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LÄHETYSJOHTAJAN TERVEHDYS

IHMINEN ON samanlainen riippumat-
ta siitä, miltä hän näyttää, mitä kiel-
tä hän puhuu ja missä hän asuu. 
Me tarvitsemme hyväksytyksi tu-
lemista. Me tarvitsemme ystäviä, 
joiden kanssa jakaa kokemuksia. 

Jokainen ihminen on myös 
yhtä arvokas. Jokainen ihminen 
on evankeliumin arvoinen. Synti 
erottaa meitä sekä Jumalasta että 
toinen toisistamme. Me tarvitsemme 
hyvää uutista siitä, että Jumala rakastaa 
meitä ja antaa syntimme anteeksi, kun turvau-
dumme Jeesukseen.

KANSANLÄHETYS ON syntynyt tämän hyvän uu-
tisen koskettamien ihmisten sydämen halusta ker-
toa Jeesuksesta kotipiiristä aina maailman ääriin 
saakka. Halu viedä evankeliumia eteenpäin on Py-
hän Hengen vaikutusta. Pyhä Henki toimii meissä 
ja meidän kauttamme tässä maailmassa.

Kulunut vuosi oli koronan leimaama. Pandemian 
aallot seurasivat toisiaan, ja aina kun uskoimme 
tilanteen helpottavan, uusi tautimuoto ajoi meitä 
eristäytymään toisistamme. Toista vuotta putkeen 
opettelimme elämään meille uudenlaisessa maa-
ilmantilanteessa. Koronan konkreettinen vaikutus 
on vaihdellut niin eri puolilla Suomea kuin eri puo-
lilla maailmaakin. Toisten elämä on ollut rajoite-
tumpaa kuin toisten. Suureksi iloksemme evanke-
liumi kuitenkin meni myös vuonna 2021 eteenpäin 
sekä kotimaassa että ulkomailla. 

TÄMÄ VUOSIRAPORTTI kertoo siitä, mitä olem-
me tehneet kuluneena vuonna. Raportista löydät 
keskeiset työmuotomme ja niiden parissa aikaan-
saadut tulokset. Samalla on hyvä tunnistaa, et-
tä pinnan alla tapahtuu paljon sellaista, mikä ei 
näy tässä raportissa. Olemme tehneet harppauk-
sia esimerkiksi sisäisen viestinnän kehittämisessä 
ja taloushallinnon selkeyttämisessä. Tällä hetkel-
lä saamme aiempaa ajankohtaisempaa raportoin-
tia niin taloudellisesta tilanteestamme kuin työm-
me näkymistä. Tämä on vuosien pitkäjänteisen 

työn tulosta, josta kiitos kuuluu kaikil-
le työntekijöillemme. Emme toki ha-

lua juuttua paikoillemme jatkos-
sakaan, mutta kenties muutosten 
määrä on lähivuosina viime vuo-
sia vähäisempää.

OMA TEHTÄVÄNI Kansanlähe-
tyksen peräsimessä alkoi viral-

lisesti 1.1.2021. Suureksi juhlaksi 
suunniteltu tehtävään siunaaminen 9. 

tammikuuta muuttui striimatuksi tilaisuu-
deksi ja juhlallisuudet vaihtuivat pienimuotoiseen 

ateriointiin omaisten kesken. 
Loppuvuodesta pääsimme kuitenkin kokoontu-

maan lähetysjohtaja Mika Tuovisen lähtöjuhlaan. 
Olemme kiitollisia Mikalle hänen työpanokses-
taan liikkeemme hyväksi ja iloitsemme siitä, että 
yhteistyö jatkuu myös uusissa olosuhteissa.  

KAIKEN KAIKKIAAN voimme tänään olla kiitolli-
sia monesta asiasta. Pandemian keskellä olemme 
onnistuneet säilyttämään tasapainon niin talou-
dessa kuin työssä. Emme ole olleet ylivarovaisia, 
mutta olemme toimineet järkevästi. Tämä on liik-
keemme kyvykkäiden ja sitoutuneiden työnteki-
jöiden ansiota. Yhtä tärkeää on työmme ystävien 
ja vapaaehtoisten vastuunkantajien tekemä työ 
sekä rukous- ja taloudellinen tuki. 

SUURI KIITOS yhteistyöjärjestöille, seurakunnil-
le, Kirkon lähetystyön keskukselle sekä yhteistyö-
kirkoillemme ja -järjestöillemme maailmalla. Yh-
dessä pystyimme jälleen enempään kuin jokainen 
erikseen. Ennen kaikkea kiitos Kolmiyhteiselle 
Jumalalle. Häneltä olemme saaneet kaiken mitä 
meillä on, ja ilman häntä emme voi tehdä mitään.
”Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arka-
na pälyile ympärillesi – minä olen sinun Jumalasi. 
Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen 
sinua vakaalla, lujalla kädelläni.”

Daniel Nummela
lähetysjohtaja

Kehityksen ja tasapainon 
vuosi 2021
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OSASTON TOIMINNAN TARKOITUS 

Ulkomaantyön osasto toteuttaa kansanlähetysliik-
keen ulkomaille suuntautuvan lähetystyön. Toimin-
nan tarkoitus kiteytyy seuraaviin kokonaisuuksiin: 
evankelioiminen ja diakonia, seurakuntien perus-
taminen ja varustaminen sekä yhteistyökirkkojen 
ja kumppaneiden vahvistaminen Jumalan lähetyk-
sen toimijoina. Lähetystyötämme ohjaavat Kansan-
lähetyksen lähetysteologinen asiakirja, lähetystyön 
suuntaviivat ja painopisteet sekä yhteistyökumppa-

neiden kanssa toteutettavat strategiset tavoitteet.  

PERUSTOIMINNAN KUVAUS 
JA ARVIOINTI  

Edellisinä vuosina on työstetty Kansanlähetyksen 
lähetysstrategiaa ja lähetysteologista asiakirjaa. 
Vuoden 2021 alusta alkaen on toteutettu uutta lä-
hetysstrategiaa. Strategia määrittelee kullekin vuo-
delle keskeiset strategiset tavoitteet, joiden toteu-
tumista myös tässä kertomuksessa seurataan. ¢

TYÖMME ULKOMAILLA
APULAISLÄHETYSJOHTAJAN SIJAINEN MIKKO TIIRA  

Verkostoitumista, koulutusvaihtoa ja 
toimintaedellytysten vahvistumista  

Kansanlähetyksellä on kuusi kirkkokumppania: 
Länsi-Japanin evankelisluterilainen kirkko, In-
kerin evankelisluterilainen kirkko, Mekane Yesus 
-kirkko Etiopiassa, Istanbulin luterilainen kirkko, 
Viron evankelisluterilainen kirkko sekä Tansanian 
luterilaisen kirkon eteläinen hiippakunta. Vuoden 
2021 aikana aloitettiin projekti, jonka tarkoituk-
sena on tarkemmin määrittää Kansanlähetyksen 
kirkko- ja koulutusyhteistyötä lähetystyön strate-
gisena tavoitteena. Projektin on tarkoitus valmis-
tua vuoden 2023 aikana.  

Koronarajoitusten vuoksi monia kirkkojenvä-
lisiä projekteja, joilla on tähdätty Kansanlähe-
tyksen yhteistyökirkkojen välisen yhteistyön ja 

missionaarisuuden lisäämiseen, ei ole voitu to-
teuttaa, koska ne vaativat tapaamisia kasvotus-
ten. Nämä tavoitteet on siirretty toteutettavaksi 
vuosina 2022 ja 2023.   

Inkerin evankelisluterilaisen kirkon koulutus-
keskus on strategisesti tärkeä oppilaitos, jonka 
kautta voi mahdollistua Inkerin kirkkoa laajem-
paa koulutusyhteistyötä. Koulutuskeskus tarvit-
see toimintaansa huomattavaa taloudellista tukea. 
Vuoden 2021 aikana valmisteltiin suunnitelmaa 
varainhankinnan kehittämiseksi Inkerin kirkon 
koulutuskeskukselle.   

Vuoden 2021 aikana käynnistimme uuden yh-
teistyön Tansanian luterilaisen kirkon eteläisen 
hiippakunnan kanssa. Työn painopiste on kirkon 
pastoreiden ja evankelistojen kouluttamisessa.  

Istanbulin luterilaisen kirkon kanssa luotiin 

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
ULKOMAILLA
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kummityöntekijämalli. Ensimmäiseksi kummi-
työntekijäksi tuli Istanbulin seurakunnan pastori 
Bahadir. Hänelle kerätään tukikummeja Suomes-
ta. Viime vuosina lähetysjärjestöjen huomasta it-
senäistyneen Istanbulin luterilaisen kirkon kanssa 
on myös keskusteltu yhteistyösopimuksen teke-
misestä.  

Yhteydet persiankielisiä seurakuntia 
ja millet-turkkilaisia seurakuntia tukeviin 
kansainvälisiin verkostoihin
Pakolais- ja maahanmuuttajatyön puitteis-
sa solmimme sopimuksen verkostoyhteistyös-
tä Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa. Sopimuk-
sella sanoitamme yhteistä näkemystämme 
pakolaistyössä ja rooliamme muun muassa 
Refugee Highway Partnership -verkostossa. Pa-
kolaistyön keskeisiä alueita ovat Kreikka ja Saksa. 
Pakolaistyö Suomessa integroituu toiminnallisesti 
osaksi pakolaistyön verkostoa. Kreikassa työnte-
kijämme toimivat Hellenic Ministries -järjestön yh-
teydessä. He ovat osallistuneet sekä diakoniseen 
työhön että pakolaisten parissa tehtävään hengel-
liseen opetus- ja koulutustyöhön. 

Saksassa on keskitytty Bulgariasta muutta-
neiden turkinkielisten maahanmuuttajien paris-
sa tehtävään työhön. Saksassa vaikuttaa noin 50 
millet-turkkilaisten muodostamaa seurakuntaa, 
joiden saarnaajat ja pastorit toimivat tehtävässään 
pääosin oman päivätyönsä ohella ja ilman koulu-
tusta. 

Kansanlähetyksen työ on keskittynyt näiden 
seurakuntien palvelemiseen ja niiden välisten ver-
kostojen selvittämiseen sekä saarnaajien koulu-
tukseen. Saksan tiukat koronarajoitukset ovat hi-
dastaneet seurakuntiin tutustumista.  

Juutalaistyön näky ja esillä pitäminen 

Juutalaistyö on ollut historiallisesti keskeinen osa 
Kansanlähetyksen lähetystyötä. Näyn ylläpitämi-
seksi ja uudelleen herättämiseksi aloitettiin Kan-
sanlähetysopistolla pidettävien Israel-päivien 
uudistaminen kutsumalla mukaan myös nuoria ai-
kuisia ja perheitä. Ohjelman sisällöt suunniteltiin 
kiinnostaviksi lapsiperheille ja rakentamaan yhteyt-
tä suomalaisten kristittyjen ja messiaanisten juu-
talaisten välille. Lasten ja varhaisnuorten ohjelma 
toteutettiin yhdessä Nuorten Maailman kanssa. Is-
rael-päivien organisoinnissa ja toteutuksessa Lähe-
tysyhdistys Kylväjä oli tärkeä yhteistyökumppani. 
Tavoitteena oli myös lähettää 1–2 nuorehkoa työn-
tekijää Caspari-keskuksen Discovering Jesus in His 
Jewish Context -koulutukseen. Koronan vuoksi tä-
mä tavoite oli siirrettävä seuraaville vuosille.   

Kansanlähetyksen ulkomaantyö numeroina  
Uusi strategiamme painottaa ulkomaisia yhteistyö-
kumppaneitamme. Työntekijämme sijoittuvat pää-
osin eri yhteistyökumppaniemme työyhteyteen.  

Vuoden 2021 aikana Kansanlähetyksellä oli 52 
(56/2020) lähetystyöntekijää, joista 15 (13) työs-
kenteli kotimaasta käsin.  

Seurakuntien kanssa oli 277 nimikkosopimus-
ta (276) ja 30 nimikkokohdesopimusta (27). Kes-
kimääräinen lähettiyksikön nimikkosopimusten 
määrä oli 7. Nimikkosopimusten määrässä on 
isoa vaihtelua lähettien välillä. Viime vuosina lä-
hetetyillä läheteillä on keskimäärin 8–10 nimik-
kosopimusta. 

Taloudellista lähetyskannatusta saimme yksi-
tyisenä kannatuksena 1.508.512 euroa (1.545.318 
euroa) ja seurakuntien talousarviomäärärahoina 
2.011.349 euroa (1.946.655 euroa). ¢          MT     
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JUUTALAISTYÖ 

Koronatilanne vaihteli vuoden aikana paljon, mut-
ta kesällä luovuttiin jyrkimmistä rajoituksista ja 
palattiin lähes normaaliin elämään. Yhteistyöseu-
rakuntamme ovat voineet toimia lähes normaalis-
ti kesän jälkeen. Toukokuussa turvallisuustilanne 
eskaloitui joillakin alueilla aseelliseksi yhteen-
otoksi. Huolestuneisuutta aiheuttivat myös maa-
han kohdistuvaa vahvaa retoriikkaa viljelevien lä-
himaiden lausunnot sekä niiden vaikutuksesta 
tapahtuva liikehdintää maan pohjois- ja etelära-
joilla. Keväällä maa sai neljänsien vaalien jälkeen 
perustettua uuden hallituksen ja maalle valittiin 
uusi pääministeri. Talous vahvistui loppuvuot-
ta kohden, ja työttömyys väheni 4,5 prosenttiin. 
Maassa elää kuitenkin edelleen pari miljoonaa ih-
mistä alle köyhyysrajan (maan väkiluku 9,2 mil-
joonaa).

Yhdessä messiaanisten seurakuntien kanssa
Keskeisin työmuotomme oli seurakuntatyö mes-
siaanisten seurakuntien työyhteydessä. Etiopialai-
sessa seurakunnassa työntekijämme toimi musiik-
kityössä lasten ja nuorten parissa. Hän toimi myös 
elämän puolesta työtä tekevän organisaation työ-
yhteydessä. Toisessa messiaanisessa seurakun-
nassa työntekijämme toimivat sen johtotiimissä, 
vastuualueinaan talous ja yksinhuoltajaperheet. 
He olivat mukana järjestämässä tilaisuuksia, ta-
voittavaa toimintaa ja diakoniatyötä. Heidän vas-
tuullaan oli myös kristillisen vierastalon/keskuk-

ILMAN MESSIASTA OLEVAT

sen toiminnasta vastaaminen. Yksi työntekijämme 
teki Suomesta käsin King’s Kids -järjestölle ma-
teriaaleja ja toimi sen tiedotustyöntekijänä. SEKL 
tuki taloudellisesti Caspari-keskusta ja messiaa-
nista koulua Makor HaTikvah’a.

Uusia mahdollisuuksia avautui 

Koronapandemia hankaloitti seurakuntien työ-
tä: jumalanpalveluksien osallistujamäärä oli ra-
joitettu, emmekä pystyneet toteuttamaan kaikkia 
suunniteltuja tapahtumia. Toisaalta se avasi myös 
uusia mahdollisuuksia tavoittavaan työhön: ih-
miset olivat paljon avoimempia keskustelemaan. 
Koskaan aikaisemmin emme ole tavoittaneet niin 
suurta määrää ihmisiä. 

Diakoniatyössä ja sielunhoitoterapiassa pys-
tyimme tavoittamaan kaikkein haavoittuneimmas-
sa asemassa olevia ihmisiä. Myös King’s Kids toi 
yhteen eri taustoista tulevia lapsia ja nuoria, tar-
joten heille turvallisen paikan oppia Jumalan huo-
lenpidosta ja yhteydestä eri ihmisryhmien välillä. 
Tavoite toimia laajemmin etiopialaisessa seura-
kunnassa ei toteutunut toivotusti, koska siellä tar-
vittaisiin amharan kielen osaamista, mitä työnte-
kijällämme ei ollut. Vaikka musiikkityö lasten ja 
nuorten parissa siellä on ollut hedelmällistä, mei-
dän tulee jatkossa miettiä löytyisikö muita kanavia 
tukea tätä seurakuntaa. ¢  

Ota yhteyttä: Aluekoordinaattori Lauri Palmu, 
p. 044 321 7952



KANSANLÄHETYKSEN VUOSIKIRJA  • 7

ULKOMAANTYÖ

MAAILMASSA ON alueita, joissa on vähän kris-
tittyjä ja seurakuntia. Huomattavin tällainen alue 
on niin sanottu 10/40-ikkuna. Saavutamme täl-
tä alueelta kotoisin olevia ja muita tavoittamatto-
mia ihmisryhmiä myös Euroopassa. Teemme työtä 
40/70-ikkunan alueella, jossa on vanha kristillinen 
kulttuuri sekä olemassa olevia kirkkoja. Tuemme 
seurakuntia ja julistamme evankeliumia Euroo-
passa ja Venäjällä niiden parissa, joita evankeliu-
mi ei ole koskettanut. 

JAPANI
Japani kuuluu tavoittamattomiin kansoihin, jon-
ka väestöstä alle 2 % on kristittyjä. Kansanlähetys 
on työskennellyt maassa vuodesta 1968 alkaen. 
Kansanlähetyksen pääyhteistyötaho Japanis-
sa on Länsi-Japanin evankelisluterilainen kirk-
ko (LJELK), jonka työyhteydessä lähetystyönte-
kijämme työskentelevät. Vuoden 2021 alkaessa 
Japanissa oli neljä lähettiyksikköä ja vuoden ai-
kana kaksi näistä, Palmut ja Asta Vuorinen pala-
sivat Suomeen kotimaanjaksoille. Vuoden 2021 
päättyessä Japanissa olivat Syrjäteiden ja Yama-
guchien perheet. Lisäksi Suomessa odottaa pää-
syä työalueelle yksi uusi lähettipariskunta. 

Kansanlähetys on tehnyt pitkään yhteistyö-
tä LJELK:n kanssa ja tukee sen työtä taloudelli-
sesti sekä lähettämällä maahan lähetystyönteki-
jöitä. Seurakunnista taloudellisen tukemme alla 
ovat Ananin, Awajin ja HAT-Koben seurakunnat. 
Tuemme taloudellisesti myös Koben teologisen 
seminaarin työtä.

Lähetystyöntekijämme Japanissa työskentele-
vät LJELK:n seurakunnissa sekä kirkon erityis-
työmuodoissa, kuten nuorisotyön tiimissä. Myös 
kielikoululaiset osallistuvat heille määrätyissä pal-
velusseurakunnissa jumalanpalveluksiin ja mah-
dollisesti muuhun seurakunnan toimintaan.

Vuodelle asetettuja tavoitteita ei kaikilta osin 

saavutettu maailmalla edelleen vallinneen co-
vid19-pandemian vuoksi. 

Asako ja Lauri Palmu työskentelivät Ete-
lä-Nishinomiyan seurakunnassa kesään asti, jol-
loin seurakunnan työntekijävastuu luovutettiin 
seurakunnan uusille työntekijöille. Kirkkoraken-
nus sekä tontti oli jo aiemmin luovutettu suunnitel-
lusti LJELK:lle. Palmujen perhe palasi kotimaan-
jaksolle heinäkuussa 2021. 

Asta Vuorinen työskenteli koko vuoden HAT-Ko-
ben seurakunnassa. Työtiimissä olivat lisäksi ja-
panilaiset pastori Norio Yoshida sekä evankelista 
Eriko Kitasako. Asta toimi työalueen maaedusta-
jana sekä esimiehenä. Asta palasi kotimaanjaksol-
le suunnitellusti joulukuussa 2021. 

Kia ja Markus Syrjätie aloittivat kieliopinnot 
vuoden alkupuolella ja ne jatkuivat koko vuoden. 
Sunnuntaisin he osallistuivat jumalanpalveluksiin 
Kita-Suzurandain seurakunnassa.

Johanna Yamaguchi opiskeli kielikoulussa ko-
ko vuoden ja toimi heinäkuusta alkaen Kansanlä-
hetyksen edustajana Koben luterilaisen seminaa-
rin hallituksessa. Shuhei Yamaguchi liittyi kirkon 
nuorisotyön tiimiin, jonka tehtävänä on kehit-
tää nuorisotyötä kaikissa yhteistyökirkon seura-
kunnissa. Lisäksi Shuhei toimii yhteistyölähettina 
Nishi-Akashin seurakunnassa, jossa hän on aloit-
tanut rippikoulutyön. Shuhei opetti Koben raa-
mattukoulussa diakoniaa sekä toimi työalueen va-
ramaaedustajana.

Japanin rajat pysyivät käytännössä koko vuo-
den kiinni, joka tarkoitti käytännössä sitä, etteivät 
uudet lähetit ja Kansanlähetysopiston kansain-
välisyyslinjalaiset saaneet viisumeita ja päässeet 
maahan. Työalueella heitä odotettiin kovasti, mut-
ta odotus jatkuu edelleen vuonna 2022. 

Kaiken odotuksen keskellä Jumala on ollut us-
kollinen ja hänen aikatauluihinsa luottaen pidäm-
me edelleen Japanin työalueen rukouksissa. Niitä 
eivät poikkeusolot ja suljetut rajat estä. 

ILMAN EVANKELIUMIA OLEVAT
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TURKKILAISTYÖ (ETU-AASIA, 
SAKSA, MEDIA- JA RAAMATUN-
KÄÄNNÖSTYÖ)

Työ turkinsukuisten kielten parissa 

Kansanlähetys tekee työtä turkinsukuisten kielten 
parissa useassa maassa. Työtä tehdään Etu-Aa-
siassa, Euraasiassa, Bulgariassa, Suomessa, Kes-
ki-Euroopassa ja Itä-Euroopassa. Vuonna 2021 
työssä oli mukana 15 työntekijää, joista yksi työs-
kenteli kotimaasta käsin. Työn vaihteluun kuului 
yhden yksikön palaaminen työalueelta kotimaahan 
yhden uuden yksikön matkatessa työalueelle. Työ-
tä tehtiin seurakuntatyön, median, maahanmuut-
tajien sekä Raamatun ja kristillisen kirjallisuuden 
käännösprojektien parissa. Turkinsukuisia kieliä 
on maailmassa yli 35. Joitakin näistä kielistä pu-
huu vain erittäin pieni vähemmistö. kun taas tois-
ten puhujia arvioidaan olevan noin 350 miljoonaa. 

Kansanlähetyksen työmuodot ovat pääosin 
vuosikymmeniä kestäneen työhistorian jatku-
moa. Näitä ovat esimerkiksi maahanmuuttaja-
työ, raamatunkäännöstyö ja kirjallisuustyö sekä 
seurakuntatyö, joka on syntynyt tavoittavan työn 
seurauksena. Nuorimpana on mediatyö, jonka al-
kuaskeleita on otettu radio- ja tv-työn kehittyessä 
1980-luvulta alkaen. 

Vuosi 2021 sisälsi paljon haasteita seurakun-
tatyön, pakolaistyön ja erityisesti tavoittavan työn 
osalta Covid-19-pandemian kokoontumisrajoi-
tusten vuoksi. 

Seurakuntatyössä
Etu-Aasiassa Kansanlähetyksen työssä toimi kol-
me työntekijäyksikköä, joista yksi saapui Etu-Aa-
siaan elokuussa 2021 jatkaen samalla kotimaas-
sa aloittamiaan kieli- ja kulttuuriopintoja. Työn 
keskiössä oli tukea paikallisen luterilaisen kirkon 
(Istanbulin luterilainen kirkko) ja sen seurakun-
tien työtä. Paikallisten kristittyjen hallinnoima kirk-
ko on nuori, ja se on hiljattain itsenäistynyt hallin-
noltaan. Sen palveluksessa toimii kaksi paikallista 
pappia, joista toiselle kerättiin kummityöntekijä-
hankkeen tukea. Tavoitteena on mahdollistaa täy-
sipainoinen keskittyminen seurakunnan ja kirkon 

asioiden hoitamiseen. (Lisätietoa: kansanlahetys.
fi/tyontekijat-ja-kohteet/etu-aasian-pappi). Työn-
tekijämme tukivat myös kirkon toiminnan tulokse-
na syntyneen, seurakunnaksi järjestäytymässä ole-
van pienryhmän alkutaivalta. Jumalanpalvelusta ja 
kastejuhlaa päästiin viettämään tässäkin kasvavas-
sa pienessä ryhmässä maan kaakkoiskulmalla.

Kirkon toiminnan keskuksena olivat kasvavat 
seurakunnat, jotka kokoontuivat jumalanpalve-
luksiin, kastetilaisuuksiin ja raamattupiireihin joko 
kasvotusten tai rajoitusten takia sosiaalisen me-
dian kautta. Bulgariassa Krushevoon vuonna 2020 
valmistunut kirkkotila kohtasi vielä rakennusvir-
heiden vuoksi haasteita sekä kokoontumisrajoi-
tuksia. Uusien kokoontumistilojen vaikutus ym-
päristöön oli kiistatta merkittävä, ja ne elävöittivät 
seurakunnan toimintaa tarjoten sille pysyvän ko-
din. Pandemia-ajan vuoksi internetin välityksellä 
toimitetut jumalanpalvelukset ja kokoukset saivat 
nekin myönteisen vastaanoton. Ne tavoittivat va-
kituisten osallistujien lisäksi seuraajia myös muis-
ta kaupungeista.

Raamatun- ja kirjallisuuden käännöstyössä
Työntekijämme, joka toimii Venäjällä puhuttujen 
kielten parissa, oli mukana myös useissa turkin-
sukuisten kielten raamatunkäännösprojekteissa. 
Bashkiiriprojektissa, jossa hän toimi eksegeettinä 
ja koordinoijana, Raamattu on nyt ladottu ja oi-
koluettavana. Hakassien parissa työstetään Van-
haa testamenttia, ja työntekijämme toimii projek-
tin käännöskonsulttina. 

Perinteisten raamatunkäännösten lisäksi osal-
listuimme kahdessa muussa turkinsukuisessa kie-
lessä Raamattuun pohjautuvien julkaisujen tuotta-
miseen. Shorin kielellä valmistui noin 30 Vanhaan 
ja Uuteen testamenttiin pohjautuvaa, kuunneltavaa 
raamatunkertomusta. Ne julkaistaan sekä älypu-
helinsovelluksena että kirjasena ja myös kolmesta 
kertomuksesta koostettuna, paikallisen taiteilijan 
kuvittamana kirjasena. Eteläaltaiksi valmistui kol-
me lapsille suunnattua Deditos-videoanimaatiota.

Leif Nummelan Raamatun punainen lanka -kir-
jan sekä pienen teologisen sanakirjan käännös-
työssä toimivat Moldovassa asuvat gagauzinkieliset 
kristityt. Heidän kanssaan tehtiin yhteistyötä myös 
tavoittavassa työssä. 
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Turkin kielelle käännettävistä kristillisistä kir-
joista vastaavan työntekijämme koordinoima-
na valmistuivat Schmalkaldenin opinkohdat sekä 
Paavin valta ja johtoasema -tekstit sisältävä pie-
ni kirja sekä neliosaisen päivittäisen hartauskirjan 
ensimmäinen osa. 

Lapsi- ja nuorisotyön opetusmateriaaleista vas-
tannut työntekijämme tuotti Istanbulin luterilaisen 
kirkon internet-sivuille ladattavaksi varhaisnuorten 
opetuksessa käytettävän kolmivuotisen pyhäkoulu-
materiaalin (5 osaa), ja siitä tiedotettiin myös Eu-
roopan turkinkielisten seurakuntien verkostossa. 

Mediatyö

Kristillinen tv-kanava SAT-7 Türk julkaisee kris-
tillistä ohjelmaa alueen miljoonille ihmisille se-
kä satelliitti-tv-kanavien kautta että internetin 
eri alustoilla. SAT-7:n uusin toimintamalli on vi-
deopalvelu Sat7+, ja sieltä turkinkieliset ohjel-
mat löytää osoitteesta sat7plus.org/turk. Toinen 
tunnettu ohjelmakanava on YouTubessa youtu-
be.com/user/sat7turktube – kanavalla on noin 
8 000 tilaajaa. Valtaosa keskusteluista katselijoi-
den kanssa käydään sosiaalisen median kanavil-
la muun muassa Facebookissa ja Instagramissa. 
Vuonna 2021 työntekijämme työskenteli SAT-7 
Türk -kanavan partnereiden ja kanavan välisten 
suhteiden hoitajana.

Islamin tutkimusinstituutin Elrim:in ja Istanbulin 
luterilaisen kirkon YouTube-kanavilla on julkaistu 
useita eri seminaareja ja opetuksia. Työntekijäm-
me tukivat ja kouluttivat paikallisia vastuunkantajia 
toteuttamaan kirkkovuoden jumalanpalvelusteks-
tejä Istanbulin luterilaisen kirkon internet-sivuille.

Maahanmuuttajatyö
Työntekijämme tapasivat kasvotusten maahan-
muuttajakristittyjä ja heidän seurakuntiensa joh-
tajia mahdollisuuksien mukaan. Rajoitusten olles-
sa voimassa käytettiin WhatsApp-, Messenger- ja 
muita viestintävälineitä maahanmuuttajakristitty-
jen tavoittamiseen. Saksassa Mönchengladbachis-
sa sijaitsevan turkinkielisen seurakunnan pastori-
kolmikko oli Kansanlähetyksen tuottamassa Ilman 
evankeliumia olevat -kohderyhmästä kertovassa 

keräysvideossa. Työntekijämme vierailivat Sak-
sassa tapaamassa usean kaupungin seurakunnan 
vastuunkantajia. Lisäksi työntekijämme oli muka-
na kouluttamassa saksalaisten maahanmuuttaja-
seurakuntien pastoreita heidän kaksivuotisessa 
teologisessa koulutusohjelmassaan.  

Ota yhteyttä: Aluekoordinaattori Toni Lindholm, 
p. 044 447 7821

ITÄ-EUROOPPA
Kansanlähetys solmi vuonna 2019 yhteistyöso-
pimuksen erään globaalin, pioneerityöhön kes-
kittyvän järjestön kanssa ja lähetti vuonna 2020 
työntekijän sen työyhteyteen Itä-Euroopan musli-
mialueelle, joka on yksi Euroopan vähiten tavoite-
tuista kansanosista. 

Tavoitteena on kertoa evankeliumia henkilö-
kohtaisten kohtaamisten ja avustustyön myötä. 
Keskiössä olivat ystävyys, opetuslapseuttaminen 
ja Pro life -työ, jolla tuettiin vaikeassa tilantees-
sa olevia äitejä ja lapsia sekä ennen lapsen syn-
tymää että syntymän jälkeen. Työntekijämme oli 
kielikoulutus- ja perehtymisvaiheessa ja rakensi 
yhteistyöverkostoja tulevia vuosia varten.

Monet maan asukkaista kärsivät traumaatti-
sesta menneisyydestä sekä köyhyydestä. Työssä 
koettiin tarpeelliseksi hankkia osaamista ja ym-
märrystä kriisi- ja traumaterapiasta.

Työhön suunnatut varat käytettiin henkilöstö-
kuluihin ja kriisitilanteeseen joutuneiden henkilöi-
den diakoniseen avustamiseen.

Työntekijämme Itä-Euroopasta kirjoittaa: 

”Tutustuin yksinhuoltajaäitiin, joka lähipiirin 
painostuksesta huolimatta päätti olla tekemät-
tä aborttia ja pitää lapsen. Tiimimme tuki hän-
tä haasteiden keskellä ja avusti asuntoasioissa. 
Kävin työtoverini kanssa vierailemassa hä-
nen uudessa kodissaan, jossa remontti oli vie-
lä kesken. Kaupungin antama asunto oli täysin 
asuinkelvoton, joten autoimme sen remontoin-
nissa. Tämä nuori äiti oli kiitollinen kaikesta 
avusta. Hän liikuttui kyyneliin, kun kerroimme 
hänelle, että hän on tehnyt oikean ratkaisun 
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antaessaan elämän lapselleen ja että hän se-
kä hänen vauvansa ovat Jumalalle rakkaita. 
On etuoikeus, että olen saanut olla välittämäs-
sä tällaista rohkaisun ja toivon sanomaa.”

Ota yhteyttä: Aluekoordinaattori Anne Tuovinen, 
p. 044 447 7820

IDÄN KIRJALLISUUSTYÖ

Kirjallisuustyö Itä-Euroopassa
Kertomusvuonna painettiin seuraavat kirjat: Un-
karissa Päivi ja Niilo Räsäsen kirjoittamasta Avio-
liitto-kirjasta kaksi uutta painosta, yhteensä 
10 000 kirjaa. Unkarissa julkaistiin myös Päivi Rä-
säsen kirjoittama Eutanasia-kirja, josta otettiin 
1 500 kappaleen painos, sekä Abortti-kirja, jos-
ta otettiin 2 500 kirjan painos. Tämän lisäksi idän 
kirjallisuustyö rahoitti yhdessä yksityisten unka-
rilaisten lahjoittajien kanssa lastenkirjapaketit 79 
päiväkotiin.

Puolassa julkaistiin Leif Nummelan kirjotta-
masta puolankielisestä Raamatun punainen lan-
ka -kirjasta 1000 kappaleen painos. Moldovassa 
painettiin 1000 kappaletta gagauzinkielistä En-
simmäistä Mooseksen kirjaa.

Kristillinen studio

Moldovassa osallistuimme kristillisen studion ra-
kentamiseen tukemalla hanketta taloudellisesti. 
Studio alkaa tuottaa vuonna 2022 hengellistä oh-
jelmaa paikallisella kielellä.  

Raamatun punainen lanka gagauzin kielelle
Moldovassa kirjallisuuden käännöstyö tuotti vuo-
den 2021 osalta gagauzinkielisen Raamatun pu-
nainen lanka -kirjan käännöksen, jonka koepainos 
valmistui vuoden lopulla. Työntekijämme tuottivat 
kirjan käännöksen lisäksi myös pienimuotoisen 
gagauzinkielisen teologisen sanakirjan. Prosessis-
sa oli mukana myös gagauzinkielisiä Moldovassa 
asuvia kristittyjä.

Kehitys- ja avustusprojektit

Moldovan Gagauziassa toimiva kristillinen maa-
talousyhdistys hankki leikkuupuimurin, jolla voi-
daan puida viljojen lisäksi maissia ja auringon-
kukkaa. Idän kirjallisuustyö tuki hankintaa 4.000 
eurolla. Romaniassa toimitettiin ruoka- ja joulupa-
ketit 80 perheelle ja 120 lapselle. Tämän lisäksi 
vapaaehtoiset Suomessa kutoivat 6 519 paria vil-
lasukkia. Sukat lähetettiin edelleen Saksaan, jos-
sa valmistettiin 7 899 joulupakettia Valko-Venä-
jän, Ukrainan ja Moldovan lapsille. 

Äärimmäisessä köyhyydessä elävien Keski-Aa-
sian vainottujen kristittyjen elintarvikkeiden hank-
kimista tuettiin 2.000 eurolla. 

Ota yhteyttä: Aluekoordinaattori Markus Aita-
mäki, p. 044 099 5820

PAKOLAISTYÖ (KESKI-AASIA, 
KREIKKA, SUOMI)

Työ Keski-Aasian pakolaisten parissa
Kansanlähetys toimii Keski-Aasiasta paenneiden 
pakolaisten parissa Euroopassa pääosin Kreikas-
sa ja Saksassa sekä Suomessa. Työ pakolaisten 
keskuudessa on monipuolista ja lähtee liikkeelle 
heidän tarpeistaan. Vuonna 2015 alkoi Euroopas-
sa iso pakolaisvyöry, johon eurooppalaiset kristi-
tyt ja seurakunnat reagoivat ja pyrkivät auttamaan 
pakolaisia. Tämän auttamisen seurauksena pa-
kolaisten keskuudessa on ollut herätystä, ja ny-
kytilanteessa työn painopiste on pakolaisten kes-
kuuteen syntyneiden seurakuntien ja kristittyjen 
yhteisöjen tukemisessa. Pakolaiskristittyjä pyrit-
tiin tukemaan heidän hengellisessä kasvussaan ja 
heitä autettiin liittymään seurakuntien tai pienyh-
teisöjen toimintaan.

Yhteistyössä muiden kanssa
Kansanlähetyksen strategian mukaan pakolais-
ten parissa tehtävään työhön on etsitty yhteis-
työkumppaneita. Kertomusvuonna astui voimaan 
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Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa verkostoyhteis-
työsopimus. Sen pohjalta Kansanlähetyksen työn-
tekijäyksikkö lähti kesäkuussa Kreikkaan Hellenic 
Ministries -järjestön työyhteyteen Ateenassa ta-
pahtuvaan pakolaistyöhön. 

Kotimaassa on tehty yhteistyötä keskiaasialais-
ten pakolaiskristittyjen yhdistyksen kanssa, kuten 
myös suomalaisten seurakuntien kanssa kirkko-
kunnasta riippumatta. Isoin kansainvälinen yhteis-
työfoorumi Refugee Highway Partnership oli vuo-
den 2021 osalta pandemian takia viikon mittainen 
etäkokoontuminen, johon osallistui useampi työn-
tekijämme.

Työ Kreikassa 
Kesäkuussa lähetettiin yksi työntekijäyksikkö 
Kreikkaan. He ovat ensimmäiset työntekijät, jotka 
toimivat suorassa yhteistyössä Hellenic Ministries 
-järjestön kanssa Ateenassa. Aiemmin Kreikassa 
työskennelleet Kansanlähetyksen työntekijät ovat 
luoneet henkilökohtaisella tasolla pienimuotoista 
yhteistyötä ja suhteet järjestön pakolaistyönteki-
jöihin. 

Kreikkaan siirtyneiden työntekijöiden päätehtä-
vä oli opiskella kieltä ja kulttuuria, mutta tämän 
lisäksi he palvelivat muun muassa naisten taito-
keskuksessa. Siellä pakolaisnaiset oppivat val-
mistamaan erilaisia hyödykkeitä saaden samalla 
työntekijöiltä henkilökohtaista kuuntelevaa tukea 
elämän erilaisissa haasteissa. Toinen yksikön 
työntekijöistä oli mukana persiankielisen opetus-
lapseuskoulun toiminnassa. Siinä pakolaistaus-
taiset kristityt saavat mahdollisuuden opiskel-
la Raamattua ja näin valmiuksia kantaa vastuuta 
seurakunnissaan. Työhön kuului myös pakolais-
taustaisen pastorin opettaminen. Lisäksi työnte-
kijä oli pakolaistaustaisille järjestetyllä Al Mas-
sira -kurssilla vastuunkantajana yhdessä Kylväjän 
työntekijän kanssa ja vieraili pakolaisleireillä yh-
dessä hollantilaisen avustusjärjestön kanssa. 

Pakolaistyö kotimaasta käsin

Työntekijämme osallistuivat pakolaistyöhön koti-

maassa persiankielisten pakolaisten parissa. He 
tukivat pakolaisia moninaisissa haasteissa, jotta 
he eivät jäisi yksin. Samalla saatiin kokemusta hei-
dän kohtaamistaan vaikeuksista ja tarvitsemastaan 
tuesta. Tieto auttaa esimerkiksi koulutusten suun-
nittelussa ja järjestämisessä. Pakolaisten asettautu-
miseen liittyvät haasteet saattavat olla monenlaisia 
aina sähkösopimuksen tekemisestä kristityn identi-
teetistä todistamiseen oikeudessa. Lisäksi työnte-
kijämme opettivat Raamattua erilaisissa tilanteissa, 
joko kasvotusten tai internet-sovellusten kautta. 

Kotimaasta käsin toimivien työntekijöiden ta-
voitteena oli ulkomaisten projektien tukeminen, 
mutta matkustusrajoitukset jarruttivat suunnitel-
mia. Kreikkaan onnistuttiin tekemään muutama 
vierailu, joilla oltiin mukana muun muassa pako-
laisten kouluttamiseen tähtäävissä hankkeissa yh-
teistyössä Hellenic Ministries -järjestön kanssa. 

Strategiset tavoitteet vuodelle 2021
Kansanlähetyksen laatimista strategisista tavoit-
teista seuraavat toimenpiteet koskivat pakolais-
työtä vuoden 2021 osalta:

1. Verkostoyhteistyösopimuksen laatiminen Lähe-
tysyhdistys Kylväjän kanssa koskien persiankieli-
siä pakolaisia ja maahanmuuttajia. Aikataulu: vuo-
den 2021 loppuun mennessä.

Toimenpiteissä pysyttiin aikataulussa ja jopa edel-
lä aikatauluaan. Lähetysyhdistys Kylväjän kans-
sa käytyjen verkostoyhteistyösopimuksen laati-
miseen varatut neuvottelut saatiin läpikäytyä ja 
sopimus astui voimaan alkuvuonna 2021. Kou-
lutusohjelman osalta tehtiin yhteistyötä Hellenic 
Ministries -järjestön kanssa, ja osallistuimme ak-
tiivisesti Kreikassa vuonna 2021 alkaneeseen lä-
hetystyöntekijäkoulutukseen ollen mukana jo 
suunnitteluprosessissa. Tästä työmuodosta saa-
tiin jo nyt arvokasta kokemusta ja oppia tuleville 
vuosille. Työskentelyä toimenpiteen eteen jatke-
taan edelleen.

Ota yhteyttä: Aluekoordinaattori Toni Lindholm, 
p. 044 447 7821
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ETIOPIA (EECMY, SIL)

Etiopia on Afrikan väkirikkaimpia maita, jonka yli 
116-miljoonainen väestö jakaantuu 13 hallinnolli-
seen alueeseen. Etiopiassa puhutaan yli 80 kieltä. 
Kristittyjä väestöstä on yli 60 prosenttia ja musli-
meja hieman yli 30 prosenttia. Vuonna 2021 maan 
poliittinen tilanne jatkui levottomana. Marraskuus-
sa 2020 käyty kolmen viikon sotilaallinen operaa-
tio lain ja järjestyksen palauttamiseksi liittovalti-
on ja Tigrayn osavaltion välillä oli tauolla elokuulle 
2021 asti, jolloin taistelut puhkesivat uudelleen. 
Maahan julistettiin hätätila, ja ulkomaiset lähetys-
töt kehottivat kansalaisiaan poistumaan maasta.

Kansanlähetyksen pitkäaikainen yhteistyötaho 
on luterilainen Mekane Yesus -kirkko, jossa on yli 
11 miljoonaa jäsentä. Kansanlähetyksen tärkein 
kumppani kirkon sisällä on Jimma Bethel -synodi. 
Raamatunkäännöstyötä tehdään yhteistyössä SIL 
AIM -järjestön kanssa.

MIRJAMI UUSITALO palveli raamatunkäännös-
työssä neuvonantajana ja konsulttina Lounaises-
sa synodissa pääasiassa diraitankielisen Uuden 
testamentin käännöstyön neuvonantajana. Uuden 
testamentin taittoasuun tehtiin kolmas tarkastus 
toimintavuoden aikana. Diraitankielinen 1. Moo-
seksen kirja tuli painosta 2021 tammikuussa. 

ANNA VÄHÄKANGAS työskentelee Suomesta kä-
sin Etelä-Etiopiassa puhuttavan alen kielen äänne-
tutkimuksen asiantuntijana. Alenkielisen evanke-
liumien ja Apostolien tekojen käyttöönottojuhla oli 
maaliskuussa 2021. 

KUMMILAPSITYÖTÄ tehtiin yhdessä Jimma Bet-
hel -synodin kehitysyhteistyöosasto DASSC:n 
kanssa. Kummilapsiprojektit toimivat neljällä 
paikkakunnalla: Agarossa, Bongassa, Limussa ja 
Sokorussa. Lapsia projekteissa on yhteensä 440 
ja työntekijöitä kahdeksan. Yhteistyö paikallisten 
sosiaaliviranomaisten, koulujen sekä paikallis-
ten Mekane Yesus -seurakuntien kanssa on tiivis-
tä. Suomalaisia kummeja oli vuonna 2021 yli 400. 
Lisäksi oli yleiskannattajia, jotka tukivat kaikkien 
projektien toimintaa taloudellisesti. Kummilapsi-
työtä koordinoi Suomesta Mika Lehtinen.

KOULUTUSKESKUS: Samassa Jimma Bethel 
-synodissa on käynnissä viisivuotinen rakennus-
hanke, jonka tavoitteena on perustaa koulutus-
keskus. Se vastaisi hiippakunnan väkimäärän 
kasvuun kouluttamalla pastoreita ja evankelisto-
ja sekä muita työntekijöitä seurakuntien kasvaviin 
tarpeisiin. Lupakäytäntöjen ja koronapandemian 
tuomien viivästysten takia rakennustyöt alkoivat 
vasta toukokuussa 2021. Projektikoordinaattorina 
toimii Aki Tuppurainen.

TOHTORIKOULUTUSOHJELMA: Kansanlähetyk-
sen stipendiaatti, tohtorikoulutettava Bulti Fayisa 
kirjoittaa väitöskirjaa Åbo Akademissa Turussa. 
Pastori Bulti pääsi viisumihaasteiden takia Suo-
meen marraskuussa hieman suunniteltua myö-
hemmin. Tavoitteena on saada väitöskirja valmiik-
si syksyyn 2022 mennessä. Yhteyshenkilönä toimi 
Esko Siljanen.

LAHJOITA LAPSELLE ELÄMÄ -AVUSTUSHANKE:
Sairaala Suomessa on luvannut lahjoittaa käytöstä 
poistettavia laitteita Soddon kristilliseen sairaa-
laan Etiopiaan. Lahjoituksena saatavien sairaa-
latarvikkeiden lähettämiseen Etiopiaan kerätään 
varoja Suomesta, ja tavoitteena on lähettää lait-
teet heti, kun ne vapautuvat käyttöön. 

TUKEA OPETUSTYÖLLE JA KATASTROFIN UH-
REILLE: Kansanlähetys tuki taloudellisesti kirkon 
teologista opetustyötä Jimma Bethel -synodissa, 
Airan teologisessa seminaarissa, Lounaisen syno-
din seminaarissa sekä Addis Abeban Mekane Yesus 
-seminaarissa. Lisäksi toimintavuoden aikana lähe-
tettiin katastrofiavustusta sekä Addis Abeban semi-
naarin että Ammayan seurakunnan tulvavahinkoihin.

Mirjami Uusitalon ollessa ainoa työalueel-
la asuva lähetti hänen vastuullaan olivat myös 
hallinnolliset maaedustajan tehtävät. Poliitti-
sen epävarmuuden takia Mirjamin paluu lyhyel-
tä kotimaanjaksolta siirtyi kahdella kuukaudella 
tammikuun 2022 puolelle.

Ota yhteyttä: Aluekoordinaattori Lauri Palmu, 
p. 044 321 7952
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VENÄJÄ (INKERIN KIRKKO, 
SIL, IBT)

Kansanlähetys tekee työtä Venäjällä ihmisten ta-
voittamiseksi evankeliumilla. Pääyhteistyökump-
pani Venäjällä on Inkerin kirkko. Koronapande-
mian vuoksi vuosi 2021 oli poikkeuksellinen myös 
Inkerin kirkolle. Uusi piispa Ivan Laptev, joka va-
littiin piispaksi 2020, keskittyi matkustusrajoitus-
ten vuoksi kirkon sisäisiin asioihin. Kirkko löysi 
pandemian keskellä uusia tapoja tavoittaa ihmisiä 
sosiaalisen median kautta. Erityisen suosittu työ-
muoto oli Kristinuskon perusteet -kurssi, joka ta-
voitti ihmisiä kirkon ulkopuolelta. Kursseja on jär-
jestetty sekä lähi- että etäopiskeluna. 

Teologiselta instituutilta evättiin väliaikaisesti 
valtion opetuslisenssi vuoden 2020 lopulla. Ker-
tomusvuonna koulutustoimintaa jatkettiin kuiten-
kin normaalisti. Inkerin kirkko anoi uutta lisenssiä, 
ja se uusittiin vuonna 2022. Kelton koulutuskes-
kuksen ammatilliset tutkinnot ovat nyt virallisia 
myös valtion näkökulmasta.  

Venäjän poliittinen ilmapiiri on kiristynyt. Kahtia-
jako Venäjän ja lännen välillä on kiristynyt Ukrai-
nan kriisin myötä. Työalueella seurataan tilannetta 
tarkasti. Kriisin eskaloitumisella voi olla myös vai-
kutusta työskentelyyn Venäjällä. Syytä paniikkiin 
Suomen näkökulmasta ei kuitenkaan ole. Suomel-
la ja Venäjällä on perinteisesti ollut asialliset suh-
teet myös kriisien keskellä, ja suomalaisia arvoste-
taan Venäjällä.

Toiminnan kuvaus
SEKL:n Venäjän työalueen toiminnan tarkoitus on 
tukea Inkerin kirkkoa ja sen työtä Venäjällä kir-
kon eri rovastikunnissa ja seurakunnissa. Kan-
sanlähetys tukee Inkerin kirkon eri työmuotoja ja 
seurakuntia avustusten kautta. Toiminnan syvin 
tarkoitus on olla mukana Inkerin kirkon tekemässä 
työssä, jonka tavoitteena on kertoa ihmisille Jee-
suksen rakkaudesta heitä kohtaan. 

Kertomusvuonna Inkerin kirkon yhteydessä toi-
mi Kansanlähetyksen lähettämänä viisi lähetys-
työntekijää ja kaksi vapaaehtoista lähetystyönte-
kijää. Neljä työntekijää teki työtä Suomesta käsin. 
Syyskuussa saimme lähetettyä yhden työntekijän 

Pietariin kielikouluun. Koronapandemiasta huo-
limatta Suomesta käsin tekeville työntekijöille 
avautui mahdollisuus tehdä työmatkoja Venäjälle. 
Matkat kohdistuivat Pietarin alueelle ja Siperiaan 
Novosibirskiin sekä Omskiin, joissa Inkerin kirkol-
la on seurakuntia. 

Matkojen lisäksi työntekijämme osallistuivat In-
kerin kirkon toimintaan etäyhteyksin. Olemme 
osallistuneet kirkon hallinnon tukemiseen, kir-
kon koulutukseen etäluentojen kautta sekä tiedo-
tukseen erityisesti Suomessa sosiaalisen median 
kanavissa ja Inkerin kirkko -lehden kautta. Yksi 
läheteistämme on osallistunut raamatunkäännös-
työhön ersän kielelle.

Strategisten tavoitteiden saavuttaminen
Pandemia on rajoittanut työalueen strategisiin ta-
voitteisiin pääsyä. 

Tavoitteemme on ollut tukea erityisesti Siperian 
rovastikuntaa ja Omskin sekä Novosibirskin seu-
rakuntaa. Erityisesti Omskin seurakunta kaipaisi 
lähetystyön tukea. Yhteydenpito Siperiaan on ol-
lut säännöllistä, mutta emme ole päässeet fyysi-
sesti paikalle niin usein kuin olisi ollut tarvetta.

Etäyhteydet ovat auttaneet osittain tavoittees-
samme tukea Inkerin kirkon hallintoa ja koulutus-
ta. Etäyhteydet eivät kuitenkaan korvaa kasvo-
tusten tapahtuvaa yhteyttä. Vaikka Inkerin kirkko 
elää myönteisellä tavalla vahvaa itsenäistymisen 
aikaa, on suomalaisten lähetystyöntekijöiden läs-
näolo Venäjällä edelleen tärkeää. Kun suoma-
laiset lähetystyöntekijät olivat Pietarissa pitkästä 
aikaa läsnä eräässä tapaamisessa, sanoi yksi pai-
kallisista työntekijöistä: ”Hienoa taas kuulla pu-
huttavan suomea, olemme ikävöineet kovasti suo-
malaisia.”

Ota yhteyttä: Aluekoordinaattori Markus Aitamä-
ki, p. 044 099 5820

VIRO
Kevättalven tiukat kokoontumisrajoitukset vai-
kuttivat voimakkaasti Viron kirkkojen toimintaan. 
Julkiset kokoontumiset sisätiloissa kiellettiin pa-
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riksi kuukaudeksi kokonaan. Tilanne pakotti seu-
rakunnat etsimään ja kehittämään uusia toiminta-
tapoja.

Kansanlähetys on tukenut luterilaisen seura-
kunnan perustamista Tallinnan Lasnamäen kau-
punginosaan jo seitsemän vuoden ajan. Joulukuun 
alussa tuli täyteen seitsemän vuotta ensimmäi-
sestä kokoontumisesta Kai ja Mirva Lappalai-
sen johdolla. Toistaiseksi toimimme vielä Tallin-
nan Pyhän Hengen seurakunnan osana. Vuoden 
suuri läpimurto ja ilonaihe oli oman virolaisen pa-
pin löytyminen. Kaido Petermann asetettiin 13.6. 
Lasnamäen työn paimeneksi Pyhän Hengen seu-
rakunnan apupappina. Ensimmäisen ehtoollis-
hartauden hän toimitti jo kiirastorstaina Laagnan 
yhteisöpuutarhassa. Heinäkuusta alkaen kokoon-
nuimme sunnuntaisin messuun kahdesti kuussa. 
Elokuussa teimme Kaido Petermannin kanssa tu-
tustumiskäynnit suomalaisiin ystävyys- ja nimik-
koseurakuntiimme Olariin, Joutjärvelle ja Vesi-
lahteen. 

Lähetystyöntekijämme Kirsti Malmin vastuul-
la oli Lasnamäen seurakunnan toiminnan koordi-
nointi. Kokoontumisrajoitusten vuoksi kellarikir-
kon, Paen seurakuntakodin, ensimmäinen avoin 
tilaisuus pidettiin vasta toukokuun alussa. Siihen 
asti toimimme etäyhteyksin. Teimme alkuun muu-
taman messustriimauksen ja videotallenteen Py-
hän Hengen kirkosta. Tiistain yhteysiltoihin ko-
koonnuimme Teamsin välityksellä. Osallistuimme 
myös rovastikunnan rukousketjuun julkaisemal-
la 49 päivän ajan sometileillämme lyhyen videon, 
jossa luimme seurakuntalaisten kanssa rovasti-

kunnan pappien kirjoittamat rukoukset. Syyskau-
della saimme kokoontua normaalisti (maskein ja 
turvavälein).

Palmusunnuntain videotervehdyksestä sai al-
kunsa kaksi nukkevideosarjaa. Lähettikollega Lii-
sa Rossin (SLEY) avulla kuvasimme Tallinnan 
tuomiokirkkoseurakunnan keppinukkien kans-
sa Hiljaisen viikon trilogian sekä jatko-osan Seu-
raa minua. Loppuvuodesta toteutimme samalla 
formaatilla kuusiosaisen jouluevankeliumisarjan 
Jouluihme Lasnamäellä 2021.

Diakoniatyö on jatkunut muun muassa viikoit-
taisena ruokapankin ruoka-avun välittämisenä. 
Lapsi- ja nuorisotyötä emme toistaiseksi ole kyen-
neet järjestämään. Syksyllä aloitimme uutena työ-
muotona kerran kuukaudessa askartelusunnuntait 
(Loomepühapäev). Adventin aikaan järjestimme 
kaupunginosan kanssa kuusi adventtitapahtumaa 
eri puolilla Lasnamäkeä. Iloitsemme hyvästä yh-
teistyöstä Lasnamäen kaupunginosahallituksen 
kanssa.

Edellä mainitut nukkevideot palvelivat myös 
toista työaluetta, valtakunnallista kehitysvam-
maistyötä, jossa niin ikään turvauduttiin etätyön 
keinoihin. Valmistimme kehitysvammatyön koor-
dinaattorin, Tiina Oolin kanssa kuusi kirkkotunti-
videota. Kesällä ja syyskaudella oli mahdollisuus 
kokoontua ulkotiloissa ja loppuvuodesta myös si-
sällä. Marraskuussa pidettiin kahden viimeisen 
rippikouluryhmän jatkoripari. ¢

Ota yhteyttä: Aluekoordinaattori Markus Aitamä-
ki, p. 044 099 5820
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ILMAN RAAMATTUA OLEVAT

MAAILMASSA ON kolme miljardia ihmistä, joilla ei 
ole äidinkielistä koko Raamattua, ja noin miljardilla 
ei ole mahdollisuutta kuulla Jumalan sanaa omal-
la äidinkielellään. Raamatunkäännöstyömme tukee 
paikallista evankelioimis- ja seurakuntatyötä. 

RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖ
Kansanlähetys tekee raamatunkäännöstyötä neljäl-
lä eri mantereella yhdessä Wycli±e Raamatunkään-
täjien, SIL Internationalin ja monien paikallisten 
kirkkojen kanssa. Raamatun eri osia ja seurakunta-
työtä tukevaa muuta materiaalia tuotetaan kielille, 
joilla sitä ei vielä ole juuri lainkaan olemassa. Kään-
nöstyön rinnalla kulkevat projektit, joilla edistetään 
äidinkielisen Sanan leviämistä kielenpuhujien kes-
kuuteen. Työn tavoitteena on ennen kaikkea pai-
kallisten seurakuntien kasvu ja vahvistuminen.

Tekniikan, välineiden ja tietoliikenneyhteyksien 
kehittyessä omalle äidinkielelle käännetty Jumalan 
sana etenee yhä useammin sähköisessä muodossa 
ja monipuolisesti mediaa hyödyntäen – nettisivus-
toilla, kännykkäsovelluksina, äänitteinä, videoina. 

Lähetimme 12 työntekijää sekä yhden vapaaeh-
toisen raamatunkäännöstyön monipuolisiin tehtäviin 
ja liityimme yhteistyökumppanien tavoitteisiin. Kan-
sanlähetyksen keskustoimistolla perehdyimme vuo-
den mittaan erityisesti kansainvälisten yhteistyöjär-
jestöjemme viestinnällisiin ratkaisuihin ja opimme 
niistä. Työn kustannukset muodostuivat henkilöstö-
kuluista, työntekijöiden asumis- ja matkakuluista se-
kä joissain projekteissa paikallisten kääntäjien palk-
kioista ja valmiiden käännösten painatuskuluista.

ETIOPIASSA Mirjami Uusitalo edisti käännöskon-
sulttina diraitankielistä raamatunkäännös- ja lu-
kutaitotyötä. Diraitan kielen puhujia on lähteestä 
riippuen 60.000–100.000. Diraitankielisen Uu-
den testamentin käännöksen painoasun kolmas 
tarkastus saatiin valmiiksi ja se odottaa vuoroaan 
päästäkseen taittoon. Diraitankielisen lastenraa-

matun käännös on valmis, sekä sen kirjoitusasu 
on tarkistettu. Tavoite on saada lastenraamat-
tu painoon vuoden 2022 aikana. Diraitankieli-
nen kansa käyttää innokkaasti Uuden testamentin 
äänitettä ja odottaa painetun Uuden testamentin 
saamista käsiinsä. 

ANNA VÄHÄKANGAS jatkoi työtään kielitieteelli-
senä neuvonantajana ja jatkoi alen kielen äänne-
tutkimusta. Alen kieltä puhuu noin 80.000 ihmistä 
Etelä-Etiopiassa. Tutkimuksen tarkoitus on tukea 
oikeinkirjoitusjärjestelmän kehittämistä. Anna kes-
kittyi aluksi ongelmallisiin äänteisiin ja siirtyi lop-
puvuodesta äännejärjestelmän kokonaisesityksen 
laatimiseen. Maaliskuussa 2021 alet viettivät Evan-
keliumien ja Apostolien tekojen käännösten käyt-
töönottojuhlaa.

PAPUA-UUDESSA-GUINEASSA on yli 800 kiel-
tä. Tällä hetkellä tehdään raamatunkäännöstyötä, 
tuotetaan muuta kristillistä materiaalia tai ediste-
tään erilaisilla hankkeilla kielten ja kansanryhmien 
hyvinvointia noin 250 kieliryhmän parissa. Pää-
tavoite on Jumalan sanan vaikuttaminen kaikilla 
kielillä ja jokaisen ihmisen elämässä. Uudet aloi-
tettavat hankkeet perustuvat useamman kieliryh-
män yhteistyöhön.

Kansanlähetyksen lähettämät työntekijät toi-
mivat Ukarumpan raamatunkäännöstyön keskuk-
sella mahdollistaen työn monien kielien parissa. 
Heidän työnsä tavoitteena on tarjota kieli- ja kou-
lutustyötä tekeville työtovereille mahdollisimman 
hyvä työympäristö. 

Jukka Sadeharju jatkoi työtään pääosin ohjel-
mistokehittäjänä. Kaisa Sadeharju toimi tervey-
denhoidon sekä erään kieliprojektin rahoitusvai-
heen tehtävissä.

Maria ja Mikko Vuorma olivat kotimaanjaksolla 
lähetyskasvatustehtävissä sekä avustivat Kansan-
lähetyksen junioreille suunnatun Donkki-lehden ja 
IT-projektien kanssa.



•   KANSANLÄHETYKSEN VUOSIKIRJA16

ULKOMAANTYÖ

VENÄJÄLLÄ Liliann Keskinen jatkoi työtään ersä-
mordvan projektissa käännöstarkistajana. 

Toinen työntekijämme VENÄJÄLLÄ PUHUTTU-
JEN KIELTEN PARISSA oli mukana useissa turkin-
sukuisten kielten raamatunkäännösprojekteissa. 
Bashkiiriprojektissa, jossa hän toimi eksegeettinä 
ja koordinoijana, Raamattu on nyt ladottu ja oiko-
luettavana. Hakassien parissa työstetään Vanhaa 
testamenttia, ja työntekijämme toimii projektin 
käännöskonsulttina. Perinteisten raamatunkään-
nösten lisäksi osallistuimme kahdessa muussa tur-
kinsukuisessa kielessä Raamattuun pohjautuvien 
julkaisujen tuottamiseen. Shorin kielellä valmistui 
27 Vanhaan testamenttiin ja Uuteen testamenttiin 
pohjautuvaa kuunneltavaa raamatunkertomusta, 
jotka julkaistaan sekä älypuhelinsovelluksena että 
kirjasena, sekä kolmesta kertomuksesta koostet-
tu paikallisen taiteilijan kuvittama kirjanen. Etelä-
altaiksi valmistui kolme lapsille suunnattua Dedi-
tos-videoanimaatiota.

Suomen Raamatunkäännösinstituutin (RKI) ve-
tämässä projektissa suomalais-ugrilaisen komi-
permjakin kielelle saatiin kielentarkastusvaihee-
seen Psalmit ja Sananlaskuista 15 lukua. Itä-Aasian 
evenkiksi kääntyi Raamatunkäännösinstituutin (IBT) 
vetämässä projektissa Jeesuksen yhdeksän ver-
tausta, jotka tuotettiin myös äänikirjatuotantona. 

MOLDOVASSA kirjallisuuden käännöstyö tuot-
ti vuoden 2021 osalta gagauzinkielisen Raamatun 
punainen lanka -kirjan käännöksen, ja kirjan koe-
painos saatiin vuoden lopulla valmiiksi. Työnteki-
jämme tuottivat kirjan käännöksen lisäksi pieni-
muotoisen gagauzinkielisen teologisen sanakirjan. 

KAAKKOIS-AASIASSA käännöstiimi työsti työnte-
kijöidemme johdolla vuonna 2021 Psalmien lukuja 
101–150, 1. Samuelin ja Jesajan kirjan käännök-
siä. Työntekijämme tarkisti myös joidenkin mui-
den saman alueen kielten käännöstyön tuloksia. 

Sanakirjan ja kieliopin työstämisessä keskityttiin 
sanaluokkiin ja kerättyjen tekstien analysointiin.

TOINEN TYÖKOHTEEMME AASIASSA jatkoi mo-
nikansallisen tiimin etätyötä maan ulkopuolella. 
Viimeisen kahden vuoden aikana konsultti tarkasti 
seuraavat kirjat: 2. Mooses, 1. ja 2. Samuel, Mat-
teus, Markus ja Filippiläiskirje. Näistä kirjoista (lu-
kuun ottamatta 2. Mooses) tehtiin myös takaisin-
käännös. Kirjat, joita työstettiin takaisinkäännöstä 
edeltävissä vaiheissa ovat 2. Kuningasten kirja, 
Psalmit, Haggai, Johanneksen evankeliumi, 1. ja 
2. Korinttilaiskirje, Galatalaiskirje, Tessalonika-
laiskirje, Kirje Filemonille, 1–3 Pietarin kirjeet, 1–3 
Johanneksen kirjeet sekä Ilmestyskirja. Tiimi yrit-
tää työskennellä nopeasti leveällä rintamalla, jot-
ta työ etenisi mahdollisimman pitkälle, ennen kuin 
yhteydet maahan mahdollisesti vaikeutuvat tai es-
tyvät. Tiimi on kääntänyt myös koronaan liittyvää 
terveysmateriaalia maan pääkielestä vähemmis-
tökieleen. Vainotun vähemmistökansan tukemi-
nen jatkuu ja työ edistyy.

Työntekijämme kertoo:

Yksi suomalainen seurakuntalainen kysyi 
meiltä, mitä rouva Russalle kuuluu. Rouva 
Russa on jo vanha eikä ole voinut osallistua tii-
min kokouksiin viime vuonna. Pyysimme koor-
dinaattoria matkustamaan rouva Russan luo 
joulumuistamisen kanssa ja kertomaan tervei-
siä Suomesta. Lähetimme myös kuvan seura-
kuntalaisesta. Rouva Russa oli otettu. Hän oli 
juuri parantunut koronasta ja kiitti Herraa, että 
suomalaiset ystävät muistavat häntä. Rukouk-
set ei tunne rajoja. ¢

Ota yhteyttä: Aluekoordinaattorit Anne Tuo-
vinen, p. 044 447 7820 (PUG) ja Lauri Palmu 
p. 044 321 7952
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ILMAN VAPAUTTA OLEVAT       

MAAILMASSA ON 200 miljoonaa kristittyä, joilla 
ei ole vapautta elää avoimesti uskonsa mukaan. 
Kuljemme vainottujen sisartemme ja veljiemme 
rinnalla, sillä olemme yksi Kristuksen seurakun-
taruumis: ”Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki 
muutkin jäsenet.” (1. Kor. 12:26)

MEDIATYÖ – SAT-7 JA TWR
Kansanlähetys on alkuvuosinaan tehnyt yhteistyö-
tä radiolähetysjärjestö Trans World Radion (TWR) 
kanssa. Yhteistyö oli vuosikymmeniä tauolla, mut-
ta elvytettiin uudelleen vuoden 2020 aikana. Sa-
telliittitelevisio SAT-7:n kanssa yhteistyösopimus 
juontaa vuoteen 2000.

Medialähetystyön mahdollisuudet ovat laa-
jat kaikkialla, mutta erityisen arvokkaat sellaisil-
la alueilla, joilla perinteinen lähetystyö ei ole mah-
dollista. SAT-7:n ja TWR:n kanssa Kansanlähetys 
pääsee osaksi paineen alla elävien kristittyjen tu-
kiverkkoa sekä tarjoamaan evankeliumia laajoille 
joukoille, joille se on ennestään täysin tuntematon.

SAT-7:n työllä on laajaa vaikuttavuutta Lä-
hi-idässä ja Pohjois-Afrikassa sekä hengellises-
sä että yhteiskunnallisessa mielessä. Työ TWR:n 
Euroopan tiimin yhteydessä mahdollistaa lähe-
tystyön tukemisen ja täydentämisen keskiaal-
toradio-ohjelmilla, paikallisradioiden kautta lä-
hetetyillä ohjelmilla ja verkkomedian ohjelmilla 
Venäjällä, Virossa, Itä-Euroopan maissa, Etu-Aa-
siassa ja osassa Lähi-itää. 

Koronapandemian myötä median merkitys on 
vahvistunut länsimaissakin ja olemme päässeet 
syvemmin ymmärtämään, miltä Lähi-idän ja Poh-
jois-Afrikan kristityistä tuntuu se, että ei voi kos-
kaan päästä seurakuntayhteyteen. Myös lasten 
oppimista edistävät ohjelmat nauttivat kertomus-
vuonna yhä lisääntyvää arvostusta, kun maail-
manlaajuisesti ymmärrettiin etäkoulun haasteet.

Alkuvuodesta 2021 SAT-7 julkaisi uuden, sen 
kaikki kanavat sisältävän internetpohjaisen suo-

ratoistopalvelun erityisesti nuorten sukupolvien 
tavoittamiseksi. Ensimmäisenä toimintavuon-
naan suoratoistopalvelu – osoitteessa sat7plus.
org, joka on katsottavissa Suomessakin – sai 
37.000 eri katsojaa.

Toiminnan tarkoituksena oli median keinoin 
viedä evankeliumia sekä jakaa Raamattuja ja muu-
ta kristillistä opetusta ihmisille, joilla on kaikkein 
vähiten mahdollisuuksia näiden saavuttamiseen ja 
lisäksi voimakkaasti rajoitettu vapaus niitä tavoi-
tellakaan.

Kansanlähetys mahdollisti lähetettyjen työnteki-
jöidensä asiantuntemuksella sellaisten työmuotojen 
ja -tekniikoiden kehittymistä, joihin vastaanottaval-
la järjestöllä ei muuten olisi osaamista. Työnteki-
jämme kehittivät yhteistyöjärjestöissä lähetysten ja 
lähetysten seurannan tekniikkaa, animaatiotekniik-
kaa, hankehallintoa, viestintää, kansainvälisiä suh-
teita, kirkkosuhteita ja osaamisen johtamista. Työ-
hön suunnatuilla varoilla katettiin työntekijöiden 
kuluja sekä tuettiin kumppanijärjestöä.

Kansanlähetyksessä olemme asettaneet tavoit-
teeksi jakaa ja kehittää osaamista kansainvälisten 
yhteistyöjärjestöjemme kanssa. Keskusteluissa 
kävi ilmi tarve lähettää työntekijä tukemaan SAT-
7:n henkilöstökoulutusta ja -mentorointia, mikä 
tapahtuikin vuonna 2021. Lisäksi on yhteisesti to-
dettu tarve tulevina vuosina kehittää työstä kerto-
misen välineitä ja sisältöjä.

SAT-7:n katsoja Hamon Iranista kertoi: ”Teidän 
opastuksellanne olen päättänyt antaa sydäme-
ni Kristukselle ja olen käynyt läpi uusille uskoville 
tehtyjä materiaaleja. On uskomatonta, miten saan 
vastauksia kaikkiin kysymyksiini. En myöskään voi 
uskoa, kuinka rukouksiini vastataan. Olen kiitol-
linen siitä, että autoitte minut tälle matkalle. Ru-
koilen teille Herran siunausta ja hänen täydellisen 
tahtonsa tapahtumista.” 

Ota yhteyttä: Aluekoordinaattori Anne Tuovinen, 
p. 044 447 7820
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IDÄN KIRJALLISUUSTYÖ

Vainotun seurakunnan evankelista sanoi puheen-
vuorossaan: ”Minä olen entinen rikollinen, mutta 
nyt saan olla armahdettu syntinen. Kristus valai-
si sieluni ihmeellisellä valollaan. Ihminen, jolla ei 
ole puhdas sydän, on kuin tuholaishyönteinen, jo-
ka pakenee aina valon osuttua kohdalle. Minä olin 
tällainen. Kun valo tuli kohdalleni, pakenin Kris-
tusta pimeyteen. Sitten sain tulla valoon, joka on 
Jeesus Kristus.” 

Teemme kirjallisuustyötä, jotta Kristuksen rak-
kaus saisi tuoda valoa ja toivoa pimeyden ja toi-
vottomuuden keskelle.

Toiminnan kuvaus     
Kertomusvuoden aikana tuimme vainottujen kris-
tittyjen kirjallisuustyötä. Työn tuloksena painet-
tiin kristillistä kirjallisuutta noin 72.000 kappaletta 
kuudella eri kielellä. Huomattava osa näistä pai-
notuotteista on evankelioimistyössä käytettävää 
kirjallisuutta. Kirjallisuus jaetaan sellaisilla alueil-
la, joissa sitä ei juuri ole saatavilla ja joissa kris-
tityt usein joutuvat syrjinnän ja vainon kohteeksi. 

Ota yhteyttä: Aluekoordinaattori Markus Aitamä-
ki, p. 044 099 5820

HANKETOIMINTA
Kansanlähetyksen hanketoiminnan tavoitteena on 
edistää Kansanlähetyksen vision, mission ja arvo-
jen mukaisten Kansanlähetyksen ja sen yhteistyö-
kumppaneiden strategisten tavoitteiden toteutu-
mista.    

Perustoiminnan kuvaus
Kansanlähetyksen hankkeet ovat luonteeltaan 
esimerkiksi yhteistyökumppaneiden koulutus-, 
investointi- tai kehittämishankkeita ja instrument-
ti saada niiden toteuttamiseen tarvittavat osaa-

miseen, henkilöstöön ja talouteen liittyvät re-
surssit. Hankkeet eivät ole keino perustoiminnan 
tukemiseen, suomalaisen tai kansallisen henkilös-
tön pitkäaikaiseen palkkaamiseen tai yksittäisiin 
hankintoihin. Hanke ei myöskään ole itsenäistä, 
mihinkään muuhun SEKL:n toimintaan tai kehit-
tämistyöhön nivoutumatonta toimintaa. Kansan-
lähetyksen rooli hankkeen toteutuksessa voi olla 
tukija, mahdollistaja, toimeenpanija tai vaikuttaja. 
Yhteistyökirkkojen ja -järjestöjen kanssa toteutet-
tavissa hankkeissa ensisijaista on yhteistyökump-
paneiden omistajuus. Tämä ilmenee hankeidean 
määrittelemisestä hankkeen toteuttamiseen, ra-
portointiin ja toteutuksen arviointiin – siis läpi ko-
ko hankesyklin. 

Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöillä voi olla 
merkittävä rooli hankkeen toteuttamisessa, mut-
ta kestävyyden näkökulmasta hankkeet suunnitel-
laan ja toteutetaan niin, että niitä ei tarvitse ”siir-
tää paikallisille”. Etsimme myös verkostojamme 
hyödyntäen sellaista yhteistyötä, jossa hankkei-
den toteuttaminen ja niiden päättymisen jälkei-
nen tilanne ei ole luonut kohtuutonta talouteen tai 
osaamiseen liittyvää riippuvuutta.

Pienhankkeet ovat keino vastata yhteistyökirk-
kojen ja -järjestöjen tarpeisiin kevyellä, mutta riit-
tävällä suunnittelulla ja raportoinnilla myös kes-
ken budjettivuoden.

Kansanlähetyksen hanketoiminta on kehittä-
misvaiheessa. Pienhankkeille on laadittu manuaa-
li, ja valmistelut kansainvälisen rahoituksen vah-
vistamiseksi on aloitettu. Kansanlähetyksellä on 
hankeosaamista sekä Suomessa että kansainvä-
lisesti, mutta henkilöstöresurssit palvelevat tällä 
hetkellä ensisijaisesti yhteistyökumppaneita eivät-
kä ole varsinaisesti osa ulkomaanosaston toimin-
nan johtamista.

Kummilapsihankkeet Agarossa, Bongassa, 
Sokorussa ja Limun kaupungissa
Kansanlähetyksen kummilapsihankkeet tuke-
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vat vähävaraisia lapsia Lounais-Etiopian neljässä 
kaupungissa. Avun piirissä on yhteensä 440 las-
ta Agarossa, Bongassa, Sokorussa ja Limun kau-
pungissa. Kummien kuukausilahjoituksella lapset 
saavat ravinnon sekä mahdollisuuden koulun-
käyntiin ja terveydenhoitoon. Myös heidän per-
heitään tuetaan. Vapaa-aikana lapsille järjeste-
tään harrastus- ja liikuntatoimintaa. Lapsille ja 
nuorille opetetaan myös oman elämän hallintaa ja 
päättäväisyyttä tehdä oikeita ratkaisuja myös ym-
päristön paineen alla. Hankkeiden toteutuksessa 
on vapaaehtoistyöntekijöillä Suomessa merkittä-
vä rooli. Vuoden 2022 aikana siirrytään vapaa-
ehtoisten vastuunkantajien aloitteesta kohti yh-
teisökummimallia, jossa tavoitteena on keventää 
hankkeiden toteuttamiseen liittyvää työtä ja tur-
vata toiminnan jatkuminen. Hankkeet ovat kestol-
taan viisivuotisia.

Mielenterveysprojekti Keski-Aasiassa
Keski-Aasian mielenterveysprojektissa keskeinen 
toimija on opetusklinikka, jossa opetetaan mie-
lenterveyden ammattilaisia ja muuta terveyden-
huollon henkilökuntaa. Myös valistustyö on osa 
työtä, jota toteutetaan median, lehtien ja koulu-
jen kautta. Samoin on pyritty valistamaan erilai-
sia ammattikuntia, esimerkiksi poliiseja ja uskon-
nollisia johtajia.

Kertomusvuonna Kansanlähetyksen tukemat 
mielenterveysprojektin osahankkeet olivat:

1. Positiivisen vanhemmuuden projekti, jonka ta-
voitteena oli vähentää lapsiin kohdistuvaa vä-
kivaltaa.

2. Nuorten emotionaalisen kestävyyden projekti, 
jonka tavoitteena oli opettaa aikuistuville nuo-
rille elämäntaitoja, kuten tunteiden käsittelyä, 
ristiriitojen ratkaisemista ja erilaisten vaikeuk-
sien kohtaamista.

3. Yhteisöllinen mielenterveysprojekti, joka kou-
lutti muun muassa yhteisöjen vapaaehtoisia, 
johtajia sekä psykososiaalisesti vammaisia ja 
heidän perheitään.

4. Nuorten ja lasten mielenterveyden erityishoi-
don projekti, jonka tavoitteena oli tarjota lapsil-
le ja nuorille psykiatrisia palveluita.

5. Psykososiaalisten neuvonantajien jatkokoulu-
tusprojekti, jonka tavoitteena oli jatkokoulut-
taa sosiaaliterveyden neuvonantajia hoitamaan 
psykososiaalisissa ongelmissa olevia ihmisiä. ¢

Ota yhteyttä: Kummihankkeiden koordinaattori 
Mika Lehtinen, p. 040 532 5352
Mielenterveysprojekti: Aluekoordinaattori Toni 
Lindholm, p. 044 44 77 821
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TYÖMME KOTIMAASSA
KOTIMAAN TYÖN JOHTAJA JUKKA REPO

OSASTON TOIMINNAN TARKOITUS  

Kotimaanosasto mahdollistaa Kansanlähetyksen 
kotimaantyön. Varsinaiset kotimaantyön toimijat 
ovat kansanlähetyspiirit, joiden tukeminen on ko-
timaanosaston tärkein tehtävä.  

PERUSTOIMINNAN KUVAUS 
JA ARVIOINTI  
Vuotta 2021 värittivät kotimaan toiminnassa 
vahvasti alati muuttuvat koronarajoitukset. Ta-
pahtumia valmisteltiin hybriditapahtumiksi, ja 
tapahtumien alla elettiin jatkuvan paineen ja epä-
varmuuden alla. Monet toimintasuunnitelmaan 
kirjatut tavoitteet jäivät toteutumatta.  

KANSANLÄHETYSPIIRIEN 
TUKEMINEN  
Kansanlähetyspiirien tukemiseksi järjestettiin 
useita erilaisia keskustelufoorumeita ja koulutuk-
sia. Kertomusvuoden aikana kansanlähetyspii-
reille annettiin neuvontaa ja tukea muun muas-
sa erilaisissa muutos- ja rekrytointiprosesseissa. 
Pandemian keskellä käytiin neuvotteluja piirien 
työn kehittämiseksi sekä yksittäin että piirifooru-
meissa. Kotimaanosaston yhdessä Kansanlähe-
tysopiston kanssa järjestämät tapahtumat tukivat 
piirien työtä.  

LÄHETYSKESKUKSEN 
JUMALANPALVELUKSET  

Lähetyskeskuksen jumalanpalvelukset järjestettiin 
juhlasalissa ja striimattiin netin kautta. Korona-
rajoitusten vuoksi salissa sai kokoontua vähimmil-
lään korkeintaan kuusi henkilöä. Toisinaan taas 
rajoituksia ei ollut. Yhteisön paimeneksi palkattiin 
Mattias Kaitainen 20 % työosuudella. Lähetyskes-
kuksessa järjestettiin 50 jumalanpalvelusta, joihin 
osallistui paikan päällä yhteensä 2.568 henkeä. 
Ehtoollisvieraita oli yhteensä 2.102. Netin kaut-
ta osallistujia oli yhteensä 9.066. (Vuonna 2020 
vastaavat luvut olivat 51 jumalanpalvelusta, joihin 
osallistui yhteensä 3.139 henkeä. Ehtoollisvierai-
ta oli 2.934. Netin kautta osallistujia oli 11 332.) 

KANSANLÄHETYSPÄIVÄT   
Kansanlähetyspäivät järjestettiin 2.–4. heinäkuu-
ta pääohjelman osalta verkossa. Lisäksi nuorille 
järjestettiin Köppärit eli nuorten leiri. Kansanlä-
hetyspäiviä seurasi parhaimmillaan suoratoisto-
na 975 katsojaa, ja päivien tallenteet ovat kerän-
neet yhteensä noin 45 000 katselukertaa (tilanne 
17.3.2022). Nuoret olivat erittäin kiitollisia heille 
järjestetystä leiristä. ¢
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TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
KOTIMAASSA

TOIMINTASUUNNITELMAN tärkein tavoite, koti-
maantyön strategian valmiiksi saattaminen, toteu-
tui. Strategia hyväksyttiin käyttöön ja sitä alettiin 
jalkauttaa koko kansanlähetysliikkeeseen.   

EVANKELIOIMISEN UUSIEN INNO-
VATIIVISTEN TAPOJEN ETSIMINEN 
JA SUHTEEMME SELKEYTTÄMINEN 
OPETUSLAPSEUTTAMISEEN   
Pandemian myötä opetuslapseuttamisen teolo-
gisten perusteiden tarkasteleminen jäi vähäiseksi. 
Sosiaalisen median kautta tapahtuvaan evanke-
liointiin ei löydetty selkeätä toimintamallia. 

KANSANLÄHETYSPIIRIEN 
TUKEMINEN TARVITTAVIEN 
RESURSSIEN LÖYTYMISEKSI  
Julistajien verkostoitumiseen tarkoitettu Julistaja-
päivä toteutettiin syksyllä Teamsin kautta. Päivän 
aikana pohdittiin yhdessä julistamisen välineitä ja 
keinoja. Piirien palkka-avustusmallia ei saatu val-
miiksi kertomusvuonna, mutta uskomme sen val-
mistuvan vuoden 2022 aikana. Osaa piireistä au-
tettiin taloudellisesti. Tukea kohdistettiin muun 
muassa piirien työntekijöiden kouluttautumiseen 
tai Radio Dein maksuihin. Ruotsin Kansanlähe-
tys sai taloudellista tukea julistustyöhön. Piireille 
myönnettiin koronatukea. 

Osastokohtaisen toimintasuunnitelman tavoit-
teissa mainittu, piirejä tukeva Piirin jäsenenä Suu-
ressa mukana -mainosvideo jäi toteutumatta. 
Ehdimme jossain määrin ideoimaan kotimaan ju-
listustyön koordinoimisen tapoja ja tarpeita.   

Kansanlähetyskoulua kehitettiin koulun ede-
tessä, ja keräsimme kansanlähetyskoulun opis-
kelijoilta palautetta. Varsinainen seuraavan vuosi-
kurssin suunnittelu alkaa vuonna 2022.  

Kansanlähetyskoulun kautta toteutui vahvas-
ti osastomme tavoite pitää esillä mahdollisuut-
ta liittyä mukaan kansanlähetyspiirin toimintaan. 
Kansanlähetyskoulun käyneistä melkein kymme-
nen henkeä palvelee piirihallituksen jäsenenä, yk-
si palkattiin työntekijäksi ja suuri osa löysi tiensä 
kansanlähetyspiirien vapaaehtoistehtäviin. Myös 
muissa osaston toiminnoissa pidettiin esillä kan-
sanlähetyspiirien tarjoamia mahdollisuuksia.  

MENTOROINTIKOULUTUS  
Mentoroinnin tarve kotimaantyössä on ilmeinen. 
Mentorointikoulutus ei toteutunut vielä vuoden 
2021 aikana, koska valmistuneessa kotimaan-
työn strategiassa sen toteuttamisvuodeksi linjat-
tiin vuosi 2024.  

KOTIMAANTYÖN VARAIN-
HANKINNAN VAHVISTAMINEN  
Kotimaanosaston työntekijöiden tukena toimi lä-
hettäjätiimejä, joiden kanssa he pitivät yhteyttä 
kirjeitse tai sosiaalisen median alustojen kautta. 
Näin saatiin nostettua tietoisuutta työn tavoitteis-
ta, merkityksestä ja tarpeista. Myös kotimaan-
työntekijät tulevat saamaan koulutusta lähettäjä- 
ja kumppanuussuhteiden hoitamiseen. Sitä varten 
laaditaan omaa materiaalia. ¢         JR
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KANSANLÄHETYKSEN nuorisotyö Nuorten 
Maailma tukee nuoria ja juniori-ikäisiä heidän 
kasvussaan sekä perheitä niiden kristillisessä kas-
vatustyössä. Järjestämme nuorteniltoja, leirejä ja 
viikonlopputapahtumia, joiden avulla tavoitamme 
ja tuemme juniori-ikäisiä ja nuoria sekä tarjoam-
me kristinuskoon liittyvää opetusta. Tarjoamme 
apua heidän arjestaan ja elämästään nousevissa 
kysymyksissä ja haasteissa. Tavoitamme ja tuem-
me heitä myös internetin välityksellä. Kasva-
tamme nuorista vastuunkantajia omaan toimin-
taamme ja tarjoamme mahdollisuuksia erilaiseen 
vapaaehtoistyöhön. 

Valtakunnallisissa tapahtumissa tavoitteemme 
on kehittyä Suomen laadukkaimmaksi kristillisten 
tapahtumien järjestäjäksi. Tapahtumiimme ovat 
tervetulleita kaikki kristinuskosta ja kristillisestä 
toiminnasta kiinnostuneet lapset ja nuoret. 

Opetamme tapahtumissamme kristillisestä läh-
tökohdasta, että koko luomakunta on arvokas 
ja ihmisen tehtävä on hoitaa ja suojella luontoa. 
Jokaisella on vastuu teoistaan ja valinnoistaan. 
Opetamme kaikkien ihmisten olevan tasavertai-
sia arvoltaan ja oikeuksiltaan. Toiminnassamme 
ei sallita syrjintää tai kiusaamista. Järjestämme ti-
laisuuksia, jossa nuoria opetetaan tunnistamaan 
henkistä ja hengellistä väkivaltaa sekä syrjintää

Kansainvälisyys ja globaali vastuu ovat merkit-
täviä teemoja koko kansanlähetysliikkeessä, mi-
kä näkyy luonnollisesti myös nuorisotyössämme. 
Tapahtumiimme osallistuu monesti ulkomaalai-
sia vieraita sekä eri maissa ja kulttuureissa toimi-
neita lähetystyöntekijöitä, jotka kertovat nuorille 
muualla maailmassa kohdattavista haasteista.

Nuorten Maailman toiminta antaa mahdolli-
suuden pohtia elämän suuria kysymyksiä ja oppia 
tuntemaan itseään sekä toisia paremmin. Ennen 
kaikkea tarjoamme opetusta kristillisestä uskosta. 
Tapahtumissa, leireillä ja nuortenilloissa annetaan 
mahdollisuus keskustella elämästä nuorisotyön 
ammattilaisten kanssa. Näin Nuorten Maailman 

toiminta tukee uuden sukupolven kasvua, itse-
näistymistä ja yhteisöllisyyttä. Tarvittaessa nuo-
ria ohjataan ja autetaan myös muun tarpeellisen 
avun, kuten terveydenhuollon tai sosiaalisen tuen, 
piiriin.

Tuemme nuorten harrastamista ja toimintaa yh-
teiskunnassa tarjoamalla muun muassa musiik-
ki-, tekniikka-, esiintymis- ja johtamis- sekä kuva-
taidekoulutusta. Tarjoamme työntekijöillemme ja 
vapaaehtoisillemme koulutusta tapahtumatuotan-
non, nuorisotyön sekä teologian saralla. Isoskou-
lutuksemme tukee nuorten kasvua ja itsenäisty-
mistä sekä vastuunottamista omasta elämästään. 
Koulutuksemme antaa eväitä myös läheisten tu-
kemiseen.

Viikonlopputapahtumissamme, kesäleireilläm-
me sekä viikoittaisissa nuortenilloissa nuorille tar-
jotaan turvallinen tila, jossa he saavat aikuisen 
tuen lisäksi vertaistukea ikätovereiltaan. Toimin-
nassamme on mukana koulukiusattuja ja yksinäi-
siä nuoria. Työmme tukee nuorten yhteisöllisyyttä 
ja ehkäisee syrjäytymistä.

Laajennamme internetissä tehtävää työtäm-
me uusiin sosiaalisen median palveluihin. Valta-
kunnallisesti kokoavan toiminnan lisäksi tuemme 
ja koordinoimme kansanlähetyspiirien eri puolel-
la Suomea tekemää ruohonjuuritason viikoittais-
ta nuorisotyötä.

JUNIORITYÖ
Kevään juniorileirit jouduttiin koronan vuoksi pe-
rumaan. Leirien sijaan ilmoittautuneille lapsille lä-
hetettiin leirimuistamisia. Kevään ja kesän aikana 
julkaistiin kaksi uutta jaksoa Donkki Tube -sar-
jaan. Jaksot keräsivät vuoden 2021 aikana yh-
teensä 465 katselukertaa.

Kesän junnuleirit pystyttiin järjestämään yhtä 
lukuun ottamatta. Leiriläisten määrää oli hieman 
rajoitettu, jotta leirien koronaturvallisuus pystyt-
tiin varmistamaan. Leirit onnistuivat hienosti. Syk-
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syn Donkki-leiri yhdistettiin Paras perintö -perhe-
leirin kanssa. 

Junnuleireille osallistui yhteensä 79 junnua (83 
junnua vuonna 2020). Perheleireille osallistui 145 
leiriläistä (139 leiriläistä vuonna 2020). 

Donkki-lehti ilmestyi suunnitellusti neljä kertaa.  
Vuoden aikana toteutettiin Donkin lukijatutki-

mus. Se osoitti, että 89 % lehden lukijoista suosit-
telisi lehteä kaverille. Asteikolla 1–10 lehti sai ar-
vosanaksi 7,71. Tutkimukseen osallistuneet olivat 
6–14-vuotiaita. Suurin osa heistä oli 10-vuotiaita, 
mikä ehkä kuvastaakin innokkaimman Donkki-lu-
kijan ikää. 68 % vastaajista oli niitä, joille lehti tu-
lee kotiin, ja yli 75 % tutkimukseen osallistuneis-
ta oli tyttöjä. 

RIPPIKOULULEIRIT  
Rippikoululeirit pidettiin suunnitellusti. Kansanlä-
hetys järjesti kuusi rippikoululeiriä, johon osallis-
tui 163 rippikoululaista (vuonna 2020 leirejä oli 3 
ja rippikoululaisia 50). Isosia leireillä oli 39. Ko-
ronarajoitukset toivat huomattavia haasteita ja 
erityisjärjestelyitä rippikoulutyöhön, mutta kaikki 
leirit pystyttiin järjestämään, koska rippikoulujen 

järjestäminen asetettiin etusijalle toiminnassa. Pa-
laute rippikouluista oli kauttaaltaan hyvää, ja lei-
reiltä tuli todella paljon nuoria mukaan Nuorten 
Maailman toimintaan.   

NUORISOTYÖ  
Nuorten Maailman kevään isoskoulutus pidettiin 
etänä ja kevään Quiet Action pidettiin yhden illan 
striiminä. Elokuun Nuorten kesä, syksyn Pointti-
leiri, Ora & Labora ja isoskoulutusleiri pystyttiin 
pitämään livenä. Nämä leirit ovat erittäin tärkeitä 
uusien rippikoululaisten hengellisen kasvun kan-
nalta. Huomionarvoista on, että syksyn Ora & La-
bora -leirillä oli eniten väkeä muutamaan vuoteen. 
Uuden vuoden Haaste-tapahtuma peruttiin koro-
nan johdosta.   

Ryttylässä aloitettiin joulukuussa Nuorten 
Maailman tiloissa Pointti-nuortenillat. Väkeä 
oli joulukuun illoissa 15–20 henkilöä iltaa koh-
den. Nuorten tapahtumiin osallistui 679 nuorta 
(338 nuorta vuonna 2020). ¢

Ota yhteyttä: Juniori- ja nuorisotyön aluekoordi-
naattori Toni Kokkonen, p. 044 447 7970
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KANSANLÄHETYSOPISTO
REHTORI NIILO RÄSÄNEN

TOIMINNAN TARKOITUS
Kansanlähetysopiston toiminnan tarkoituksena on 
kansanlähetysnäyn mukaisen koulutuksen toteut-
taminen, laadukkaan raamattuopetuksen tarjoa-
minen sekä lähetys- ja evankelioimistyöhön va-
rustaminen.   

KOKONAISKUVA
Kansanlähetysopiston toimintavuosi 2021 oli ko-
ronapandemian värittämä. Ennakko-odotusten 
vastaisesti pandemia ei vuoden aikana hellittänyt. 
Tästä syystä toimintasuunnitelmatkaan eivät pää-
sääntöisesti toteutuneet. Henkilökunnalle vuosi oli 
henkisesti raskas. Koronatilanteen huonontuessa 
suositeltiin etätyöhön siirtymistä soveltuvilla aloil-
la. Viranomaisten ohjeistuksia seurattiin tiiviis-
ti ja niiden mukaisesti toimittiin. Useat valmiiksi 
suunnitellut tapahtumat ja koulutukset jouduttiin 
joko perumaan tai muuttamaan etäopetuksek-
si. Toimintaa mittaava opiskelijaviikkokertymä jäi 
puoleen normaalivuoteen verrattuna (3 659 ov). 
Opiston taloudessa valtionosuus kuitenkin säi-
lyi hyvänä, koska opetus- ja kulttuuriministeriö 
ilmoitti jättävänsä väliin pandemiavuoden 2020 
määriteltäessä tulevien vuosien valtionosuuksia. 
Vaikka toimintatuottoja ei tullut totuttuun tapaan, 
säästöjä syntyi kulupuolella ja myös henkilöstön 
palkkauksessa säästettiin.  

UUDISTUKSIA  
Opisto käynnisti kaksi uutta opintolinjaa. Oppi-
velvollisille suunnattu linja käynnistyi vaatimatto-
masti yhden opiskelijan kokeiluna raamattulinjan 
yhteydessä. Verkkoraamattulinja muodostui etä-
opetusjaksoista. Senioreille suunniteltua opinto-
linjaa ei käynnistetty. Lähetyskoulutuksen kehittä-
mistyöryhmä päivitti vuoden aikana lähetyslinjan 
opetussuunnitelmaa. Kansainvälisyyslinjan osalta 

vastaavaa päivitystä ei vielä tehty. Kansanlähetys-
opiston sivutoimipisteiden toiminta ja yhteydenpi-
to niihin oli pandemiasta johtuen vaatimatonta. 
Sen sijaan yhteistyö ja tulevaisuuden suunnitelmat 
Nuorten Maailman kanssa edistyivät.  

Opiston henkilökunta jatkoi koko vuoden stra-
tegista työskentelyä. Uusina työmuotoina toteutet-
tiin kaveriviikko ja suunniteltiin alkuvuodelle 2022 
abiturienteille suunnattu kaksi viikkoa kestävä lu-
kuloma. Strategian mukaisesti loppukesällä opisto 
palkkasi vuodeksi puolitoimisen markkinointias-
sistentin, joka aloitti uuden markkinointisuunni-
telman toteuttamisen. Vuoden aikana myös etä-
opetukseen käytettävä tekninen laitteisto uudistui, 
kun siihen suunnattiin sekä varoja että opiston 
medialinjasta vastaavan opettajan työpanosta.

OPISKELIJAMÄÄRÄT
Opiston tavoitteena oli kasvattaa opintolinjojen 
opiskelijamääriä. Opiskelijamäärät kuitenkin las-
kivat rajusti niin, että toimintavuoden keväällä oli 
32 opiskelijaa ja syksyllä heitä oli enää 20. Ke-
sälinjoilla opiskelijoita oli 19. Syksyn aikana myös 
viimeinen kansainvälisyyslinjalla opiskellut palasi 
takaisin Suomeen, eikä uusia opiskelijoita pystytty 
lähettämään ulkomaille. Lähiopetukseen siirtymi-
nen oli vuoden aikana katkonaista. Viikonloppu-
tapahtumia ei pääsääntöisesti pystytty toteutta-
maan lähiopetuksena, vaikka syksy oli hieman 
kevättä vilkkaampi. Sen sijaan etäopetus toi-
mi hyvin. Arkiperiodien striimaus lisääntyi, ja nii-
hin saatiin uusia opiskelijoita. Arkiperiodistriima-
uksia toteutettiin 44, ja niihin osallistui noin 900 
opiskelijaa. Lähetyskeskuksesta striimattujen ta-
pahtumien ja tilaisuuksien kokonaismäärä oli noin 
110, ja niissä osallistujia oli noin 22.500. Helsin-
gin ja Uudenmaan piirien kanssa toteutettiin ilmai-
nen verkkokurssi, joka oli erityisen suosittu. Kurs-
sille osallistui yli 80 opiskelijaa.  
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KANSANLÄHETYSOPISTO

OPINTOLINJAT

RAAMATTULINJALLA opiskellaan täysipainoises-
ti Raamattua. Opiskelija syventyy Jumalan sanaan 
niin teorian kuin käytännön tasolla ja käy läpi Raa-
matun pohjalta nousevia keskeisiä teemoja, kuten 
evankeliointia ja lähetystyötä. 

APOLOGIALINJA antaa opiskelijalle perusteet ja 
valmiudet perustella myös muille, mistä kristilli-
sessä uskossa on kyse. Linjalla saa ajankohtais-
ta tietoa ilmiöistä, maailmankatsomuksista ja us-
konnoista.     

KANSAINVÄLISYYSLINJA alkaa kuuden viikon 
valmennusjaksolla, jonka jälkeen ulkomaanjakso 
sisältää vapaaehtoistyötä kristillisissä työyhteyk-
sissä. Pääset testaamaan ja etsimään kutsumus-
tasi sekä tutustumaan vieraisiin kieliin, kulttuurei-
hin ja uskontoihin. 

NUORISOTYÖLINJA auttaa nuoria löytämään 
oman kutsumuksen nuorisotyössä. Linjalla koulu-
tetaan nuoriso- ja juniorityöhön käytännönlähei-
sesti. 

MEDIALINJA  sopii niille, jotka haluavat kertoa 
Jumalan rakkaudesta median avulla. Medialinjal-
la tuotetaan, käsikirjoitetaan, kuvataan ja leika-
taan videomateriaalia. 

PALVELUTYÖLINJALLA painottuu työssäop-
piminen omien taitojesi ja mielenkiinnon mu-
kaan. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen 
opintosuunnitelma, johon sisällytetään myös raa-
mattuperiodeja. Työssä oppimiseen voi sisällyttää 
osaopinnäyttöjä toiselle oppilaitokselle.   

SENIORILINJA on suunnattu nimensä mukaises-
ti seniori-ikäisille. Linjalla opiskellaan monipuo-
lisesti ja joustavasti Raamattua, tehdään ryhmä-
töitä, opitaan käytännön tietoja ja taitoja sekä 
tehdään opintomatkoja, kehon huolenpitoa unoh-
tamatta. 

VERKKORAAMATTULINJA on raamattulinjan 
”etävaihtoehto” sinulle, jolla ei ole mahdollisuut-
ta osallistua opetukseen paikan päällä Ryttylässä, 
mutta kaipaat syvällisiä keskusteluja muiden kris-
tittyjen kanssa. Opinnot koostuvat verkkokurs-
seista, striimeistä ja itsenäisistä tehtävistä. 

LÄHETYSLINJA valmistaa lähetystyöntekijöi-
tä Kansanlähetyksen työhön. Opinnot sisältävät 
Suomen ev.lut. kirkon kansainvälisen työn erikois-
tumiskoulutuksen. 

Linjaopiskelujen lisäksi Kansanlähetysopisto tar-
joaa eripituisia lyhytkursseja kuten periodeja, 
verkkokursseja, opintomatkoja ja kesälinjoja. ¢NR
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VIESTINTÄ

VIESTINTÄSTRATEGIAPROSESSI 

Kertomusvuoden päätavoitteena oli jo vuodes-
ta 2019 valmisteilla olleen viestintästrategiatyön 
saattaminen loppuun. Viestintäjohtajan vaihdok-
sen ja myöhemmin pandemian myötä strategian 
aikataulu ja sen sisällön määrittely muuttui useaan 
kertaan.  Prosessi alkoi syksyllä 2019, tiivistyi syk-
syllä 2021 ja päättyi kuitenkin vasta 27.1.2022.  

VARAINHANKINNAN 
VAHVISTAMINEN 
Siirsimme kotimaantyöntekijöiden varainhankin-
nan kehittämisen tavoitteen seuraavalle vuodelle 
2022. Sen sijaan uudistimme vuoden aikana valta-
kunnallisista keräyksistä viestimisen ja varainhan-
kinnan prosessin.   

Järjestimme vuoden aikana neljä valtakunnal-
lista keräystä, ja aiemman jatkuvan keräämisen si-
jaan keskitimme kunkin keräyksen kampanjoinnin 
noin yhdelle kuukaudelle. Kunkin keräyksen tee-

maksi valittiin yksi lähetystyön strategisista pai-
nopisteistä, ja pandemian jatkuessa yksi keräys 
kohdistettiin uusien työmuotojen tukemiseen. Ke-
räysten kampanjointiin kuului Suuressa mukana 
-lehden toimittaminen yhdessä ulkomaanosaston 
kanssa sekä lehden ja keräyskirjeen kohdentami-
nen noin 15.000 henkilölle. Lisäksi tuotettiin run-
saasti sekä visuaalista että sanallista materiaalia 
verkkoon ja sosiaaliseen mediaan. Uutena tuo-
tettiin jokaisen keräyksen tueksi keräysvideo, jo-
ta käytettiin myös tapahtumissa.  Keräyskampan-
joinnin prosessin kehittämisessä olivat mukana 
koko viestintäosasto sekä aluekoordinaattorit va-
rainhankinnan asiakaspalvelijan johdolla. 

Uudistunut keräysprosessi tuotti myös tulosta: 
keräystavoite ylitettiin yli kaksinkertaisesti. Keräyk-
siin lahjoitti 1768 henkilöä yhteensä 201.849 euroa. 

MEDIATYÖN KASVU 
Pandemian jatkuessa panostimme edelleen me-
diatyöhön, erityisesti radio- ja podcast-työhön. 

VIESTINTÄ
VIESTINTÄJOHTAJA SANNA MYLLÄRINEN

OSASTON TOIMINNAN TARKOITUS  

Viestintäosasto on koko Kansanlähetyksen työtä 
poikkileikkaava ja palveleva osasto. Osaston toi-
minnan voi tiivistää kolmeen: kutsumme, viestim-
me ja koulutamme.   

Kutsumme ihmisiä paitsi evankeliumin ja Sanan 
äärelle myös mukaan Jumalan valtakunnan työ-

hön kasvamaan, rukoilemaan, palvelemaan ja tu-
kemaan taloudellisesti.   

Viestimme kautta visiomme, missiomme, ar-
vomme, tavoitteemme ja työmme tulokset tulevat 
tunnetuksi eri viestintäkanavien kautta.   

 Järjestämme työntekijöillemme, vapaaehtoi-
sillemme ja yhteydessämme oleville viestinnän ja 
varainhankinnan koulutusta.  

VIESTINNÄN TAVOITTEIDEN 
TOTEUTUMINEN
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Raamattuopetuksiamme ja lähetystyömme kuu-
lumisia Radio Deissä seuraa viimeisimmän tutki-
muksen mukaan viikoittain 136 000 kuuntelijaa 
(85 000 vuonna 2020).   

Kansanlähetyksen ohjelmien kuuntelijoiden 
määrää ovat lisänneet uudet podcastit, joista vuo-
delle 2022 jatkavat ainakin Lähetystyön takahuo-
ne, Pieni ihminen Suuressa mukana sekä Kirjoitus-
ten pauloissa. Kertomusvuonna valmisteltiin myös 
tammikuussa 2022 alkanut Asta Vuorisen ja Iida 
Hovin vetämä Kolme minuuttia rohkaisua -podcast.   

Uutisoimme työstämme kotisivuilla ja jaoimme 
sisältöä someen. Kertomusvuonna Kansanlähe-
tys.fi-sivuilla julkaistiin 220 uutista ja artikkelia. 
Työ ei ollut turhaa. Joukkoomme tuli 500 uutta 
ihmistä, jotka haluavat olla evankeliumin asialla 
myös taloudellisesti. Esirukousten määrää voim-
me vain arvuutella.  

VIESTINNÄN JA VARAINHANKINNAN 
KOULUTUKSET 
Järjestimme vuoden 2021 aikana 15 erilaista ly-
hytkurssia. Kursseilla opeteltiin muun muassa 
Canva-ohjelman käyttöä, videokuvauksen pe-
rusteita, nettisivujen kehittämistä, hyviä some-

käytäntöjä, podcastin aloittamista, hyvän puheen 
pitämistä ja raamattuopetuksen rakentamista. 
Koulutuksiin osallistui 123 eri työntekijää ja vas-
tuunkantajaa. Keskimäärin yhteen koulutukseen 
osallistui 25 henkilöä.  

VIESTINTÄOSASTON TYÖ 
NUMEROINA 
Lähettiemme, kotimaan työntekijöidemme ja pii-
rien työntekijöiden lähettäjätiimeissä oli vuonna 
2021 yhteensä 6 756 jäsentä (vuonna 2020 yh-
teensä 5 934 jäsentä). 

Lahjoituskohteillemme lahjoitti 5 413 henkilöä 
(4 920 vuonna 2020). Lahjoittajista 1 512 henkilöä 
ei ollut lahjoittanut edellisenä vuonna, ja vuoden 
2020 lahjoittajista puolestaan 1 019 ei enää lah-
joittanut vuonna 2021. Uusista lahjoittajista 507 
henkilöllä oli kuitenkin aiempaa lahjoitushistoriaa 
vuosina 2018–2019. 

Lahjoituksista enenevä osa tehdään joko ver-
kon tai Mobilepayn välityksellä. Verkkosivustom-
me kautta lahjoitettiin 72.929 euroa (107.725 e 
vuonna 2020), ja Mobilepayn kautta 24.569 euroa 
(4.775 e vuonna 2020). ¢            SM
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HALLINTO JA TALOUS
HALLINTOJOHTAJA SAMULI VIRTANEN

TASE KUNTOON  
Pandemia väritti toimintavuotta 2021 Kansanlä-
hetyksen operatiivisessa toiminnassa, mikä näkyi 
myös yhdistyksen hallinnossa. Poikkeuksellinen 
aika pyrittiin käyttämään hyväksi tekemällä kehi-
tystyötä, johon normaalisti ei välttämättä pystytä 
kunnolla paneutumaan.   

Taloushallinnossa ja erityisesti omaisuuden hoi-
dossa otettiin merkittäviä edistysaskelia. Yhdistyk-
sen tase käytiin järjestelmällisesti läpi ja saatettiin 
ajantasaiseksi. ”Piilossa” olleet omaisuuserät mer-
kittiin asianmukaisesti taseeseen. Tyhjillään olleet 
vuokra-asunnot ja tarpeettomat maa-alueet Ryt-
tylän ulkopuolella myytiin. Vanhojen kuolinpesien 
tilien varallisuus siirrettiin SEKL:n omistukseen. 
Näin liittohallitukselle ja operatiiviselle johdolle saa-
tiin selkeä kuva siitä, mitä yhdistys omistaa. Vuoden 
2021 aikana käteisvarallisuutta alettiin sijoittaa hal-
lituksen laatiman sijoitusstrategian mukaisesti. Hal-
lituksella on selkeät ja eettisesti kestävät linjaukset 
omaisuuden aktiivisesta hallinnoinnista. 

Taseen siistiminen johti lopulta siihen, että 
SEKL teki 2000-luvun tähän mennessä parhaan 
taloudellisen tuloksensa. Suuri ylijäämä tulee ni-
menomaan testamenttituloista, joista osa olisi pi-
tänyt kirjata jo vuosia aiemmin, sekä omaisuuden 
myyntivoitoista. 

Operatiivinen tulos sen sijaan jäi harmillises-
ti jonkin verran tappiolle. Siihen vaikutti voimak-
kaasti koronapandemia: Kun tilaisuuksia ei voitu 
normaaliin tapaan järjestää seurakunnissa ja Kan-
sanlähetysopistolla, myös kolehti- ja tapahtuma-
tuotot jäivät toteutumatta. Isossa kuvassa voidaan 
sanoa, että SEKL:n talous on tällä hetkellä tasa-
painossa, mutta tämän päämäärän pitkäjänteinen 
toteuttaminen vaatii kestävää, määrätietoista työ-
tä myös tulevina vuosina.  

Taloushallinnon vahvistumisen lisäksi talouden 
seuranta ja raportointi kehittyivät vuoden aika-
na merkittävästi. Liittohallitus ja johtoryhmä saa-
vat nykyään kuukausittain tarkat tiedot siitä, miten 
yhdistyksen talous kehittyy ja budjetti toteutuu.  

OSASTON TOIMINNAN TARKOITUS 

Hallinto-osasto mahdollistaa Kansanlähetyksen 
vision ja mission mukaisen toiminnan. Osasto pal-
velee SEKL:n muita osastoja henkilöstö-, talous-, 
tieto-, keittiö- ja kiinteistöhallinnon avulla. 

  

TALOUDEN JA HALLINNON 
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
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KOULUTUS- JA KEHITTÄMIS-
SUUNNITELMA  

Hallinto-osastolla laadittiin toimintasuunnitel-
man mukaisesti koulutusstrategian toimeenpane-
va koulutus- ja kehittämissuunnitelma seuraavalle 
kahdelle vuodelle. Suunnitelmassa linjataan sel-
keästi SEKL:n omille työntekijöilleen tarjoamana 
koulutuksen periaatteet ja otetaan kantaa myös 
ulkopuolisten tahojen tarjoamaan koulutukseen 
osallistumiseen. SEKL haluaa suunnitelman mu-
kaisesti vahvistaa työntekijöiden osaamista koulu-
tuksen avulla entistä paremmin.  

RYTTYLÄN LÄHETYSKESKUS  
Vuosi 2021 oli ensimmäinen kokonainen vuosi uu-
dessa rakennemallissa, jossa keittiö- ja kiinteistö-
toimi ovat osa hallinto-osastoa. Ne muodostavat 
palvelutuotantoyksikön, joka palvelee osastoja ja 
opistoa. Koronapandemian vuoksi yksikön täyttä 
potentiaalia ei vuonna 2021 päästy vielä hyödyn-
tämään, kun moni tapahtuma jouduttiin perumaan 
tai siirtämään verkkoon.  

Koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden 
vuoksi myös isoja investointeja on siirretty Lähe-
tyskeskuksessa myöhempään ajankohtaan. Vuon-
na 2021 uusia investointeja tehtiin käytännössä 

vain striimauskalustoon ja -tekniikkaan. Ne vah-
vistivat merkittävästi SEKL:n valmiuksia tuottaa 
laadukasta sisältöä verkkoon ja mahdollistaa ta-
pahtumiin osallistuminen etänä.  

Investointisuunnitelman päivittämistä varten 
loppuvuodesta perustettiin rakennustoimikunta, 
joka auttaa liittohallitusta taloudellisesti merkittä-
vien investointipäätösten valmistelemisessa. 

LIITON JA PIIRIEN VÄLINEN 
HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ 
SEKL:n hallinto-osasto palveli vuoden 2021 aika-
na piirejä talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvis-
sä kysymyksissä ahkerasti sekä tarjosi asiantunti-
ja-apua ja tukea – varovaisesti, piirien itsenäisyyttä 
kunnioittaen.  

Toimintasuunnitelman mukaisesti SEKL tuki lä-
hetyskannatusmallin täytäntöönpanoa piireissä. 
Suurin osa piireistä on ottanut uuden mallin käyt-
töön ja pärjää sen kanssa hyvin. Muutamilla on 
edelleen haasteita, joten työ on vielä kesken.  

Synergiaetujen hakeminen ja sitä kautta tehok-
kuuden vahvistaminen osoittautui hankalaksi ta-
voitteeksi. Tiettyjä hallinnollisia tehtäviä olisi kyllä 
mahdollista siirtää keskustoimistolle, mutta työ-
määrä pysyisi edelleen samana. ¢          SV
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HALLINTOELIMET

LIITTOKOKOUS

Liittokokous pidettiin hybridikokouksena 
30.10.2021. Yhdistyslakiin annettiin 7.5.2021 la-
ki väliaikaisesta poikkeamisesta 375/2021, jo-
ka mahdollisti äänestämisen sähköisesti digitaali-
sen alustan kautta. Kokouksen kaikki äänestykset 
suoritettiin sähköisesti. Kokoukseen osallistui yh-
teensä 108 äänivaltaista kokousedustajaa, joista 
etänä 40, paikan päällä 68. 

LIITTOHALLITUS JA KANSAN-
LÄHETYSOPISTON JOHTOKUNTA
Regina Leppänen pj., HM, vaativan erityistason 

psykoterapeutti (VET), Lahti (2015-)
Sauli Ahvenjärvi, diplomi-insinööri, tekn. toht., 

Rauma (1993-2005, 2021-)
Jukka Bergström, sähkövoimateknikko, Vaasa 

(2018-  )
Hanna Hakulinen, luokanopettaja, Savonlinna 

(2012-)
Antti Jääskö, insinööri (ylempi AMK), Pirkkala 

(2018- )
Mattias Kaitainen, opiskelija, Helsinki (2020-

2021)
Veikko K. Kettunen, eläkeläinen, Oulu (2020-)
Cecilia Kurkinen, palveluesimies, Hiltulanlah-

ti (2018- )
Mika Lehtinen, diakoni/sosionomi (AMK), teol. 

maist., (2021-)
Vesa Sipari, apuvälineteknikko, Lahti (2020-)
Esko Särkkälä, diplomi-insinööri, Helsinki (2021-)

Tuula Vainio-Syrjälä, kotitalousopettaja, Parainen 
(2015-)

Tapani Kaitainen, pastori, Ryttylä (2022-)

29.5.2021 saakka lähettien edustajana Markus 
Aitamäki, varaedustajana Hanna Kankaala.
21.8.2021 alkaen lähettien edustajana Asako Pal-
mu, varaedustajana Hanna Kankaala.
29.5.2021 saakka piirijohtajien edustajana Mikko 
Kaartama, varaedustajana Harri Alatupa.
21.8.2021 alkaen piirijohtajien edustajana Kai 
Niemelä ja varaedustajana Harri Alatupa.

Liittohallitus kokoontui 8 kertaa ja pöytäkirjoihin 
kertyi 166 pykälää. Kansanlähetysopiston johto-
kunta kokoontui 5 kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi 
41 pykälää.

JOHTORYHMÄ
Lähetysjohtaja Daniel Nummela 1.1.2021 alkaen, 
viestintäjohtaja Sanna Myllärinen, apulaislähe-
tysjohtaja Teijo Peltola, kotimaantyön johtaja Juk-
ka Repo, rehtori Niilo Räsänen, hallintojohtaja Sa-
muli Virtanen.

Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 36 kertaa.

TILINTARKASTAJAT
Tilintarkastajina toimivat Kari Lydman (KHT) ja 
Reijo Korpela (KHT) ja varatilintarkastajina Matti 
Jyrkkiö (KHT) ja Pekka Loikkanen (KHT). ¢
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Suluissa vertailun vuoksi vuoden 2020 luvut. 

TILIKAUDEN TULOS tilivuonna 2021 oli 
797.640,73 euroa ylijäämäinen (346 461,81). 
Operatiivinen tulos sen sijaan jäi 39.440 euroa 
tappiolliseksi (327.855,73). Taseen loppusum-
ma yhdistyksen osalta oli 5.863.571,62 euroa 
(4.978.632,92). 

Vuoden 2021 tulos on SEKL:n historian ylijää-
mäisin tulos tällä vuosituhannella. Vahvasti voitol-
lista tulosta selittävät suuret testamenttitulot sekä 
omaisuuden myyntivoitot. SEKL myi vuoden aika-
na neljä asuinhuoneistoa sekä neljä maa-aluetta. 

Suurin menoerä, henkilöstökulut, nousi edelli-
sestä vuodesta noin 110.000 eurolla (2,9 %). Toi-
minnan menot puolestaan laskivat noin 21.000 
eurolla (0,8 %). Koronapandemian aiheuttaman 
taloudellisen epävarmuuden jatkuessa merkittä-
viä investointeja ei vuoden aikana toteutettu. 

Varainhankinnassa vuosi ei ollut yhtä onnis-
tunut kuin edellinen. Kokonaistulos ilman testa-
menttituottoja laski 200.000.euroa. Seurakuntien 
talousarviomäärärahaa yhdistys sai 2.011.349 
euroa (1.946.655). Yksityistä kannatusta kertyi 
1.486.274 euroa (1.512.453) ja piirien kautta tuli 
lähetyskannatusta 882.372 euroa (973.381). 

TYÖ ULKOMAILLA JA KOTIMAASSA 
Ulkomaisen työn kulut olivat yhteensä 3.526.593 
euroa (3.399.284) ja kotimaan työn kulut 
1.384.764 euroa (1.147.438) sisältäen myös Kan-
sanlähetysopiston kulut. Työalueista suurimmat 
kentät olivat Japani, Etu-Aasia ja Venäjä. 

KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET 
YHDISTYKSEN TALOUTEEN 
Koronapandemia vaikutti vuonna 2021 SEKL:n ta-
louteen voimakkaammin kuin edellisenä vuonna. 
Tiukempien rajoitusten vuoksi seurakuntien kans-

sa ei pystytty järjestämään tilaisuuksia juuri lain-
kaan, mikä näkyy kolehtitulojen vähentymisenä. 
Kansanlähetysopiston tapahtumia jouduttiin myös 
joko perumaan tai siirtämään kokonaan tai osin 
verkkoon. Tämä aiheutti tulonmenetyksiä, mutta 
toi toisaalta säästöjä toiminnan menoihin. Koro-
napandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi 
merkittäviä investointeja on siirretty myöhemmäk-
si. ¢          SV

                                                    2020 2021             

Kansanlähetyspiirit        40 35

SEKL                                     54 54

Lähetystyöntekijät                51 52

Kustannus Oy Uusi Tie          8                                          6

153 147

SUOMEN EV.LUT. 
KANSANLÄHETYKSEN  
TYÖNTEKIJÄMÄÄRÄT

Työntekijöiden lukumäärä 31.12.2021
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SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN MENOT 2020–2021

SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN MENOJEN JAKAUTUMINEN 2021
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SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN TULOT 2021

SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN TULOT 2020–2021

Seurakuntien tuki Yksityinen
kannatus

Piirien lähetys-
kannatus

Testamentit ja
suur-lahjoitukset

Muu
varainhankinta

Toiminnan tulot Opiston
valtionosuus
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HALLINTO JA TALOUS

TASE

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y., Y-tunnus: 0215273-7 2

Tase 31.12.2021 31.12.2020

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 16 533,35 21 534,75

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 16 533,35 21 534,75

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Omistuskiinteistöt 82 236,51 81 236,51

Rakennukset ja rakennelmat

Omistusrakennukset ja rakennelmat 1 577 024,91 1 738 734,28

Koneet ja kalusto 126 684,82 69 445,92

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 785 946,24 1 889 416,71

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 1 524 304,81 1 314 517,61

Sijoitukset yhteensä 1 524 304,81 1 314 517,61

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 326 784,40 3 225 469,07

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset

Lainasaamiset 100 000,00 0,00

Muut saamiset 18 783,73 19 383,73

Saamiset, pitkäaikaiset yhteensä 118 783,73 19 383,73

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 7 346,58 12 832,53

Muut saamiset 21 820,85 18 150,94

Siirtosaamiset 226 716,34 295 573,94

Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä 255 883,77 326 557,41

Saamiset yhteensä 374 667,50 345 941,14

Rahat ja pankkisaamiset 2 162 119,72 1 407 222,71

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 536 787,22 1 753 163,85

VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 863 571,62 4 978 632,92
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Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y., Y-tunnus: 0215273-7 3

Tase 31.12.2021 31.12.2020

VASTATTAVAA

A PÄÄ A

Edellisten tilikausien ylijäämä alijäämä 4 196 857,82 3 851 939,41

Tilikauden ylijäämä alijäämä 797 640,73 346 461,81

A PÄÄ A YHTEENSÄ 4 994 498,55 4 198 401,22

VIERAS PÄÄ A

Pitkäaikainen

Muut velat 11 773,16 11 773,16

Pitkäaikainen, yhteensä 11 773,16 11 773,16

Lyhytaikainen

Saadut ennakot 11 400,00 0,00

Ostovelat 265 404,07 226 375,03

Muut velat 50 338,12 56 287,52

Siirtovelat 530 157,72 485 795,99

Lyhytaikainen, yhteensä 857 299,91 768 458,54

VIERAS PÄÄ A YHTEENSÄ 869 073,07 780 231,70

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 863 571,62 4 978 632,92
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Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y., Y-tunnus: 0215273-7 4

Tuloslaskelma 1.1.2021 - 31.12.2021 1.1.2020 - 31.12.2020

VARSINAINEN T I INTA

Tuotot 1 778 799,21 1 772 774,06

ulut

enkilöstökulut -3 852 076,65 -3 745 007,19

oistot -137 739,04 -125 307,36

Muut kulut -2 775 407,72 -2 796 882,41

VARSINAINEN T I INTA YHTEENSÄ 4 986 424,20 4 894 422,90

TU TT   ULU ÄÄ Ä 4 986 424,20 4 894 422,90

VARAINHAN INTA

Tuotot 5 737 836,69 5 352 733,86

ulut 45 999,05 14 534,16

TU TT   ULU ÄÄ Ä 705 413,44 443 776,80

SI ITUS  A RAH ITUST I INTA

Tuotot

Sijoitustoiminta 155 959,67 8 314,80

ulut

Sijoitustoiminta -60 954,32 -103 629,79

Ra oitustoiminta -2 778,06 -2 000,00

TU TT   ULU ÄÄ Ä 797 640,73 346 461,81

TILI AU EN TUL S 797 640,73 346 461,81

TILI AU EN YLI ALI ÄÄ Ä 797 640,73 346 461,81
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KUSTANNUS OY UUSI TIE 

KUSTANNUS OY UUSI TIE 
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ MATTI KORHONEN

KUSTANNUS OY UUSI TIEN visiona on olla me-
diatalo, joka tunnetaan rohkaisevasta, rakenta-
vasta ja sytyttävästä sanomasta. Missiomme on 
välittää yhdessä Kansanlähetyksen kanssa me-
dian eri keinoin evankeliumia edistääksemme ja 
tukeaksemme uskoa ja hyvää kristillistä elämää.  

AVAINTAVOITTEET 
JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 

1. Talous 
Talouden osalta pyrittiin tekemään positiivinen 
vuosi, ja siinä onnistuttiin, vaikka lehden levikki 
laski hieman, uutta kirjaa ei tehty eivätkä Kansan-
lähetyspäivät toteutuneet siinä mittakaavassa kuin 
odotettiin. Tilaushinnan nousu ja maltilliset henki-
löstökulut mahdollistivat positiivisen tuloksen.

2. Levikki 
Levikkityöhön pyrittiin panostamaan palkkaamal-
la puoliaikainen markkinointiassistentti. Tavoittee-
na oli pysäyttää lehden levikin lasku ja kasvattaa 
verkkolehden tilaajamäärää. Näissä ei onnistut-
tu aivan toivotulla tavalla, vaikka verkkolehden ti-
laajamäärää onnistuttiinkin hieman nostamaan. 
Markkinointiassistentti auttoi muun muassa mai-
nosten tekemisessä, tilauskupongin uusimisessa 
ja kampanjoiden suunnittelussa.

3. Kehittämistyöt 
Kesällä toteutettiin lukijatutkimus Mediatum 
Oy:llä. Vastauksia saatiin kattavasti. Lukijat olivat 

erittäin tyytyväisiä lehteen ja muutostoiveet olivat 
vähäisiä. Verkkolehden maksuvalmius oli hyvin 
alhainen. Tästä vedettiin johtopäätös, jonka mu-
kaan valtaosa verkkolehden materiaalista siirret-
tiin maksumuurin taakse.

Loppuvuodesta osoittautui tarpeelliseksi ke-
hittää verkkolehden tilaus- ja maksujärjestelmää 
niin, että tarjoushinta tulisi mahdolliseksi, ja tila-
uksen voisi yhdistää painetun lehden tilaukseen. 
Kehittämistöitä näiltä osin ei kuitenkaan saatu 
käyntiin vielä vuoden 2021 puolella.

MUUTA 
Kumppanuuslehti Suuressa mukana ilmestyi Uu-
den Tien välissä neljä kertaa.  

Uusia kirjoja ei julkaistu. ¢

> Uusi Tie / viikko keskimäärin 6 300 kpl
> Uusi Tie / kk-painos 7 100 kpl 
> Donkki keskimäärin 3 100 kpl
> Ilon Aika 35 000 kpl
> Joulun Aika 22 500 kpl

LEHTIEN 
PAINOSMÄÄRÄT 2021
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KANSANLÄHETYSPIIRIT

TOIMINTAVUODEN visio Moninkertaistuvat yhteisöt laajenta-
vat Jumalan valtakuntaa nousi Kansanlähetyksen työnäystä. Sen 
mukaan Jumalan valtakunnan työn varsinainen suorittaja on kul-
lakin paikkakunnalla Pyhästä Hengestä syntyneiden uskovien ryh-
mä. Toimintasuunnitelman tavoitteissa ja toimenpiteissä painottui 
näkökulma, että jokainen Jeesukseen uskova on kutsuttu ja lähe-
tetty toimimaan ja palvelemaan omilla lahjoillaan.

Vastuuryhmät järjestivät piirin alueella tilaisuuksia ja erilaisia 
tapahtumia. Koronatilanne jatkui vaihtelevana, ja toimintaa jou-
duttiin sopeuttamaan ja siirtämään nettiin etenkin kevätkaudella 
erilaisten rajoitusten ollessa voimassa, minkä vuoksi suunnitellut 
tavoitteet jäivät suurelta osin saavuttamatta tarkoitetussa laajuu-
dessa. Telttapäiviä ja kesäseuroja järjestettiin 12 paikkakunnalla, 
perinteistä juhannusjuhlaa vietettiin Lankarissa, Kansanlähetys-
päivien kisakatsomot järjestettiin Seinäjoella ja Ylistarossa. Kuri-
kan kirkossa järjestetty Exitin konsertti ja Vimpelin Lakis Areenalla 
järjestetty Sailan ja Lassen joulukonsertti kokosivat hyvin väkeä.

Toimintavuoden tavoitteiden osittainenkin toteutuminen on ai-
na suuri haaste piirihallitukselle, työntekijöille, vastuuryhmille ja 
kaikille työhön sitoutuneille. Tavoitteiden toteutumiseen tarvittiin 
kuluneenakin toimintavuotena paljon rukousta ja luottamusta Ju-
malan mahdollisuuksiin. Erityisen haasteen toimintaan ja varain-
hankintaan toi jo toista vuotta peräkkäin koronarajoituksineen, 
minkä vuoksi kannatustulot laskivat ja toimintavuosi oli tappiol-
linen. 

Moni odottaa kaihoten, että parin vuoden takaiset ajat voisivat 
palata, mutta taaksepäin katsellessamme meillä on vaarana jäädä 
toimettomina odottamaan parempia aikoja. Entä jos Jumala tah-
tookin, ettemme keskittäisi huomiotamme siihen, miten asiat oli-
vat ennen, vaan että voisimme huomata, mitä hän on parhaillaan 
tekemässä kaikkialla ympärillämme? Jumala luo uutta tänäänkin, 
ja hän vain odottaa, että saisi meidät näkemään sen ja liittymään 
mukaan hänen työhönsä (Jes. 43:18–19).¢

ETELÄ-POHJANMAAN 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

PIIRIJOHTAJA KAI NIEMELÄ

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

TOIMISTO 
Raatimiehenkatu 13 
53100 Lappeenranta  
Puh. 050 350 0936
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

ETELÄ-SAIMAAN KANSANLÄHETYS kutsuu jokaista alueensa 
130.000 eteläkarjalaista seuraamaan Jeesusta ja antamaan hä-
nelle elämänsä. Näin edistämme Jumalan valtakunnan leviämistä 
Etelä-Karjalasta aina maailman ääriin asti.

Donkkis-työn kautta tavoitimme lapsia useimmilla paikkakun-
nilla piirimme alueella Donkkis Big Night -tapahtumien ja Donk-
kis-kerhojen kautta. Nuorisotyön saralla suuri ponnistus oli Pa-
rikkalassa pidetty ratsastusrippikoulu, joka oli monella tapaa 
onnistunut. Syksyllä Pointti-iltoihin löysi jälleen uusia nuoria, joita 
vakiokävijät olivat kutsuneet mukaan. Koronan vuoksi jouduimme 
perumaan nuorten leirin Oronmyllyllä. Imatralla saatiin alkuvuo-
desta vietyä loppuun edellisen vuoden puolella alkanut nuor-
ten Alfa yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa. Alfasta syn-
tyi nuorten pienryhmä, josta taas lähti uusia vetäjiä seuraavaan 
nuorten Alfaan.

Koronasta huolimatta monet pienryhmät pystyivät kokoontu-
maan, mutta isommat tilaisuudet olivat tauolla osan vuodesta. 
Raamattuopetus läpäisi kaiken toimintamme pienryhmistä juma-
lanpalveluksiin ja tapahtumiin. Kansainväliset illat Lappeenran-
nassa päättyivät koronarajoituksiin. Imatralla kansainvälinen työ 
rakentui enemmän erilaisten pienryhmien varaan eikä samalla ta-
valla kärsinyt koronan takia.

Yksi rohkaiseva esimerkki vuodelta 2021 oli kevään Myfriends-
valmennuksesta. Alkuvuonna pienimuotoiseen valmennukseen 
Lappeenrannassa osallistui muutamien yksittäisen henkilöiden li-
säksi Pointti-nuoria ja naisten ryhmä Imatralta. Eräs nuorista syttyi 
valmennuksesta niin, että hän innosti loppuvuodesta alkaneeseen 
seuraavaan Lappeenrannan MyFriends-valmennukseen useita 
muita nuoria mukaan. Naisten ryhmästä taas lähti muutamia mu-
kaan vetämään tätä jälkimmäistä valmennusta. Lisäksi Herra joh-
datti ihmeellisellä tavalla muutamia osallistujia, jotka ovat saaneet 
paljon lisää intoa ja rohkeutta Jumalan valtakunnan työhön saa-
tuaan siihen valmennuksessa varustusta. Kiitämme Jeesusta sii-
tä palosta, jonka hän on sytyttänyt monien sydämiin heidän oman 
sukupolvensa voittamiseksi ja varustamiseksi! ¢

ETELÄ-SAIMAAN 
EV. LUT. KANSANLÄHETYS RY.

PIIRIJOHTAJA ANTTI NIRONEN
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ETELÄ-SAVON KANSANLÄHETYS järjestää yhdessä alueen seu-
rakuntien kanssa tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa opetetaan Ju-
malan sanaa ja pidetään esillä lähetystyötä. 

Kertomusvuonna järjestettiin muun muassa kirkko- tai lähetys-
pyhiä Kangasniemellä, Sulkavalla ja Mikkelissä. Koronarajoitus-
ten vuoksi monia tilaisuuksia peruttiin alkuvuodesta aivan kesään 
saakka. Joitakin tilaisuuksia pystyttiin korvaamaan netin kautta. 

Syksyllä tilanne helpottui jonkin verran ja esimerkiksi monta 
kertaa peruuntunut Vesa Ollilaisen Apologia-foorum järjestettiin 
Mikkelissä.

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia häiritsi kertomusvuo-
den toimintaa, ja se näkyi erityisesti toiminnan ja talouden jyrk-
känä laskuna. Syksyllä koronarajoitusten hieman väljentyes-
sä toimintakin elpyi, mutta ei kuitenkaan normaalille tasolle. 
Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi on vaikea arvioida, millai-
sia kehitys ja tulokset olisivat olleet tavanomaisissa olosuhteissa. 

Lähetystyön kannatuksen laskuun on osaltaan vaikuttanut lä-
hetystyöntekijöiden työalueille lähtemiseen liittynyt epävarmuus, 
joka johtui matkustusrajoituksista. Tulomme ovat huomattavasti 
supistuneet, ja alijäämäisiä vuosia on ollut liian monta takana. El-
lei tulopuolella tapahdu suurta muutosta ylöspäin, toimintamme 
on todella vaarassa noin kahden tai kolmen vuoden päästä. Ra-
hat loppuvat. Säästämisellä ei tätä kehitystä pelasteta, hidastaa 
tosin voidaan, mutta se ei ole ratkaisu varsinaiseen ongelmaan. 
Tarvitsemme uusia ihmisiä työhön ja taloudellisen vastuun kanta-
miseen. Suuri kiitos heille, jotka ovat tähän saakka olleet mukana 
työssämme uskollisesti niin vapaaehtoisina työntekijöinä kuin ta-
loudellisina tukijoina. Jumala siunatkoon teitä runsaasti. ¢

ETELÄ-SAVON 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

PIIRIJOHTAJA MATTI MANNINEN

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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HELSINGIN KANSANLÄHETYKSEN toiminnassa kertomusvuosi oli 
poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta myönteinen ja eteenpäin 
suuntautuva. Tilanteen vaatiessa joustettiin ja otettiin käyttöön uu-
sia ratkaisu- ja ajatusmalleja. Vuoden alussa kokoontumisrajoitus-
ten vuoksi saarnat julkaistiin netissä. Keväällä järjestettiin joitakin 
ehtoollistilanteita ja 18.4. aloitettiin Filia-zoom-jumalanpalveluk-
set. Syyskuun alussa aloitettiin Filia-messun korvanneet Helsin-
gin Kansanlähetyksen messut nuorten aikuisten vetämänä. Koro-
nan paineen alla aikuisia osanottajia oli hieman vähemmän, mutta 
lapsia selvästi enemmän. Zoomin avulla järjestettiin muutamia tilai-
suuksia, jossa työn ystävillä oli mahdollisuus tavata lähettejä. 

Piiri tekee nuorisotyötä nuorten, opiskelijoiden ja nuorten aikuis-
ten parissa. 14–20-vuotiaat nuoret kokoontuivat Pointti-iltoihin ja 
18–35-vuotiaat opiskelijat ja nuoret aikuiset 3K-iltoihin. Nämä ryh-
mät kokoontuivat kevät- ja syyskaudella viikoittain ja kesällä epä-
säännöllisemmin. Piirin työntekijöiden mukana olo Kansanlähetyk-
sen rippileireillä ja Kansanlähetyspäivien nuortenleirillä toi uusia 
nuoria mukaan piirin toimintaan.  

Pointin kävijämäärät kohosivat lähi-iltojen alettua syksyllä. Poin-
tissa oli keskimäärin 18 ja 3K:ssa 6 kävijää iltaa kohden. 3K:n suun-
nitteluryhmä koki sukupolvenvaihdoksen, kun suuri osa vanhoista 
aktiivikävijöistä siirtyi messutiimiin. Kutsuimme nuoria mukaan te-
kemään, esimerkiksi pitämään iltahartauksia, huolehtimaan iltapa-
lasta tai liittymään messun vastuunkantajiin. Joulukuussa järjestim-
me Donkkis Big Night -toimintailtapäivän, joka kokosi kymmenen 
lasta sekä vanhempia ja isovanhempia. 

Piirin kotimaantyöhön kerättyjen varojen määrä laski edellisvuo-
desta 10 prosenttia ja lähetyskannatus peräti 17 prosenttia. Kanna-
tus heikkeni osin kokoontumisrajoitusten vuoksi, mutta myös siksi, 
että piiri kerää nykyään enemmän varoja kotimaantyöhönsä kuin lä-
hetystyöhön. Talous on hyvän kassatilanteen ansiosta vakaa, mutta 
varainhankintaa tulee vahvistaa lähitulevaisuudessa. ¢

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 Whatsapp-
ryhmä: 044 45 222 35 
      
Lahjoitustili:
FI33 8000 1001 5582 47
DABAFIHH

HELSINKI-TIIMI   
Helsinki-tiimin puheen-
johtaja Esko Särkkälä, 
esko.sarkkala@sekl.fi
040 562 4880 

HELSINGIN 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.



KANSANLÄHETYKSEN VUOSIKIRJA  • 43

KANSANLÄHETYSPIIRIT

KANSANLÄHETYS HÄMEESSÄ toimii edistäen Jumalan valtakun-
nan leviämistä ja ohjaa ihmisiä Kristuksen tuntemiseen lähellä ja 
kaukana. Teemme työtä pysyäksemme alkuperäisessä kutsumuk-
sessamme, kehittäen ja toteuttaen evankelioimistyötä alueel-
lamme. Poikkeukselliseen aikaan nähden olemme selviytyneet 
vuodesta hyvin toteuttaen näkyämme Raamattu rakkaaksi – evan-
keliumi kaikille.  

Koronaan liittyvät kokoontumisrajoitukset ovat olleet haaste 
työllemme, mutta niiden keskellä olemme löytäneet luovia tapo-
ja tavoittaa ihmisiä ilouutisella Jeesuksesta. Erityisesti ns. ilmais-
kahvilatoiminta toimitiloissamme on osoittautunut tässä hyväksi 
työmuodoksi. Työ lasten ja junioreiden parissa on jatkunut vah-
vana. Esimerkiksi Tampereella koko perheen Donkkis-päivät ovat 
olleet suosittuja myös maahanmuuttajien parissa, koska tilaisuus 
tulkataan darin kielelle. Iloitsemme siitä, että perhekahvilatoimin-
ta on käynnistynyt Hämeenlinnassa. 

Viestinnän osaaminen sosiaalisen median ja muun AV-tuotan-
non osalta on vahvistunut. Rukouksen merkitys on korona-aikana 
korostunut. Piirin ystävälehti Pisara on ollut keskeinen ilmaisjake-
lulehti ja tavoittavan työn väline.

Hämeen Kansanlähetys on edelleen vahvasti mukana lähetys-
työssä. Taloudellinen tuki piirin nimikkoläheteille on jatkunut vah-
vana ja kasvanut. Iso haaste talouden osalta koronarajoitusten 
keskellä on ollut tapahtumalahjoitusten puuttuminen, ja se painaa 
vuoden 2021 tuloksen miinusmerkkiseksi. Iso kiitosaihe on, et-
tä työ on jatkunut ja mennyt eteenpäin. Haluamme nähdä Juma-
lan valtakunnan tulevan ja evankeliumin elämää muuttavan ja pe-
lastavan voiman tulevan todeksi mahdollisimman monen ihmisen 
elämässä! Kiitoksen kanssa vuosi 2021 jää historiaan, ja saamme 
matkata yhdessä ystäväjoukon kanssa kohti uusia seikkailuja. ¢

HÄMEEN 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

PIIRIJOHTAJA ILKKA PÄIVÄSAARI

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.

PIIRITYÖNTEKIJÄ JAANA RAESALMI

LÄHETYSKOTI 
JA TOIMISTO 
Avoinna ke ja to klo 13–16 
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 
Katri Rautiainen
Puh. 044 011 4461 
pikkukaritsa@pikkukaritsa.fi 

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

KAINUUN KANSANLÄHETYS on rakentava ja kannustava hengel-
linen yhteisö.  Rohkaisemme jäseniä käyttämään niitä armolah-
joja ja kykyjä, joita itse kukin on Jumalalta saanut. ”Jumala va-
rustakoon teidät hyvillä lahjoillaan, niin että voitte täyttää hänen 
tahtonsa. Sen, mikä on Hänelle mieleen, hän itse tehköön meis-
sä, hän ja Jeesus Kristus. Hänen on kunnia aina ja ikuisesti. Aa-
men.” (Hepr. 13:21) 

Ehtoollishetket, raamattutunnit ja ulkopuoliset vierailijat ovat 
mahdollistaneet eri-ikäisten ihmisten kokoontumisia. Pienryhmis-
sä on päästy tutustumaan ja saatu vertaistukea.  Koronapande-
mian rajoitusten takia kokoontumiset erityisesti seurakuntien ti-
loissa ovat olleet useampaan otteeseen tauolla.

Toimintamme vahvuutena olivat pienryhmät, joissa ihmiset 
ovat voineet rajoituksista huolimatta käydä. Ryhmien kautta mo-
ni on löytänyt paikkansa Kansanlähetyksen toiminnasta. Puheiden 
striimaus Facebook-sivuillemme ja ehtoollishartauksien kopioin-
ti (kaksi pienempää, peräkkäistä tilaisuutta, joihin oli etukäteen il-
moittautuminen) tavoittivat toivotusti ystäviämme.

Poikkeuksellisten olosuhteiden myötä luovuus on kukoistanut 
monella tavalla. Keittiötiimimme myi kekseliäästi leivonnaisia pi-
tämättä isoja myyjäisiä. Valmiiden messujen, puheiden ja kou-
lutusten seuraaminen pienimuotoisesti yhdessä yllätti toimivuu-
dellaan. Aikuisten nuorten ryhmästä muodostui kauan kaivattu 
säestävä bändi. Yksi vuoden 2021 merkittävimmistä tapauksista 
oli, kun saimme uuden lähetysjohtajamme Daniel Nummelan Kai-
nuuseen tutustumisvierailulle. 

Taloudellinen tilanne on pysynyt kohtuullisena, vaikka osa ko-
lehtituloista jäi saamatta monien tilaisuuksien peruuntuessa. 
Olemme erityisen kiitollisia säännöllisistä yksityisistä niin piirin 
työn kuin lähettien taloudellisista kannattajista. 

Kajaanissa ja Kuhmossa toiminta on virkeää, mutta muilla paik-
kakunnilla kävijöiden keski-ikä on korkea ja kävijöiden määrä on 
vähentynyt. Muutamia uusia ihmisiä on tullut mukaan. Vuodesta 
2021 jäi syvä kiitollisuus Jumalan uskollisuudesta ja avusta kaik-
kien haasteidenkin keskellä. ¢
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KANSANLÄHETYSPIIRIT

KESKI-POHJANMAAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

PIIRIJOHTAJA TUISKU WINTER

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 

KESKI-POHJANMAAN KANSANLÄHETYS kutsuu ja johdattaa ih-
misiä henkilökohtaiseen uskoon sekä varustaa heitä kasvamaan 
Jeesuksen tuntemisessa. Tavoitteena on edistää Jumalan valta-
kunnan leviämistä Keski-Pohjanmaan piirin alueella ja lähetystyön 
kautta aina maan ääriin saakka. 

Rakennamme piirin alueella, eri paikkakunnilla hengellistä kotia 
kaiken ikäisille ihmisille. Kertomusvuonna järjestimme Yhteysilto-
ja kolmella paikkakunnalla eri puolilla piiriä. Keskinäinen yhteys on 
avain hengellisen kodin rakentamisessa. Kutsuimme ja opetimme 
lapsia ja nuoria elämään lähellä Jeesusta. Varsinkin kouluikäisten 
lasten leiripäivät kokosivat laajan joukon lapsia ja vastuunkantajia. 
Nuorten Pointti-illoissa oli mukana kourallinen nuoria, ja he toimi-
vat myös isosina lapsityössä. 

Tuimme esirukouksin ja taloudellisesti kolmea lähetyskohdetta. 
Toteutimme erilaisia raamattuaiheisia opetuksia ja opetuskokonai-
suuksia sekä kokoontumisissa että internetin ja radion välityksel-
lä. Koronarajoitukset rajoittivat varsinkin lähikokoontumisia, mut-
ta toteutimme työtä kunkin tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan. 
Toimintaa tukemaan kehitämme jatkuvasti läpinäkyvää ja tehokas-
ta hallintoa ja tiedotusta.

Sakarjan kirjassa puhutaan pienten alkujen päivästä. Mekin 
olemme saaneet monin tavoin kylvää Jumalan sanan siementä. 
Olemme kertoneet kymmenille ja sadoille ihmisille evankeliumin ja 
varustaneet monia kasvamaan Jeesuksen yhteydessä. Kenties yksi 
tai useampikin lapsi, joka on työmme kautta kuullut evankeliumin, 
saa aikanaan kutsun lähteä lähetystyöhön tai muuhun hengelliseen 
palvelutehtävään. 

Talous on ollut jo useampana vuonna ylijäämäinen, niin myös 
2021. Suuri kiitos siitä kuuluu Keski-Pohjanmaan Kansanlähetyk-
sen työn laajalle ystäväjoukolle. Ennen kaikkea olemme kiitollisia 
Jumalan uskollisuudesta, rakkaudesta ja hyvyydestä meitä koh-
taan. Haluamme myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä uskol-
lisesti toteuttaa Herramme antamaa tehtävää. Rukoilemme, että 
Herra lähettäisi lisää sadonkorjaajia (Matt. 9:37–38) ja liittäisi mo-
nia joukkoomme (Ap.t. 2:47).  ¢
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KANSANLÄHETYSPIIRIT

KESKI-SUOMEN 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

PIIRIJOHTAJA HARRI ALATUPA

TOIMISTO 
Avoinna ti ja to klo 10–14
Kauppakatu 13 
40100 Jyväskylä
Puh. 014 620 801  

Kotisivu: 
keski-suomi.sekl.fi

Lahjoitustili:  
IBAN: FI45 1838 3000
0169 98

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

KESKI-SUOMEN KANSANLÄHETYS tarjoaa hengellisen kodin ja 
kohtaa ihmiset heidän hengellisissä ja ajallisissa tarpeissaan. Ta-
voitamme uusia ihmisiä evankeliumilla ja varustamme yhteisöt ja 
uskovat toimimaan evankeliumin ja lähetystyön puolesta visiom-
me Raamattu rakkaaksi ja evankeliumi kaikille mukaisesti. 

Kertomusvuonna järjestimme joka toinen viikko Leipäsunnun-
tai-jumalanpalveluksia, joista osa striimattiin YouTube-kanavalle. 
Nimikkolähettimme vierailivat Leipäsunnuntaissa ja muun muas-
sa Äänekoskella Raamattu rakkaaksi -tilaisuudessa. Nuoret ko-
koontuivat Breikki-iltoihin Zoomissa ja hybriditapahtumassa Lä-
hetyskodilla. 

Juniorityöntekijän työ päättyi keväällä, ja vastuu siirtyi vapaa-
ehtoisille. Muuramen seurakunnan kanssa järjestimme Lyhtyilto-
ja lapsille. Maahanmuuttajatyön pääpaino oli Äänekoskella, mut-
ta toimintaa oli myös Jyväskylässä. Pienpiiritoiminta on jatkunut 
koko vuoden koronasta huolimatta. Piirijohtajan ollessa osin lo-
mautettuna jouduimme jättämään pois muun muassa kesän toi-
minnat. Myös syksyn aloitus viivästyi.

Äänekoskella järjestimme Raamattu rakkaaksi -opetustapah-
tumia. Ensimmäiset piirimme joulumyyjäiset järjestettiin Lähe-
tyskodilla ja joulujuhla Säynätsalon seurakuntakodilla. Suomen 
Raamattuopiston ja Kylväjän kanssa järjestettiin yhteinen viikon-
lopputapahtuma. 

Vuoden lopulla järjestimme myös yhteiskristillisen Puuttuva 
pala -evankeliumitapahtuman. Tilaisuuteen kutsuttiin ihmisiä ka-
dulta ja järjestettiin ennakkotapahtumia muun muassa Lähetys-
kodilla. Tapahtumaan osallistui noin 170 henkilöä. Viikoittainen 
Teetupatoiminta ja rukouspiiri ovat tuoneet uusia ihmisiä toimin-
taamme. 

Kokoontumisrajoitukset aiheuttivat toiminta- ja talousongelmia 
piirissämme. Muun muassa kolehtitulot ja tapahtumatuotot vähe-
nivät. Piirin talous on lähinnä piirijohtajan lähettäjätiimin ja ylei-
sen työn yksittäisten lahjoittajien varassa. Uudet vapaaehtoiset, 
uskoon tulleet ja vahva rukousyhteys ja luottamus Jumalaan kos-
kettavat. Myös hyvä yhteistyö eri seurakuntien ja tahojen kanssa 
tukevat toimintaamme.  ¢
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KANSANLÄHETYSPIIRIT

KYMENLAAKSON
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

PIIRIJOHTAJA MARKUS KORRI

TOIMINTAKESKUS 
JA KOHTAAMIS-
PAIKKA 
Kouvolankatu 26 
45100 Kouvola 
kymenlaaksonkl@sekl.fi

Facebook:
Kymenlaaksonkl

Instagram:
Kymeen_kansanlahetys 

Lahjoitustilit: 
FI59 5750 0140 1569 03
FI58 5750 0120 0498 88

PIIRIJOHTAJA 
Markus Korri 
Puh. 044 259 7898
markus.korri@sekl.fi

VUONNA 2021 KYMENLAAKSON KANSANLÄHETYKSEN toimin-
ta oli suurten muutosten edessä. Kevätkaudella piirihallitus teki 
valmistelevaa työtä uuden toimitilan hankkimiseksi ja remontoimi-
seksi sekä uuden piirijohtajan rekrytoimiseksi. 

Uusi piirijohtaja aloitti kesäkuussa ja uudisti ensitöikseen piirin 
kotisivut ja ystäväkirjeen. Ystäväkirjeuudistuksen tuloksena syys-
kuussa julkaistiin ensimmäinen neljä kertaa vuodessa ilmestyvä 
Yhdessä-lehti.

Syyslukukaudella aloitettiin tauon jälkeen kuukausittaiset Sa-
nan ja sakramentin illat yhdessä Kouvolan seurakunnan ja Suo-
men Raamattuopiston kanssa. Samaan aikaan aloitimme Käpylän 
kirkossa kerran kuussa toteutettavan Kohtaamisen messun ja joka 
toinen keskiviikko toteutettavat Lautapeli-illat. 

Kohtaamisen messua varten perustettiin nuoremmasta polves-
ta ja lapsiperheellisistä koottu suunnittelu- ja toteutustiimi. Mes-
su toimi osana Suomen Raamattuopiston, Suomen Luterilaisen 
Evankeliumiyhdistyksen ja Kouvolan Kohtaamispaikka ry:n kans-
sa suunnitteilla olevaa jumalanpalvelusyhteisötoimintaa. Lautape-
li-iltojen tavoitteena oli nuorten, nuorten aikuisten ja lapsiperhei-
den tavoittaminen.

Piiri osti ja remontoi uudet toimitilat Kouvolankatu 26:ssa sijait-
sevasta kiinteistöstä. Tilat tulevat palvelemaan edellä mainittujen 
yhteistyötahojen kanssa käynnistettyä yhteisöhanketta. Remontti 
valmistui vuoden 2022 alussa. Toimintavuoden aikana käytiin run-
saasti neuvotteluja jumalanpalvelusyhteisön toimintaperiaatteista, 
yhteistoimintasäännöistä, hallintorakenteesta ja taloudesta. 

Yhteisöhankkeessa mukana olevien järjestöjen edustajat vie-
railivat kaksi kertaa Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkki-
sen luona tuomiokapitulissa. Vierailujen yhteydessä piispa osoit-
ti oma-aloitteista aktiivisuutta ja vahvaa tukeaan yhteisöhanketta 
kohtaan. Kouvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto anoi aloit-
teestamme 4.5. tuomiokapitulilta ehtoollisenvietto-oikeut-
ta Kouvolankatu 26:ssa sijaitsevaan Kouvolan Kohtaamispaikan 
toimintakeskukseen. Tuomiokapituli hyväksyi 22.6. toimitilat eh-
toollisenviettopaikaksi 1.1.2022 lukien. ¢
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KANSANLÄHETYSPIIRIT

LAPIN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

RAIMO KITTILÄ, AILA KÄHKÖNEN, ARVI UUSITALO

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 

KANSANLÄHETYKSEN LAPIN PIIRIJÄRJESTÖN toimintaa toteu-
tettiin kertomusvuonna sopimusperusteisen julistajan Raimo Kit-
tilän sekä vapaaehtoisten vastuunkantajien voimin yhteistyössä 
seurakuntien kanssa.  

Pandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset vaikuttivat seu-
rakuntien mahdollisuuksiin järjestää Donkkis Big Night -iltoja. Ke-
väällä, kun DBN-iltoja ei voitu järjestää, Tervolan seurakunnassa 
työstettiin Saku ja Ruut -teemalla useita videoita. Tilanteen helpot-
tuessa DBN-iltoja järjestivät Rovaniemen ja Tervolan seurakunnat. 
Lapsia tapahtumiin osallistui totuttuun tapaan keskimäärin 70. Ke-
minmaan seurakunta, jossa iltoihin osallistui eniten lapsia, lopetti 
DBN-työn, ja materiaalit siirrettiin Enontekiölle, missä seurakunta 
kartoitti mahdollisuuksia aloittaa tätä työtä. 

Tornion seurakunnalla on kolme nimikkosopimusta Kansanlä-
hetyksen kanssa. Lähetystyötä pidettiin esillä Tornion kevät- ja 
syysmarkkinoilla. Koronan aiheuttamien rajoituksien vuoksi lähet-
tivierailuja seurakuntiin ei järjestetty. Lähetystyötä pidettiin esillä 
myös Muoniossa, Enontekiöllä ja Simassa sekä Pellossa, Kemin-
maalla, Kemissä, Oulussa, Kalajoella, Seinäjoella ja Helsingissä. 

Säännöllisiin ekumeenisiin rukoushetkiin kokoonnuttiin koko 
vuoden ja raamattupiiriin lokakuun alkupuolelta lähtien. Väylän 
eläkepappien kokoontumiset pidettiin kerran kuukaudessa. Väy-
län papit olivat puhujina syyskuussa pihaseuroissa, joihin osallis-
tui noin 30 henkeä.

Seinäjoen evankelistapäivien innoittamana Torniossa kokoon-
nuttiin kuukausittain valmistelemaan Se löytyi -mediamissiota. Eri 
kirkkokuntien tiloissa kokoonnuttiin lisäksi viikoittain rukoilemaan 
tapahtumasarjan puolesta. Raimo Kittilä loi tapahtuman tiimoilta 
yhteyksiä rovastikunnan seurakuntiin. Rovaniemen seurakunnan 
kirkkoneuvosto teki päätöksen tapahtumaan osallistumisesta.

Kansanlähetyksen järjestämistä tilaisuuksista mainittakoon pas-
tori Ilkka Rytilahden raamattuluentopäivät Muoniossa, Kittilässä ja 
Torniossa.

Raimo Kittilä kirjoitti piirin ystäväkirjeet pääsiäisenä ja jouluna. 
Joulukirjeen mukana lähetettiin Joulun Aika -lehti (n. 130 kpl). 

Piirin kuluihin käytettiin 11,5 % piirin varainhankinnan tuloista. 
Piirin lähetyskannatus SEKL:een oli 30.230,14 euroa. ¢
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KANSANLÄHETYSPIIRIT

POHJOIS-KARJALAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

PIIRIJOHTAJA GERSON MGAYA

TOIMISTO
Avoinna ke 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, 
K – Kolme Kohtaamista 
Joensuu

Instagram: p_kkl

Youtube: Pohjois-Karjalan 
Kansanlahetys

Lahjoitustili: 
OP FI59 5770 0540 0806 18 
OKOYFIHH

PIIRIJOHTAJA 
Gerson Mgaya (lähetys-
työssä Tansaniassa, toimi-
vapaalla 1.2022–12.2023.)

Sijainen: Mika Lehtinen 
(1.6.2022 alkaen.)
Puh. 040 532 5352
mika.lehtinen@sekl.fi

POHJOIS-KARJALAN KANSANLÄHETYS julistaa evankeliumia 
ja johdattaa ihmisiä Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen sekä Poh-
jois-Karjalassa että maailmanlaajuisesti. Visiomme on olla Juma-
lan sanalle uskollinen, evankelioiva ja kaiken ikäisiä yhteyteensä 
kutsuva yhteisö. 

Keskeisiä työmuotoja vuonna 2021 olivat joka toinen sunnun-
tai kaiken ikäisiä kokoava Leipäsunnuntai, sekä välisunnuntaiset 
Raamattu- ja lauluhetket Joensuussa. Eri paikkakunnilla järjestet-
tiin lähetyspyhiä, tapahtumia sekä säännöllisiä iltatilaisuuksia ja 
pienpiirejä. Ylämyllyn ja Joensuun Donkkis Big Night -toimintail-
lat jatkoivat toimintaansa, samoin opiskelijoiden Kolme Kohtaa-
mista -illat. Osa toiminnasta siirtyi ajoittain nettiin koronarajoitus-
ten kiristyessä.  

Kertomusvuonna tavoitettiin ihmisiä netin kautta sekä Suomes-
sa että ulkomailla. Nettihartaudet ja striimatut tilaisuudet mukaan 
lukien järjestimme yhteensä 438 tilaisuutta. Eniten osallistujia ko-
koava tilaisuus oli Pekka Simojoen nettikonsertti vapunaattona. 
Siinä oli katsomiskertoja kaikkiaan 4.473. Uusia ystäviä ja vapaa-
ehtoisia tuli mukaan toimintaan. Vapaaehtoiset vastuunkantajat 
saivat vahvistusta ja mahdollisuuden käyttää lahjojaan. 

Säännöllisen toiminnan lisäksi järjestettiin keväällä 2021 Al-
fa-kurssi. Kesällä sen pohjalta aloitti toimintansa uusi Online 
Raamis. Muusta toiminnasta mainittakoon vielä vapaaehtoisten 
järjestämät nuorten leiripäivä sekä nuorten aikuisten Perjantaipy-
säkki-toiminta. Kontiolahden mökkiseurat sekä Kesälahdella ja 
Tohmajärvellä toteutuneet syntymäpäiväseurat virkistivät toimin-
taa elokuussa. Perinteinen Rääkkylän hirvikeitto pystyttiin myös 
järjestämään syksyllä ennen koronarajoitusten kiristymistä. 

Pohjois-Karjalan Kansanlähetys sai testamenttituloja, jotka ta-
sapainottivat taloustilannetta. Vuoden lopulla piirijohtaja Gerson 
Mgaya siirtyi lähetystyöhön Tansaniaan. 

Lämmin kiitos jokaiselle vapaaehtoiselle, vastuunkantajalle, 
esirukoilijalle, ystävälle, tukijalle ja piirihallituksen jäsenelle vuo-
desta 2021. Herra on ollut uskollinen! ¢



•   KANSANLÄHETYKSEN VUOSIKIRJA50

KANSANLÄHETYSPIIRIT

POHJOIS-POHJANMAAN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

PUHEENJOHTAJA TOINI SEPPÄNEN

TOIMISTO
Koulukatu 41 
90100 OULU 
Puh. 044 447 7847  
p-pohjanmaankl@sekl.fi  

Facebook: Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetys

Lahjoitustili: 
Danske Bank
FI21 8000 1600 5736 21
Swift/Bic-koodi: 
DABAFIHH

PUHEENJOHTAJA
Toini Seppänen
Puh. 044 447 7847

POHJOIS-POHJANMAAN KANSANLÄHETYKSEN toiminnan pe-
riaatteena on Raamattuun perustuva julistus- ja opetustoiminta 
SEKL:n strategian mukaisesti. 

Kertomusvuonna piirin toiminta siirtyi koronarajoitusten vuok-
si sosiaalisen median alustoille. Sitä kautta pyrittiin tavoittamaan 
ja rohkaisemaan mukaan uusia eri-ikäisiä ihmisiä. Raamatun ilosa-
nomaa pohjoisesta -ryhmä on toiminut Facebookissa, ja yhteisöön 
on liittynyt uusia ihmisiä. Jumalanpalvelusyhteistyö Kellonkarta-
non kanssa, nuorten aikuisten Keidas-illat yhteistyössä SLEY:n 
kanssa sekä Sunnuntaiseurat Uusheräyksen kanssa ovat muodos-
taneet toiminnan rungon. Tapahtumat on järjestetty sekä livenä et-
tä hybridinä. Perinteisiä raamattupiirejä on pidetty. Donkkikseen 
saatiin uusia lapsia koronatauon jälkeen. Nuorten Onki-iltoja on 
järjestetty yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Pari pannari-il-
taakin on järjestetty.

TOIMINNAN VAIKUTUS
Työntekijän rekrytointi on edistynyt, kun piiriin saatiin Kansanlä-
hetysopiston palvelulinjan opiskelija työssä oppimaan. Tavoittee-
na on, että opiskelun päätyttyä opiskelija siirtyisi piiriin työhön. 
Tämä hanke on aktivoinut Kansanlähetyksen ystäviä ryhtymään jo 
tulevan työntekijän taloudelliseen tukemiseen.

TALOUDELLINEN TILANNE
Piirimme budjetti on suhteellisen pieni. Vuosi 2021 on ollut kui-
tenkin taloudellisesti kohtuullinen. Lähetyskannatusta on tilitet-
ty ennakoidun mukaisesti. Yksityinen kannatus, kolehtituotot ja 
myyntituotot ovat hieman kasvaneet edelliseen vuoteen verrattu-
na. Tulevina vuosina odotetaan nousujohteista kehitystä toiminnan 
lisääntyessä. Olemme toiveikkaita. Syksyn 2022 Se löytyy -mis-
siolta odotamme toiminnan laajenemista ja jäsenmäärän lisäänty-
mistä. Pohjois-Pohjanmaan alueella seurakuntayhteydet ovat toi-
mivat.

Kiitos Ryttylään ja Taivaalliselle Isälle piirityöntekijäprojektin 
etenemisestä. ¢
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TOIMINTAMME TARKOITUS ON palvella piirimme seura-
kuntia järjestämällä hengellisiä tilaisuuksia, lähetyspyhiä ja 
raamattupäiviä ja pitämällä näissä yhteyksissä esillä lähetys-
työtä seurakunnan yhteisenä tehtävänä. 

Lähetyskodilla Kuopiossa kokoontui säännöllisesti päivä-
piiri, 3K-nuorten aikuisten illat ja 30Up-illat. Pidimme hen-
gellisiä tilaisuuksia Kuopion ja Sukevan vankiloissa kerran 
kuussa. Osallistuimme yhteiskristilliseen torityöhön. 

Työntekijöitä toimintavuonna meillä oli alkuvuonna kaksi 
palkattua, toiminnanjohtajana Cecilia Kurkinen 20 prosen-
tin panoksella maaliskuun loppuun saakka ja järjestökoordi-
naattorina Ossi Hella puolitoimisena työntekijänä. Elokuussa 
aloitti piirityöntekijänä Antti Pekkarinen 80 prosentin työsuh-
teessa Ossin jäädessä opintovapaalle syyskuun alussa.

Vuonna 2021 meillä oli suunniteltu säännöllistä toimintaa 
kahdeksassa seurakunnassa. Koronaepidemiasta huolimatta 
tilaisuudet pystyttiin pääsääntöisesti pitämään, joitakin lyhyi-
tä jaksoja lukuun ottamatta. Raamattupiirit ja rukouspiirit ko-
koontuivat viikoittain Zoomissa. 

Kertomusvuonna järjestimme kesällä kesäpäivät Iisalmes-
sa ja Karttulassa sekä kesäseurat Kuopiossa. Siilinjärvelle 
kevääksi suunnitellut raamattupäivät siirtyivät Kuopioon syk-
syllä pidettäväksi.  Osallistuimme Lapinlahden yhteiskristil-
lisille Yhteyspäiville. Lähetyspiiri kokoontui kerran kuussa 
syksyllä 2021. 

Iloitsemme erityisesti sitoutuneesta ystäväjoukosta ja sii-
tä, että säännölliset uhraajat ovat olleet uskollisia ja lahjoit-
taneet varoja ja näin ollen piirimme talous on vakaalla poh-
jalla. ¢

POHJOIS-SAVON
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

TALOUDEN JA HALLINNON HOITAJA CECILIA KURKINEN

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

YHTEYSHENKILÖ, 
TALOUDEN JA 
HALLINNON HOITAJA
Cecilia Kurkinen 
Puh. 044 981 2908
cecilia.kurkinen@sekl.fi

JÄRJESTÖ-
KOORDINAATTORI  
Ossi Hella 
(toimivapaalla kesään 2023 asti.)

Sijainen: 
Piirityöntekijä Antti Pekkarinen
Puh. 044 532 4523
antti.pekkarinen@sekl.fi
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VUONNA 2021 Kansanlähetyksen Päijät-Hämeen piirin toimintaa 
ohjasi vastuunkantajien kannustaminen ja tukeminen toiminnan 
ohjaamiseen ja toteuttamiseen. Isoin onnistuminen tällä alueella 
koettiin Orimattilan Alfa-tiimissä. 

Piirissä tiedostettiin myös kansanlähetysväen ikääntyminen ja 
siksi koettiin tärkeäksi tavoittaa seuraavia sukupolvia. Tätä työtä 
tehtiin yhteistyössä Kohtaamispaikka-yhteisön kanssa. Kansanlä-
hetyksessä keskityttiin nuoriin (Nuotta, KP leirit, Nuorten maail-
man leirit) ja nuoriin aikuisiin (Lahden 3K). Kohtaamispaikassa 
huomio oli pyhäkoulussa, koululaisissa ja varkeissa. Yhdessä on-
nistuimme luomaan tieverkon, jossa uusi sukupolvi pääsi kasva-
maan Jumalan lapsina.

Kolmas tavoite oli viestinnän kehittäminen. Nettisivut järjestet-
tiin uudelleen ja toimintaa mainostettiin somessa. Viestinnässä on 
kuitenkin vielä kehitettävää, ja siksi työtä jatketaan vuoden 2022 
puolella.

Uusia toimintamuotoja piirissä syntyi kaksi: Siemen-rukous-
kampanja sekä Ihanaiset –irakilaisten naisten tapaaminen ja ru-
kouskurssi.

Kertomusvuonna kaikkea toimintaa ei voitu kokoontumisrajoi-
tusten vuoksi toteuttaa suunnitellusti. Osa toteutettiin etänä, osa 
paikan päällä, osa hybridinä ja osa laitettiin tauolle. Osa toimin-
nasta ei päässyt takaisin jaloilleen koronan jälkeen.

Toinen iso tekijä oli Kohtaamispaikan tilanteen muuttuminen. 
Loppuvuodesta Joutjärven seurakunta päätti toiminnan lopetta-
misesta seurakunnan tiloissa. Tämä pakotti piirimme katsomaan 
tulevaisuutta uusin silmin.

Piirillä oli käytössään käytännössä kaksi työntekijää, piirijohtaja 
ja julistustyöntekijä, koska vaikean taloustilanteen vuoksi piiri jou-
tui luopumaan nuorisotyöntekijästä.

Piiri siirtyi vuonna 2021 uuteen lähetyskannatusmalliin, jonka 
vuoksi piirille tulevista lahjoituksista noin 50 % kerättiin lähetyk-
selle ja 50 % kotimaantyöhön. Piirin talous ei kuitenkaan ole koti-
maantyön osalta tasapainossa. Varainhankintaa tulisi lisätä tulevai-
suudessa merkittävästi. Lisäaikaa varainhankinnan korjaamiseen 
antaa yhdistyksen asunto-omaisuuden myynnistä saadut varat. ¢

PÄIJÄT-HÄMEEN
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY.

PIIRIJOHTAJA PEETI KALLONEN

LÄHETYSKOTI 
Avoinna ma–ke klo 10–13 
Saimaankatu 5 B 113 
15140 Lahti 
Puh. 03 782 4864 
phkl@sekl.fi

Kotisivut: 
phkl.fi

Facebook: Kansanlähetys 
Päijät-Häme

Instagram: kansanlahetys_
paijat-hame, 
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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KORONAPANDEMIAN tuomat rajoitukset estivät tilaisuuksien pitä-
misen alkuvuonna. Toiminnan rungon muodostivat elo- joulukuus-
sa yhdeksällä paikkakunnalla Sandvikenin ja Göteborgin välisellä 
alueella pidetyt seuratilaisuudet sekä Finspångissa pidetyt kahdet 
Raamattu- ja rukouspäivät. Niiden järjestämisen tekivät mahdolli-
seksi paikkakuntakohtaiset, vapaaehtoiset vastuu- ja pienryhmät.

Zoom-alustalla järjestetyt raamatunluku- ja rukouskokoukset jat-
kuivat. Raamatun ääreen ja rukoilemaan kokoonnuttiin joka aamu lä-
pi vuoden. Osallistujia oli keskimäärin 15–20. 

Rukouksesta opetettiin ja sitä myös käytännössä toteutettiin kaik-
kien kokoontumisten yhteydessä. Kaikki piirihallituksen kokoukset 
aloitettiin rukousosiolla. 

Olemme tukeneet lähettejämme Susanne ja Kari Valkamaa raa-
matunkäännöstyössä. 

Pidimme yllä internet-radioasemaa, joka lähettää evankelioivaa 
ohjelmaa 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden. 

YouTube-sivustollamme on noin 250 raamattuopetusvideota. 
Osallistuimme Boråsissa toimivan lähiradioaseman ohjelmatuo-

tantoon. Toimitimme podcasteja Spotify-alustalle nettiin sekä raa-
mattuopetuksia Raamattuavaimet-ohjelmaan ja YouTubeen.

Ylimpänä toimintaohjeenamme kaikessa on ollut Sana ja rukous. 
Haluamme kiittää Herraamme Jeesusta Kristusta ja antaa hänelle 
kaiken kunnian toiminnastamme. ¢

RUOTSIN SUOMENKIELINEN 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS  

PIIRIHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA KARI TEIKARI

SVERIGES 
FINSKSPRÅKIGA 
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

PIIRIHALLITUKSEN 
PUHEENJOHTAJA
Ari Into
Puh.+39 351 801 5885
ari@into.se
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SATAKUNNASSA työn ytimessä ovat evankeliointi, hengellisen 
kodin rakentaminen sekä lähetyskasvatus. Keskeisimmät toimin-
tamuodot olivat Kohtaamispaikka-messut sekä raamattuopetus-
päivät ja eri aihealueiden luennot sekä itsenäisesti ja paikallisseu-
rakuntien kanssa toteutetut tilaisuudet, mm. Sopusointuja-illat, 
sekä pienpiirit. Toisena koronavuotena keskityttiin näiden ydin-
toimintojen vahvistamiseen. Maallikkojulistajien antama panos 
piirin julistus- ja juontotehtävissä sekä vastuunkantajien uskolli-
suus eri palvelutehtävissä oli merkittävää, vaikka koronan aiheut-
tamat kokoontumisrajoitukset vaikeuttivat toiminnan suunnittelua 
ja toteutusta.

Toiminnan siirtyminen nettiin ja tilaisuuksien tallentaminen ja 
äänittäminen onnistui vapaaehtoisten ansiosta. Erityisen hyvän 
vastaanoton sai YouTube-kanavan kautta aloitettu kolmen minuu-
tin Aamuhartaus-sarja. Teemallisia opetuspäiviä YouTubessa oli 
18, keskimäärin 1000 katselua/opetus. Kohtaamispaikka-mes-
suja sekä livenä että nettilähetyksenä oli 19, ja ne keräsivät 193 
osallistujaa/kerta. 

Perhe- ja lapsityön sekä diakoniatyön käynnistäminen olivat 
piirin kehitystavoitteita, ja niiden käynnistämisessä onnistuttiin. 
Kohtaamispaikka-messujen pyhäkoulu on alku piirin lapsi- ja per-
hetyön käynnistämiselle. Pyhäkoulunopettajien tiimi perustettiin 
ja toimistolle hankittiin askartelumateriaalia ja pyhäkoulun ope-
tusmateriaalia. Porin seurakuntayhtymä lahjoitti piirille lapsille 
sopivan pöydän ja tuolit. Diakoniatiimin työskentely käynnistyi in-
nokkaiden ex-lähettien ja piirijohtajan yhteisponnistuksena. Tiimi 
koordinoi työn ystävien kohtaamista heidän ajallisissa ja hengel-
lisissä tarpeissaan.

Taloudessa yksityisen kannatuksen huomattava kasvu rohkaisi 
piirihallitusta ja työntekijöitä, ja tilikausi oli niukasti ylijäämäinen. 
Kiitos Jumalalle, kaiken hyvän antajalle, sekä ahkerille ja uskolli-
sille esirukoilijoillemme. ¢

SATAKUNNAN 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY. 

TOIMISTONHOITAJA SIRPA VALLINEN

TOIMISTO 
Avoinna ma–ke 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  

PIIRIJOHTAJA 
Sakari Kalliomaa
Puh. 0400 726 736 
sakari.kalliomaa@sekl.fi 
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UUDENMAAN KANSANLÄHETYS on perustettu vuonna 1966 ja 
se on Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen maakunnallinen piirijär-
jestö. Vuosi 2021 oli piirin 55. toimintavuosi. Piirin toiminnassa 
keskeistä oli vuoden aikana lähetyspainotteinen ystäväpiiritoimin-
ta, johon kuului raamattuopetustilaisuuksia ja lähetystilaisuuksia 
yhdessä seurakuntien kanssa. Niiden kautta tuettiin lähettejä ja 
lähetystyötä ulkomailla.

Arvioitaessa työn tuloksellisuutta yhdistyksen toiminta ei kehit-
tynyt toimintasuunnitelman mukaisesti toivottuun suuntaan. Pien-
ryhmätoiminta pysyi ennallaan, pienryhmiä tai ystäväpiirejä ko-
koontui piirin alueella kymmenkunta. Raamattuopetustilaisuudet 
jatkuivat kevään tauon ja koronarajoitusten jälkeen syksyllä seit-
semällä paikkakunnalla. Nuorille ja lapsille suunnattua toimintaa 
ei vuoden aikana ollut. Evankeliointikoulutusta tai tilaisuuksia ei 
järjestetty.

Vuoden alussa piirijohtaja irtisanoutui tehtävästään ja uuden 
piirijohtajan rekrytointiprosessi vietiin läpi kevään aikana. Uusi 
piirijohtaja aloitti työssä syksyllä. Piirin jäsenmäärä oli vuoden lo-
pussa 61, ja ystäväkirjeen levikki oli noin 700, joista 135 sähköis-
tä kirjeen saajaa. Ystävälehteä toimitettiin yhdessä Helsingin Kan-
sanlähetyksen kanssa.

Yhdistyksen toiminta oli muutaman taloudellisesti tappiolli-
sen vuoden jälkeen niukasti ylijäämäinen. Palkkakulujen lisään-
tyessä kuluvana vuonna yhdistyksen tulos saattaa kääntyä jälleen 
tappiolliseksi, mikäli kannatuspohjaa ei saada selkeästi lisättyä 
kuluvan vuoden aikana. 

Tavoittavan työn näyn ylläpitäminen yhdistyksen toiminnassa 
toivotaan innostavan lisää ystäviä työn tueksi. Yhdistyksen toi-
minnassa keskeisessä roolissa oli alkuvuodesta hallitus. Lisäksi 
keskeinen toimija oli kirpputori Patina, jonka taloudellinen panos 
piirille kääntyi loppuvuodesta voitolliseksi. Näille toimijoille kuu-
luu erityiset kiitokset yhdistyksen toiminnasta vuoden aikana. ¢

UUDENMAAN 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY. 

PIIRIJOHTAJA TIMO KANGAS

TOIMISTO 
Kirvesmiehentie 4 A 
04200 Kerava 
Puh. 044 975 1565 
uudenmaankl@sekl.fi 

Kotisivut: 
uusimaa.sekl.fi

Kirpputori Patina 
Unikkotie 10 
01300 Vantaa 
Myymälän esimies 
Maija Teiniranta

Lahjoitustili:
Danske Bank
IBAN: 
FI48 8000 1501 4822 03
BIC DABAFIHH
Piirin työ: Viite 16081

PIIRIHALLITUKSEN 
PUHEENJOHTAJA 
Veikko Halme
Puh. 041 546 5510  
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TÄRKEIMPINÄ AVAINTULOKSINA vuodelle 2021 oli yhteisen pap-
peuden toteutuminen kaikessa toiminnassa ja tavoittavien työmuoto-
jen kehittäminen ja vahvistaminen. Tavoite oli etsiä yhteisiä ja yhdistä-
viä työtapoja toimia Jumalan lähetyksessä. Tässä emme onnistuneet, 
koska opetuslapseusverkosto irtautui vuoden lopussa toiminnastam-
me. Korona rajoitti paljon toimintaamme, niinpä kehitimme sosiaa-
lisen median käyttöä. Samalla kun omasta ystäväjoukosta haluttiin 
pitää huolta, kiinnitettiin huomiota uusien tavoittamiseen visiomme 
mukaisesti: Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille.      

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
JA TULOKSELLISUUS
Yhteistä rukousta pyrittiin lisäämään ja Teamsin kautta pystyimme 
kokoontumaan koronasta huolimatta. Toki kaikki eivät uutta tekniik-
kaa hallinneet, ja siksi pyrittiin soittelemaan yksinäisille. Tästä saatiin 
hyvää palautetta. Joulun alla diakoniakäynnit koettiin myös erityisen 
rohkaisevina. Erityisen innostavana koettiin Pointti-nuortenryhmän 
aloittaminen syksyllä. Turun seudun lisäksi Salossa ja Loimaalla oli 
säännöllistä toimintaa, ja muualle tehtiin yksittäisiä vierailuja.    

MUUTA HUOMIOON OTETTAVAA
Tavoittavina työmuotoina jatkuivat nokipannukahvipiste Turussa ja 
vankilakäynnit Saramäen vankilassa. Keväällä Kaarinan seurakun-
nan kanssa toteutettu Alfa-kurssi tavoitti myös uusia ihmisiä. Pär-
nun-matkoista toteutui vain syksyn matka.

TALOUDELLINEN TILANNE, MERKITTÄVIMMÄT 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Piirimme yksityinen kannatus kasvoi ilahduttavasti yli 10 % (14.184 
euroa). Samaan aikaan kolehtitulot vähenivät tilaisuuksien peruun-
tumisten ja rajoitusten johdosta. Lahjoitustuloista 52 % oli suunnat-
tu piirin työlle ja 48 % lähetystyölle. SEKL:lle pystyimme lähettä-
mään sovitun kannatuksen 68.277,60 euroa. Piirimme on hyvien 
vuosien aikana saanut koottua varallisuutta, minkä vuoksi talou-
temme ei ole uhattuna siitäkään huolimatta, että toimintavuoden 
alijäämä oli 14.855 euroa. ¢

VARSINAIS-SUOMEN 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS RY. 

PIIRIJOHTAJA ARI MALMI

VUORIKOTI  
Avoinna ma–pe klo 10–14 
Vuorikatu 8  
20700 Turku  
Puh. 02 2519 540 
tai 044 239 4178 
(Whatsapp)  
vskl@sekl.fi  

Lahjoitustili: 
IBAN: 
FI39 4309 1520 0011 71
BIC: ITELFIHH
Viitteet: 
Piirin työ: 17080 
Lähetyskannatus: 17093 

PIIRIJOHTAJA  
Ari Malmi 
(31.8.2022 asti)

Leo Brenner 
(1.9.2022 alkaen.)
leo.brenner@sekl.fi
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PIENRYHMIEN LUKUMÄÄRÄ PIIREISSÄ 2020–2021

YHTEENVETO PIIRIEN TOIMINTATILASTOISTA 2021
(Suluissa vuoden 2020 tiedot)

n Pienryhmiä piireissä vuonna 2021 oli 343 (381). Keski-Pohjanmaan Kansanlähetys ei tilastoinut pien-
ryhmien lukumäärää vuosina 2020, 2021. Lapin Kansanlähetyksen tietoja ei ollut saatavilla.  

nJäseniä Kansanlähetyspiireissä vuonna 2021 oli 2 944 (2 939). Lapin Kansanlähetyksen tietoja ei ol-
lut saatavilla.  

n Piirien ystävälehden saajia vuonna 2021 oli yhteensä 13 482 (12 945). HEKL ei lähettänyt ystäväleh-
teä vuonna 2020. Vuonna 2021 lehden lähettämistä jatkettiin. Lapin Kansanlähetyksen tietoja ei ol-
lut saatavilla.  

n Toiminnan seurakunnallinen kattavuus vuonna 2021 oli keskimäärin 71 % (70 %). Toiminnan seura-
kunnallinen kattavuusprosentti = Prosentuaalisesti kuinka monessa piirin alueen seurakunnassa on 
Kansanlähetyksen toimintaa. Lapin Kansanlähetyksen tietoja ei ollut saatavilla.   
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JÄSENIÄ KANSANLÄHETYSPIIREISSÄ 2020–2021

YSTÄVÄLEHTIEN SAAJAT 2020–2021
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E-P = Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
E-SAI = Etelä-Saimaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
E-SAV = Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys ry.
HEL = Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys ry.
HÄM = Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys ry.
KAI = Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys ry.
K-P = Keski-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
K-S = Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry.
KYM = Kymenlaakson Ev.lut. Kansanlähetys ry.

LAP = Lapin Ev.lut. Kansanlähetys ry.
P-K = Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
P-P = Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
P-S = Pohjois-Savon Ev.lut. Kansanlähetys ry.
PÄI = Päijät-Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys ry.
SAT = Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
UUS = Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry.
V-S = Varsinais-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry.
RUO = Ruotsin suomenkielinen Ev.lut. Kansanlähetys ry.

PYLVÄSDIAGRAMMIEN LYHENTEIDEN SELITYKSET

TOIMINNAN SEURAKUNNALLINEN KATTAVUUS 2020–2021
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