumentissa.  

 

3. Hanketoiminnan kehittäminen ja uudelleen järjestäminen ulkomaantyössä. 
- 3.1. Käynnistetään Kansanlähetyksen lähetysstrategiaa toteuttava ja tukeva pienhanketoiminta ja 

otetaan käyttöön pienhankemanuaali. Manuaali sisältää SEKLin pienhankkeiden hakemiseen ja 

toteuttamiseen liittyvät lomakkeet ja täyttöohjeet, sekä ohjeistuksen prosessista, joka ohjaa 

päätöksentekoa ja hallintoa. Vahvistetaan hankeosaamista SEKLissä, Suomessa ja 

ulkomailla. Toteutui.  
- 3.2. Käynnistetään Mekane Yesus –kirkon Jimman synodin koulutuskeskushanke. Hankkeen 

tavoitteena on rakentaa vuoteen 2025 mennessä Jimmaan koulutuskeskus, joka palvelee paikallisia 

seurakuntia kristittyjen varustamisessa toimimaan evankeliumin puolesta. Toteutui. Hankkeen 

aikataulu venynee koronapandemiasta johtuen. 

 

4. Lähetystyöntekijöiden kotimaanjaksojen vaikuttavuuden vahvistaminen. 
- Laaditaan ja toimeenpannaan suunnitelma lähetystyöntekijöiden kotimaanjaksojen vaikuttavuuden 

vahvistamiseksi yhteistyössä ulkomaan-, kotimaan- ja viestintäosaston ja kansanlähetyspiirien 

kanssa. Suunnitelman laatimisesta vastaa ulkomaan työn osasto.  
Toteutui osittain. Lähetystyöntekijöiden kotimaanjaksojen vaikuttavuutta vahvistettiin kyllä 

yhteistyössä viestintäosaston ja ulkomaanosaston kanssa, mutta tavoitteen kannalta keskeisten LKK-

periaatteiden hyväksyminen on vielä kesken ja jatkuu vuoden 2021 aikana. 

 

Muita tavoitteita: 
Osaamisen johtaminen ulkomaanosastolla. 
- Koulutusstrategian linjausten mukaisesti vahvistetaan osastojen yhteistyötä vahvistavaa osaamista 

työelämälähtöisellä koulutuksella taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja verkosto-osaamisen alueilla. 
Toteutui. Ulkomaanosaston toimenkuvien mukaisesti vahvistettiin erityisesti lähetystyöntekijöiden ja 

osaston työntekijöiden talousosaamista ja ohjattiin taloushallinnon ja ulkomaanosaston aiempaa 

parempaa talouden suunnittelua ja seurantaa. Henkilöstöasioiden osalta tunnistettiin osastorajat 

ylittäen kehittämistä vaativat kokonaisuudet ja jatkettiin niiden työstämistä. Muutosta ja osaamista 

johdetaan yhdessä Mepco henkilöstötietojärjestelmään siirtymisen kanssa. Lähetysstrategisten 

tavoitteiden työstö rakentui lähetystyön verkostojen tunnistamiseen ja kehittämiseen osana 

lähetysstrategian osallistavaa laatimista. 
 
Yhteistyökirkkojen ja kumppaneiden tukeminen Jumalan lähetyksen toimijoina.  
- Toteutetaan yksi tai kaksi lähetystyön tapahtumaa tai osallistutaan yhteen tai kahteen 

yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavaan seminaariin Suomessa ja ulkomailla. Tapahtumilla ja 

seminaarilla tuetaan seurakuntien perustamiseen ja varustamiseen liittyvää osaamisen jakamista ja 

yhteistyökirkkojen ja kumppaneiden vahvistumista Jumalan lähetyksen toimijoina. Tällaisia foorumeita 

ovat Globaalit megatrendit ja Jumalan lähetys ja Mekane Yesus -kirkon kanssa toteutettava seminaari. 

Toteutui. Globaalit Megatrendit ja Jumalan Lähetys, Missiofoorum, Idäntyöpäivät ja Israel-päivät 

palvelivat kaikki asetettuja tavoitteita. Etiopian Mekane Yesus –kirkon CMCR-kumppanuusseminaari oli 

keskeinen yhteistyökirkon missionaarisuutta tukeva verkostotapaaminen ulkomailla. 
 

 

 



 

Kotimaantyön osaston toimintakertomus 2020 

Työntekijät 

Jukka Repo, kotimaantyön johtaja 

Tuula Batal, tapahtumakoordinaattori (1.4. alkaen)  

Ida Hovi, juniorityön vastaava (hoitovapaalla)  

Tomi Jurvanen, tapahtumatuottaja 

Karoliina Kangas, Donkin toimitussihteeri  

Toni Kokkonen, Nuorten Maailman aluekoordinaattori 

Leif Nummela, valtakunnallinen raamattukouluttaja 

Jaska Palomäki, juniorityöntekijä (hoitovapaalla 31.7. saakka) 

Salla Pulliainen, tapahtumakoordinaattori  

Petteri Rantamäki, juniorityön tekijän sijainen 31.7. saakka 

Ilkka Rytilahti, valtakunnallinen raamattukouluttaja 

Anssi Savonen, aluekoordinaattori 

Ismo Vettenranta, tapahtumakoordinaattori   

 

Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet vuodelle 2020 

 

1.  Kotimaantyön strategian laatiminen yhdessä piirien kanssa. 
- Laadimme koko kansanlähetysliikkeen kotimaantyön strategian yhdessä piirien kanssa. Ei 

toteutunut. Valmistuu 2021. 
 

2. Piirien tunnettuuden vahvistaminen SEKLin tapahtumissa yhteistyössä Kansanlähetyspiirien 
kanssa. 
- Sanoitamme Kansanlähetyspiirien työn merkitystä valtakunnallisesti. Kotimaan strategian 

työskentelyn yhteydessä toteutunut. Kansanlähetyspäivien radioinnissa piirit olivat hyvin 
esillä. Kansalähetyspäivien RoadTrip. 

- Tuemme Kansanlähetyspiireissä tapahtuvan työn merkityksen sisäistä ja ulkoista viestintää. 
Kuulumisia Kotimaasta-tuotanto piti esillä piirien työtä ja sen merkitystä. Suomi Sydämellä - 
kampanjassa oli piirien työ esillä. 

- Pidämme piirien työtä esillä Lähetyskeskuksen tapahtumissa. Järjestetyissä live/ striimatuissa 
tapahtumissa pidettiin esillä piirien työtä. 

- Ryhmäytämme Ryttylän tapahtumissa samojen piirien alueilta tulleita henkilöitä yhteen, jotta 

yhteistyön on mahdollista jatkua myös osana oman piirin toimintaa. Tämä toteutui ainakin 
Kansanlähetyskoulussa. 

- Teemme Kansanlähetyspiirit näkyvämmiksi ja helpommin lähestyttäviksi Kansanlähetyspäivillä 

erityisesti Suomi Sydämellä-pisteen ja Kotimaantyön torin kautta. Suomi Sydämellä - pistettä ja 
kotimaantyön toria ei järjestetty, mutta KLP-radioinnissa ja striimissa kansanlähetyspiirien 
näkyvyyttä vahvistettiin mm. haastatteluvierain ja esittelyvideoin.  

- Tuemme piirejä työhön tarvittavien resurssien löytämiseksi esimerkiksi pitämällä esillä piirien 

rekrytointeja ja rohkaisemalla tapahtumiin osallistuvia mukaan piirien työntekijöiden 

kannatusrenkaisiin. Toteutui. Autettiin piirejä tarvittavien resurssien löytämisessä myös 
ohjaamalla Kansanlähetyskoulun opiskelijoita piirien vastuisiin. 
 

3. Nuorisotyön toimintaedellytysten turvaaminen. 
- Vahvistamme rippikoulutyötä. Toteutui. Rippikoulutyö uudelleen organisoitu, käytännössä 

nähdään kesän 2021 jälkeen lopputulos. 
- Syvennämme yhteistyötä rippikoulutyössä SEKLin ja piirijärjestöjen välillä.  Toteutui. 



 

- Laadimme Juniori- ja nuorisotyön opetussuunnitelman Ryttylän tapahtumiin ajanjaksolle syksy 

2020 - 31.12.2021. Opetussuunnitelma tukee piirien työtä. Ei vielä toteutunut tässä laajuudessa, 
mutta tapahtumakohtainen suunnittelu on käynnistetty. 

- Vahvistamme nuorten (14-19v) ja nuorten aikuisten (20-29v) osallisuutta 

Kansanlähetysliikkeessä. Toteutui osittain. Ora&Labora –viikonloppu ja loppuvuodesta 
aloitettu projekti Nuorten aikuisten foorumin muodostamiseksi. 

- Järjestämme Ryttylässä keväällä 2020 nuorisotyön vaikuttajien suunnittelutapahtuman, jossa 

sitoutetaan vapaaehtoiset vastuunkantajat Valtakunnan työhön. Ei toteutunut. 
- Kannustamme nuoria ja nuoria aikuisia liittymään piirien jäseniksi ja kantamaan monipuolisesti 

vastuuta piirien työssä. Toteutui, jatkuu 2021. 
- Ohjaamme Kansanlähetyskoulun käyneitä mukaan nuorten leireille vetämään omien 

paikkakuntiensa nuoret mukaan hengellisen elämän vahvistamiseen kotipaikkakunnallaan. 

Toteutui osittain, jatkuu 2021. 
 

4. “Kansanlähetyskoulun” käynnistäminen. 
- Käynnistetään Kansanlähetyskoulu helmikuussa 2020. Toteutui 

Muita tavoitteita: 
Kansanlähetyspiirien työn tukeminen ja uusien sukupolvien voittaminen Kristukselle. 
- Tuemme Kansanlähetyspiirejä niiden arjessa ja muutosprosesseissa. Toteutui. 
- Tuemme seurakuntia niiden työssä esimerkiksi Donkkis Big Night-toiminnalla ja Donkki-lehteä 

levittämällä. Korona rajoitti DBN toimintaa, mutta Donkki-lehteä levitettiin. 
- Varustamme piirejä toimimaan evankeliumin ja lähetystyön puolesta. Tuemme piirien julistustyötä ja 

lähetystyötä mm. varustamalla piirien tavoittavan työn tekijöitä, julistajia ja lähetystyön toimijoita mm. 

Kansanlähetyskoulun avulla. Kansanlähetyskoulussa varustettiin vapaaehtoisia rohkaisten heitä 
kantamaan hengellistä vastuuta erityisesti omalla paikkakunnallaan. 
- Tuemme myös Kansanlähetyspiirien välillä ja erilaisten työmuotojen välillä tapahtuvaa 

verkostoitumista. Korona-aikaan kansanlähetyspiirien välistä yhteyttä on vahvistettu mm. Teams-
palavereiden lisäämisen ja rukousfoorumeiden mahdollistamisen kautta. 
- Rohkaisemme Kansanlähetyspiirejä ohjaajan ja kouluttajan rooliin niissä toimintamuodoissa, jotka 

järjestetään yhdessä seurakuntien kanssa. Ei toteutunut resurssipulan ja koronan vuoksi. 
- Varustamme vapaaehtoisia Kansanlähetyspiirien erilaisiin palvelutehtäviin mm. Kansanlähetyskoulun 

kautta. Toteutui mm. siten, että useita Kansanlähetyskoulun opiskelijoita valittiin 
kansanlähetyspiirien syyskokouksissa piirihallitusten jäseniksi.  
- Vahvistamme hengellistä elämää eri paikkakunnilla mm. Kansanlähetyskoulun opiskelijoiden kautta. 
Kansanlähetyskoulun opiskelijat ovat perustaneet ja pitäneet raamattupiirejä. 
- Annamme tukea piirien evankelioimistyön kehittämiselle. Toteutui mm. Kansanlähetyskoulun 
opiskelijoiden evankelioimisnäkyä vahvistamalla. 
- Käytämme kotimaassa olevia lähetystyöntekijöitä kotimaan evankelioimistilaisuuksissa. Toteutui 
Kansanlähetyspäivien ja piirien työn puitteissa 

- Kotimaantyön varainhankinnan vahvistaminen. Kotimaantyön kannatus on noussut sekä liiton että 
piirien osalta. Kotimaanosaston työntekijät ovat vahvistaneet kumppanuussuhteiden hoitamista mikä 
näkyi henkilökohtaisen kannatuksen kasvuna. Nuoriso- ja rippikoulutyölle saatiin muutamia 
suurlahjoituksia. Varainhankintaa on vahvistettu raamattukoulutustyössä henkilökohtaisten 
puhelinkontaktien kautta. 
- Piirien työn vaikuttavuuden arvioimisen tukeminen. Autettiin Kansanlähetyspiirejä arvioimaan työn 
vaikuttavuutta mm. tarkastelemalla vapaaehtoisessa kannatuksessa tapahtunutta kasvua 
koronakriisin syödessä toimintatuloja. 
- Kotimaantyön mentorointikoulutuksen valmistelu vuotta 2021 varten. Toteutui osittain, valmisteluja 
tehtiin. 



 

- Kotimaanosaston henkilökunnan osaamisen vahvistaminen esim. koulutuksilla. Toteutui joidenkin 
osaston työntekijöiden kohdalla. 

 

Viestintäosaston toimintakertomus 2020  

Työntekijät 
Salla Kurppa-Silva, viestintäjohtaja 9.2.2020 saakka 

Sanna Myllärinen, viestintäjohtaja 10.2.2020 alkaen 

Mikael Halleen, asiantuntija, toimivapaalla 01.08.2020 alkaen 

Mika Järvinen, radiokoordinaattori  

Marko Kangas, graafinen suunnittelija 

Anne Lepikko, viestintäkoordinaattori 

Marianna Mäkiniemi, mediakoordinaattori 20.5.2020 alkaen 

Marja Neuvonen, varainhankinnan asiakaspalvelija 1.10.2020 alkaen 

Veijo Olli, radio- ja tv-työn koordinaattori opintovapaalla 18.12.2020 saakka, sijainen 23.3. alkaen Marja 

Neuvonen 

Hanna-Mari Vuorinen, lähettäjäyhteyksien koordinaattori 

 
 

Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet vuodelle 2020  

1. Viestintästrategia valmistuu lähetysstrategiaa tukevaksi. Viestintästrategia ja vuosikellorytmi 

siirtyvät käytäntöihin. 

- Laadimme viestinnän vuosikellon, jonka mukaiset käytännöt koordinoidaan yhdessä muiden 

osastojen toimintarytmeihin sopiviksi. Toteutui 
- Viestintästrategian mukaisia pääviestejä viestitään operatiivisessa toiminnassa (mm. tapahtumat ja 

kaikkien osastojen työ). Ei toteutunut. Viestintästrategia siirtyi keväälle 2021. 
- Laadimme ja päivitämme Viestintästrategian pohjalta seuraavat dokumentit vuoden 2020 loppuun 

mennessä: Työyhteisöviestinnän ja Päivittäisviestinnän ohjeistukset, Kriisi-, Kampanja- ja Sosiaalisen 

median viestintäsuunnitelmat. Ei toteutunut. Viestintästrategia siirtyi keväälle 2021. 
 

2. Kotimaassa työskentelevät saavat koulutusta, tukea ja mahdollisuuksia kumppanuussuhteiden 
rakentamiseen. Kotimaantyön yksityiskannatus nousee 10 %:lla. 

- Järjestämme työntekijöille kaksi Lähettäjätiimien ja kumppanuussuhteiden kehittäminen -

valmennusta. Toteutui. Kotimaantyöntekijöiden yksityiskannatus nousi 15 %. 
- Kotimaantyöntekijän kumppanuussuhdepolun prosessi ja ohjeistus valmistuu yhdessä kotimaantyön 

osaston kanssa. Toteutui osittain. Kumppanuussuhdepolun prosessia aloitettiin yhdessä valittujen 
kotimaantyöntekijöiden kanssa. Nuorten maailman työntekijöiden kanssa käytiin neuvottelut 
erilaisten varainhankintamuotojen kehittämiseksi. 

- Jokaisen kotimaantyön osaston työntekijän kanssa pidetään henkilökohtainen palaveri, jonka 

tarkoitus on tukea kumppanuussuhteiden rakentamisessa ja kehittämisessä. Käytiin neuvottelut 
kolmen työntekijän kanssa. 
 

3. Vahvistamme yhdessä tekemisen ja Jumalan lähetykseen mukaan kutsumisen viestiä ja kulttuuria 
läpileikkaavasti koko organisaatiossa. 

- Valmistamme teemasta materiaalia ja ehdotuksia puhujien käyttöön. Toteutui. Tuotimme neljä 
Suuressa mukana -lehteä, joiden kautta tavoitettiin yli 15000 lukijaa. Kuukausittaisen uutiskirjeen 
saajia oli 3800. Useiden lähettien esitteet ja rukouskortit uusittiin vuonna 2020 hyödyntäen 
poikkeustilanteen tuomia mahdollisuuksia. Lähetit vierailivat seurakuntien tilaisuuksissa 
etäyhteyksin sekä videoiden avulla.  



 

- Suunnittelemme tapahtumatiimin kanssa yhdessä tekemisen ja mukaan kutsumisen viestit ja niiden 

välittämisen tapahtumissa niin, että jokainen tapahtumakävijä saa kutsun tulla mukaan rukoilemaan, 

toimimaan ja tukemaan. Koronatilanteen vuoksi viestintäosasto yhdessä koko organisaation 
kanssa kohdisti voimavarojaan tavoittamaan ihmiset etänä/verkossa ja välittämään viestiä 
useiden eri sähköisten kanavien kautta. Tämä toteutui hyvin ja organisaatio osoitti joustavuutta ja 
nopeaa reagointia kautta koko vuoden 2020. 
 

Muita tavoitteita: 
- Työntekijät oppivat käyttämään uutta mediapankkia. Mediapankki ei ole vielä käytössä. 
- Uutiskirjeille kehitetään skaalautuva sähköpostipohja, joka annetaan työntekijöiden käyttöön. Ei 

toteutunut. 
- Nettisivu-uudistus saatetaan loppuun siten, että kaikki Kansanlähetyksen sivustot on julkaistu 

uudella pohjalla ja palvelimella. Toteutui kahta piiriä ja Kansanlähetys.tv:tä lukuunottamatta. 
- Nettisivukäyntien määrän kasvaminen 5 %:lla. Istuntojen määrä kasvoi 72% (82122 istuntoa 2019, 

141196 istuntoa 2020, 72%) ja käyttäjien määrä 60% (48762 käyttäjää 2019, 78326 käyttäjää 
2020). Nettisivujen kautta tehtyjen lahjoitusten määrä kasvoi 130% (44645 € 2019, 102521 € 
2020). 

- Vahvistamme verkostoitumista ja vuoropuhelua sidosryhmien kanssa (piirijärjestöt, seurakunnat, 

muut järjestöt, esirukoilijat, vapaaehtoiset, tukijat) kohtaamisten, tapahtumien ja sosiaalisen median 

kautta. Toteutui. 
- Toimiva yhteistyö Kustannus Oy Uuden Tien kanssa: Etsimme konkreettisia käytännön 

yhteistyömahdollisuuksia, jotka vahvistavat sekä Kansanlähetystä että Uutta Tietä. Viestintäjohtaja 
ja hallintojohtaja valittiin Kustannus Oy Uuden Tien hallitukseen. Jaoimme aktiivisesti Uuden Tien 
artikkeleita yhteistyössä Uuden Tien kanssa tuoden lisänäkyvyyttä sekä organisaatiolle että 
yhtiölle. Sovimme yhteistyöstä artikkeleiden julkaisemisesta Seurakuntalainen.fi-palvelussa.  
 

 

Hallinto-osaston toimintakertomus 2020 

Työntekijät 
Samuli Virtanen, hallintojohtaja 
Mirja Ahonen, puhelinvaihteen hoitaja 

Sirpa Huovinen, johdon assistentti 

Liisa Klenberg, ma. rekisterin ylläpitäjä (4.3.2020 saakka) 
Sauli Kohtala, IT-vastaava (opintovapaalla 1.1.–30.6.2020) 

Teija Kortelainen, laskenta-assistentti 
Maija Nummivaara, pääkirjanpitäjä 
Piritta Pinta, henkilöstöpäällikkö 
Kristiina Sarsa, reskontranhoitaja (eläkkeelle 1.4.2020) 
Jesse Väisänen, IT-vastaavan sijainen 

 

6.6.2020 alkaen 

Kiinteistö / keittiö 

Henri Haataja, huoltopäällikkö 

Esa Auramo, kiinteistönhoitaja 

Arto Korhonen, kiinteistönhoitaja  

Tuula Masalin, siistijä   

Venla Palviainen, siistijä   

Maarit Suhonen, emäntä   

Tuija Montonen, keittäjä   

Sari Vaari, keittäjä 



 

Maarit Nahkuri, keittäjä  

Päivi Nieminen, keittäjä (eläkkeelle 31.8.2020) 

 

Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet vuodelle 2020 
 

1. Henkilöstö- ja taloushallinnon osittainen ulkoistaminen. 
- Taloushallinnossa reskontran ja kirjanpidon ulkoistaminen saatetaan loppuun. Toteutui. Reskontra 

ja taloushallinto hoidetaan suunnitelluin osin tilitoimistossa. 
- Henkilöstöhallinnon puolella Rantalaiselle ja Mepcoon siirretään kaikki työsopimukset ja    

palkanmaksutiedot selainyhteydellä Lähetyskeskuksesta. Mepcon käyttöönotto viivästyi vuoden 
2021 alkuun. Työsopimukset ja palkanmaksutiedot on kuitenkin syötetty järjestelmään. 

- Matkalaskujen kohdalla otetaan käyttöön Bezala-ohjelma, jossa matkalaskut tehdään jatkossa täysin 

sähköisesti ja siirretään Bezalasta Fennoaan joko suoraan tai Mepcon kautta. Bezala on otettu 
onnistuneesti käyttöön. Bezalan ja Fennoan rajapinnassa on kuitenkin vielä selkeyttämistä ja myös 
työntekijöiden ohjeistamista täytyy vahvistaa. 

- Bezalassa myös luottokortit siirretään sähköiseen järjestelmään. Toteutui. 
- Päivitetään järjestön taloussuunnittelun, seurannan ja raportoinnin vuosikello ja jatketaan 

taloushallinnon toimintajärjestelmän kehittämistä. Vuosikellon päivittäminen on käynnistynyt ja 
jatkuu vuonna 2021. 
 

 

2. Laaditaan Koulutusstrategian toimeenpaneva koulutus- ja kehittämissuunnitelma. 
- Laaditaan koulutusstrategian toimeenpaneva koulutus- ja kehittämissuunnitelma yhteistyössä 

kotimaan-, ulkomaan- ja viestintäosaston kanssa. Siirrettiin vuoteen 2021. 
- Käynnistetään työskentely kotimaan- ja ulkomaantyön henkilöstöpolitiikan ja sitä tukevien 

ohjeistusten ja dokumenttien päivittämiseksi. Toteutui. Työskentely on käynnistynyt ja se jatkuu 
vuonna 2021. 
 

3. Piirien uuden lähetyskannatusmallin täytäntöönpanon tukeminen.    
- Tuetaan piirejä yhdessä osastojen kanssa kumppanuussuhteiden hoitamisessa, varainhankinnan 

kehittämisessä ja talouden ohjauksessa tarjoamalla piirien taloussuunnittelun tueksi tarvittava 

ajantasainen tieto. Toteutui osittain. Kumppanuussuhteiden hoitaminen kuuluu nykyään enemmin 
viestintäosastolle.  
 

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

- Kehitetään budjettityökalua muun muassa siten, että se mahdollistaa budjetin reaaliaikaisen 

seurannan ympäri vuoden. Toteutui. Johtoryhmä sai syyskauden alusta alkaen kuukausittaisen 
raportin, jossa seurataan budjetin toteutumista. 

- Varmistetaan koulutusten avulla se, että kaikki budjetointivastuussa olevat hallitsevat 

taloustyökalujen ja -järjestelmien käytön. Toteutui osittain. Osa osastoista on saanut koulutuksen, 
osa ei. 

 

Muita tavoitteita: 
- Järjestön tietohallinnon laadukas hoitaminen ja toimintaa palvelevien teknisten ratkaisujen     

mahdollistaminen. Ei toteutunut. 
- Päivitetään it-yksikön tehtävä suhteessa muuhun organisaatioon ja päivitetään työntekijöiden 

toimenkuvat. Ei toteutunut. 
- Tarjotaan työntekijöille koulutusta tehokkaaseen Office365-ohjelmiston käyttöön. Ei toteutunut. 
- Jatketaan Kansanlähetyksen sääntöuudistusta. Siirtyi vuoteen 2021. 

 



 

Kansanlähetysopiston toimintakertomus 2020 

Työntekijät   

Opiston henkilökunta     
Niilo Räsänen, rehtori  

Vesa Ollilainen, vararehtori, apologialinjan linjavastaava, raamattukouluttaja, kirjasto   

Jarkko Haapanen, raamattulinjan linjavastaava, verkkokurssivastaava   

Laura Järvinen, nuorisotyölinjan linjavastaava, kansainvälisyyslinjan linjavastaava tammi-maaliskuu, 

kanslia  

 

Iida Halme, nuorisotyölinjan linjavastaava, kanslia elo-joulukuu 50 % työsuhde 

 

Maiju Ollilainen, kevätlukukauden maahanmuuttajalinjan linjavastaava   
Timo Tuikka, lähetyslinjan ja palvelutyölinjan linjavastaava sekä huhti-joulukuun ajan 

kansainvälisyyslinjan linjavastaava,    
Harri Turunen, medialinjan linjavastaava   

 

Mattias Kaitainen, syyslukukauden verkkokoulutusvastaava  

Markus Korri, kurssivastaava   

Maila Salin, asuntolanhoitaja   

 

Kiinteistö / keittiö  

Siirrettiin hallinto-osaston alaisuuteen 6.6.2020 

 

Toiminnan tarkoitus  
Kansanlähetysopiston tavoitteet 

lähetyskeskuksessa  
Suositukset piirien tavoitteiksi  

Kansanlähetysnäyn 

mukainen 

kouluttaminen.  

Hyvän 

raamattuopetuksen 

antaminen.  

Lähetykseen ja 

evankelioimistyöhön 

varustaminen.  

Opiskelijamäärän kasvattamiseksi 

monipuolistetaan ja kohdennetaan 

opistolinjojen, erityisesti raamattulinjan ja 

apologialinjan, mainontaa. Hyödynnetään 

opintolinjojen mainosvideoita ja 

opiskelijakontakteja markkinoinnissa.  

- Ei toteutunut 

Osallistutaan Kansanlähetyskoulun 

suunnitteluun, opetukseen ja tekniseen 

toteutukseen.  

- Toteutui 

Vahvistetaan kiinteistön, keittiön, siivouksen 

ja palvelutyölinjan yhteistyötä, arvostusta ja 

yhteishenkeä. Järjestetään 

asiakaspalvelukoulutusta.  

- Ei toteutunut, toiminnot siirrettiin 
hallinto-osastolle 

 

Perustetaan työryhmä laatimaan 

rahoitussuunnitelma 

Vahvistetaan opiskelija- 

rekrytointia piireissä, etenkin 

vahvistamalla yhteydenpitoa 

nuorten ja nuorten aikuisten 

parissa toimiviin vastuuhenkilöihin. 

Piirit kutsuvat opettajia sopiviin 

tilaisuuksiin.  

- Ei toteutunut 

Kartoitetaan opiskelijoiden 

keskuudesta kansanlähetyskouluun 

osallistuvia.  

- Toteutui 

Osallistutaan esimerkiksi 

talkootyöllä majoitusrakennusten 

rakentamiseen, mikäli hanke 

käynnistyy.  

- Ei toteutunut  



 

majoitusrakennushankkeelle. Perustetaan 

hankkeelle oma organisaatio.  

- Rahoitussuunnitelma laadittiin, pandemia 
pysäytti hankkeen. 

 

 

Tämän lisäksi Kansanlähetysopiston vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa on:  

- Tavoitteena käynnistää ruotsinkielinen raamattukoulutus syksyllä 2020. Linjan käynnistäminen 

edellyttää riittävää opiskelijamäärää, joka arvion mukaan on n. 10 henkilöä. Linjavastaavana 

toimii Maiju Ollilainen, joka samalla vastaa maahanmuuttajalinjasta. Ei toteutunut. 
- Tavoitteena on päivittää Kansanlähetysopiston johtosääntö. Kansanopistoyhdistys tulee 

todennäköisesti antamaan koulutusta opistojen johtosäännön laatimiseen, jolloin koulutus 

voidaan hyödyntää oman johtosäännön päivittämiseen. Johtosääntö päivitettiin, mutta osa 
työstä siirrettiin seuraavaan vuoteen. 

- Tavoitteena selkeyttää opiston ja opiston ylläpitäjän henkilökunnan vastuualueet, hallinto ja 

talousasiat niin, että opiston toiminta on selkeästi oma koulutusyksikkö. Toteutui osittain. 
- Tavoitteena kiinnittää entistä enemmän huomiota koulutusperiodien lisääntyneeseen suosioon. 

Opiskelijoina ovat olleet erityisesti varttuneemmat henkilöt, joiden iltaohjelman monipuolista 

tarjontaa kehitetään paremmin palvelemaan osallistujien tarpeita. Ei toteutunut. 
- Tavoitteena siirtyä EU:n digipalveluiden saavutettavuusvaatimusten mukaiseen viestintään 

opiston tiedottamisessa ja mainonnassa. Toteutui osittain. Päävastuu viestintäosastolla. 

 

 


