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Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen 

toimintakertomus 2021 

 

1. Yleinen osa 
 

Toiminnan tarkoitus 

"Liiton tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä oman kansamme että 

muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla 

heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Liitto korostaa uskovien 

vastuuta ja omatoimisuutta. Luterilaisen tunnustuksen ja oppiperustansa mukaisesti liitto pyrkii 

toimimaan uskollisena Raamatulle ja sen Herralle Pyhässä Hengessä." (Suomen Ev.lut. 

Kansanlähetys ry:n säännöt 2. §). 

 

Kansanlähetyksen identiteetti 

Kutsumuksemme on olla luterilainen lähetysherätysliike. Olemme olemassa siksi, että 

evankeliumi tulee viedyksi kaikille ihmisille ja kansoille. 

 

Luotamme Raamattuun ja haluamme elää uskollisesti sen mukaan. Luemme, opetamme ja 

julistamme sitä ahkerasti. Teemme työtämme siksi, että Jumalan sana synnyttäisi 

henkilökohtaisen uskon Jeesukseen Kristukseen. Kaipaamme aitoa herätystä, jossa näemme ja 

koemme, mitä on olla syntinen ja vanhurskautettu Pyhän Jumalan edessä. Elämme armosta, 

joka antaa meille rohkeutta toimia lähimmäisemme ja Jumalan valtakunnan parhaaksi. Elämme 

päivittäisessä parannuksessa. 

 

Rakennamme yhdessä hengellistä kotia, jossa uskovat voivat kasvaa tasapainoisiksi kristityiksi. 

Rohkaisemme ja varustamme toisiamme palvelemaan lähipiirissä ja koko maailmassa kunkin 

saamilla lahjoilla. Osoitamme Kristuksen rakkautta sanoin ja teoin. 

 

Muuttuvassa maailmassa haluamme kehittää työtapojamme. Opettelemme tuomaan 

kristinuskon totuudet tähän aikaan mahdollisimman selkeästi ja kirkkaasti. Teemme yhteistyötä 

näkymme ja uskomme mukaisesti. Kuljemme vainottujen kristittyjen rinnalla. Yhdessä muiden 

kristittyjen kanssa tahdomme kantaa Kristuksen ristiä.  

 

Kansanlähetyksen visio 

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille   

 

Kansanlähetyksen missio  

Luemme, 

opetamme ja 

noudatamme 

Jumalan sanaa. 

Tarjoamme 

hengellisen kodin 

kaikille 

sukupolville.  

Kohtaamme ihmiset 

heidän hengellisissä 

ja ajallisissa 

tarpeissaan. 

Varustamme yhteisöt ja 

uskovat toimimaan 

evankeliumin ja 

lähetystyön puolesta. 
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Kansanlähetyksen arvot 

 

1. Uskollisuus   

- Olemme uskollisia Jumalan sanan totuudelle ja ylösnousseen Jeesuksen 

seurakunnalleen antamalle lähetystehtävälle. 

- Arvostamme herätyskristillisiä juuriamme. 

 

2. Perheystävällisyys  

- Olemme kaikki yhdessä Jumalan perheväkeä. 

- Haluamme nähdä sukupolvien kasvavan yhdessä uskossa. 

- Perheissä uudet sukupolvet kasvatetaan Kristuksen tuntemiseen ja seuraamiseen. 

- Tuemme perheitä ja avioliittoa. 

 

3. Palvelualttius  

- Vastaamme lähimmäistemme hengellisiin ja aineellisiin tarpeisiin arjen keskellä.  

- Olemme palveleva ja rukoileva yhteisö.  

- Annamme elämämme alttiiksi lähimmäistemme hyväksi.  

- Etsimme ja kokeilemme palvelun ja kristillisen todistuksen uusia muotoja.  

- Rakastamme, koska Kristus on rakastanut meitä.  

 

4. Laadukkuus  

- Arvostamme vastuunkantajiemme ja työntekijöidemme luotettavuutta, lahjoja, 

monimuotoista osaamista ja kokemusta. 

- Pidämme tärkeänä ammatillista osaamista työyhteisöissämme. 

- Toimimme suunnitelmallisesti, arvioimme ja kehitämme toimintaamme.  

- Toimimme vastuullisesti ja ihmisläheisesti.  

 

5. Läpinäkyvyys  

- Viestimme avoimesti, keitä olemme ja mitä teemme. 
 

Arvio näiden toteutumisesta kuluneena vuonna 
 

Toimintakertomuksessa kerromme päättyneen toimintavuoden aikana saavutetuista 

tavoitteista, merkittävistä suunnitelmien muutoksista, työmme vaikuttavuudesta sekä työmme 

tuloksista.  

             

Lähetystyössä kuljimme pandemian keskellä uskollisesti paikallisten kumppaniemme rinnalla. 

Suomessa panostimme liiton, piirien ja seurakuntien välisen yhteistyön parantamiseen. 

Kehitimme viestintäämme ja varainhankintaamme. Pohdimme opistomme strategiaa. 

Jatkoimme taloushallinnon kehittämistä. Tämä on pitkäjänteistä, monessa kohtaa vuosien 

sitoutumista vaativaa työtä, ja kiitos työn tuloksista kuuluu kaikille työntekijöillemme. 
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Vuonna 2021 pyrimme laajentamaan osallistavaa keskustelukulttuuria yhä uusille alueille. Tämä 

näkyi esimerkiksi työntekijäseminaarissa, jossa pohdimme ulospäinsuuntautunutta 

yhteisöllisyyttä, ja Vastuunkantajaretriitissä, jossa pohdimme evankelioimistyötä tänä päivänä. 

Tarkoitus on luoda selkeitä areenoja liikkeen sisäiselle keskustelulle erilaisista aikamme ja 

liikkeemme kysymyksistä. 

 

Keskusteluiden ja pyrkimyksiemme keskellä olemme alkaneet tunnistaa myös kipupisteitämme 

entistä paremmin. Samoin kuin terveessä kodissa, myös terveessä lähetys- ja herätysliikkeessä 

on moniulotteisuutta ja monenlaisia vivahteita. Lähetys yhdistää koko liikettämme, mutta 

toisille sen keskus on kotimaassa ja toisille maailman äärissä. Raamattuun sitoutuminen 

yhdistää samoin, mutta toisinaan ymmärrämme sen opetusta hieman eri tavoin. Kansanlähetys 

yhdistää meitä, mutta sen merkitys voi ilmetä arjessa eri tavoin, koska toisille se voi olla 

työpaikan ja lähetysjärjestön lisäksi myös hengellinen koti. 

 

Iloitsemme siitä, että keskusteluja on voitu käydä hyvässä hengessä toisiamme kunnioittaen. 

Joudumme tulevinakin vuosina kysymään itseltämme, miten meidän tulisi elää näkyämme 

todeksi tänä päivänä. Saamme kantaa oman osamme uskollisesti ja uskoa tulosvastuun 

Jumalalle. 

 

2. Arvio vuositeeman näkymisestä päättyneen vuoden toiminnassa 
 

Vuoden 2021 vuositeemamme oli Rukous kannattaa. Perinteisesti vuositeema on näkynyt 

vahvasti Kansanlähetyspäivillä ja ollut tapahtuman pääteema. Pandemian vuoksi 

Kansanlähetyspäivät toteutettiin vuoden 2020 teemalla, ja näin näkyvyys jäi sen osalta heikoksi. 

Rukous näkyi kuitenkin viestinnässä vahvasti muun muassa radio-ohjelmissa. Raamattuavain-

ohjelmassa perehdyttiin rukoukseen niin Vanhassa kuin Uudessa testamentissa, 

rukousvastauksiin, Isä meidän -rukoukseen, Danielin rukoukseen sekä Jeesuksen 

jäähyväisrukoukseen. 

 

Osallistuimme ramadanin aikaan järjestettyyn kansainväliseen rukouskampanjaan muslimien 

puolesta. Tuotimme edelleen koko vuoden kattavaa rukouskalenteria, joka löysi tiensä 1500 

kotiin tai seurakuntaan. Juniorityössä tuotettiin syksyllä rukous-teemalla Donkki-lehti. 

Työntekijöille järjestimme muun muassa virtuaalisia rukoushetkiä viikoittain pandemian 

keskellä. 

 

Yleisesti teema näkyi hyvin toiminnassamme, vaikka pandemian myötä moni idea jäi 

odottamaan tulevia toteutuksia. 
 

3. Arvio yhdessä määriteltyjen päätavoitteiden toteutumisesta    
 

Kertomusvuonna pandemia rokotti raskaasti toimintaamme. Pandemian aallot seurasivat 

toisiaan ja aina kun uskoimme tilanteen helpottavan, uusi variantti ajoi meitä eristäytymään 

toisistamme. Pandemian konkreettinen vaikutus on ollut niin eri puolilla Suomea kuin eri 

puolilla maailmaakin moninainen. Toisten elämä on ollut rajoitetumpaa ja toisten 

normaalimpaa. Ymmärrettävästi verkon kautta välitettävän sisällön tuottamisessa otettiin 
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suuria askelia vuonna 2021. Teimme tähän liittyen myös merkittäviä resursointeja. Kaiken 

keskellä evankeliumi on myös vuonna 2021 mennyt eteenpäin sekä kotimaassa että ulkomailla, 

ja saimme muun muassa avata uuden yhteistyön Tansanian evankelisluterilaisen kirkon 

eteläisen hiippakunnan kanssa. 

 

Olemme onnistuneet kehittämään taloushallintoamme suurin harppauksin. Tällä hetkellä 

saamme aiempaa ajankohtaisempaa raportointia niin taloudellisesta tilanteestamme kuin 

työmme näkymistä. Taloushallinnon uudistukset ovat olleet pitkäjänteisiä ja raskaitakin 

prosesseja. Emme halua jäädä paikoillemme jatkossakaan, mutta kenties muutoksien määrä on 

lähivuosina viime vuosia vähäisempää. 

 

Vuoden 2021 merkittäviä tapahtumia oli myös uuden lähetysjohtajan virallinen aloitus 

tehtävässä 1.1.2021. Edellinen lähetysjohtaja Mika Tuovinen siirtyi toisen työantajan 

palvelukseen pandemian keskellä kaikessa hiljaisuudessa. Samoin uuden lähetysjohtajan 

tehtävään siunaaminen 9. tammikuuta muuttui suuresta, yhteisestä juhlasta pienimuotoiseksi, 

striimin välityksellä toteutetuksi tilaisuudeksi. Loppuvuodesta pääsimme kuitenkin juhlimaan 

Mika Tuovisen lähtöjuhlia. Kiitämme Mikaa hänen panoksestaan liikkeemme hyväksi ja 

iloitsemme siitä, että yhteistyö saa jatkua myös uusissa olosuhteissa.  

 

Olemme kiitollisia siitä, että liike on pysynyt uomassaan myös uuden lähetysjohtajan johdossa. 

Hänen johdollaan johtoryhmän työskentelyä on arvioitu ja kehitetty, ja osastojen johtamista 

yhdenmukaistettu.  

 

Kaiken keskellä olemme tänään kiitollisia monesta asiasta. Pandemian keskellä olemme 

säilyttäneet tasapainon niin taloudessa kuin työssä. Emme ole olleet ylivarovaisia, mutta emme 

myöskään uhkarohkeita. Tämä on liikkeemme kyvykkäiden ja sitoutuneiden työntekijöiden 

ansiota. Yhtä tärkeää on työmme ystävien ja vapaaehtoisten vastuunkantajien tekemä työ sekä 

rukous- ja taloudellinen tuki. Työ on yhteistä.  

4. Osastokohtainen arvio osaston perustehtävän ja osastokohtaisten 

päätavoitteiden toteutumisesta 
 

Ulkomaantyön osasto 
 

Osaston toiminnan tarkoitus  

Ulkomaantyön osasto toteuttaa kansanlähetysliikkeen ulkomaille suuntautuvan lähetystyön. 

Toiminnan tarkoitus kiteytyy seuraaviin kokonaisuuksiin; evankelioiminen ja diakonia, 

seurakuntien perustaminen ja varustaminen sekä yhteistyökirkkojen ja kumppaneiden 

vahvistaminen Jumalan lähetyksen toimijoina. Lähetystyötämme ohjaa Kansanlähetyksen 

lähetysteologinen asiakirja, lähetystyön suuntaviivat ja painopisteet sekä 

yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavat strategiset tavoitteet.  

Perustoiminnan kuvaus ja arviointi  

Edellisinä vuosina on työstetty Kansanlähetyksen lähetysstrategiaa ja lähetysteologista 

asiakirjaa. Vuoden 2021 alusta alkaen on toteutettu uutta lähetysstrategiaa. Strategia 
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määrittelee kullekin vuodelle keskeiset strategiset tavoitteet, joiden toteutumista myös tässä 

kertomuksessa seurataan.   

 

Ulkomaantyön osaston vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden toteutuminen 

 

Laadimme yhteistyökirkkojen koulutuslaitosten keskinäistä verkostoitumista, 

koulutusvaihtoa ja toimintaedellytysten vahvistumista tukevan suunnitelman.  

Kansanlähetyksellä on kuusi kirkkokumppania: Länsi-Japanin evankelisluterilainen kirkko, 

Inkerin evankelisluterilainen kirkko, Mekane Yesus -kirkko, Istanbulin luterilainen kirkko, Viron 

evankelisluterilainen kirkko sekä Tansanian luterilaisen kirkon eteläinen hiippakunta. Vuoden 

2021 aikana aloitettiin projekti, jonka tarkoituksena on tarkemmin määrittää Kansanlähetyksen 

kirkko- ja koulutusyhteistyötä lähetystyön strategisena tavoitteena. Projektin on tarkoitus 

valmistua vuoden 2023 aikana.  

Koronarajoitusten vuoksi monia kirkkojenvälisiä projekteja, joissa on tähdätty 

Kansanlähetyksen yhteistyökirkkojen välisen yhteistyön ja missionaarisuuden lisäämiseen, ei 

ole voitu toteuttaa, koska ne vaativat tapaamisia kasvotusten. Nämä tavoitteet on siirretty 

toteutettavaksi vuosien 2022 ja 2023 aikana.   

Inkerin evankelisluterilaisen kirkon koulutuskeskus on strategisesti tärkeä oppilaitos, jonka 

kautta voi mahdollistua Inkerin kirkkoa laajempaa koulutusyhteistyötä. Koulutuskeskus 

tarvitsee toimintaansa huomattavaa taloudellista tukea. Vuoden 2021 aikana valmisteltiin 

suunnitelmaa, jolla mahdollistettaisiin varainhankinnan kehittäminen Inkerin kirkon 

koulutuskeskukselle.   

Vuoden 2021 aikana käynnistimme myös uuden yhteistyön Tansanian luterilaisen kirkon 

eteläisen hiippakunnan kanssa. Työn painopiste on Tansanian luterilaisen kirkon pastoreiden ja 

evankelistojen kouluttamisessa.  

Istanbulin luterilaisen kirkon kanssa luotiin kummityöntekijä-malli. Ensimmäiseksi 

kummityöntekijäksi tuli Istanbulin seurakunnan pastori Bahadir. Hänelle kerätään tukikummeja 

Suomesta. Viime vuosina lähetysjärjestöjen huomasta itsenäistyneen Istanbulin luterilaisen 

kirkon kanssa on myös keskusteltu yhteistyösopimuksen tekemisestä.  

 

Luomme yhteydet persiankielisiä seurakuntia ja millet-turkkilaisia seurakuntia tukeviin 

kansainvälisiin verkostoihin. 

Pakolais- ja maahanmuuttajatyön puitteissa solmimme sopimuksen verkostoyhteistyöstä 

Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa. Sopimuksella sanoitamme yhteistä näkemystämme 

pakolaistyössä ja rooliamme mm. Refugee Highway Partnership -verkostossa. Pakolaistyön 

keskeisiä alueina ovat Kreikka ja Saksa. Pakolaistyö Suomessa integroituu toiminnallisesti osaksi 

pakolaistyön verkostoa. Kreikassa työntekijämme toimivat Hellenic Ministries -järjestön 

yhteydessä. He ovat osallistuneet sekä diakoniseen työhön että pakolaisten parissa tehtävään 

hengelliseen opetus- ja koulutustyöhön. Näiden rinnalla on laadittu koulutusohjelmaa, jonka 

tavoitteena on varustaa 20 persiankielistä pakolaiskristittyä toimimaan lähetystyössä oman 

kansansa parissa. Myös näitä tavoitteita palvelee sopimus verkostoyhteistyöstä Lähetysyhdistys 

Kylväjän kanssa.   
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Saksassa on keskitytty Bulgariasta muuttaneiden turkinkielisten maahanmuuttajien parissa 

tehtävään työhön. Saksassa vaikuttaa noin 50 millet-turkkilaisten muodostamaa seurakuntaa, 

joiden saarnaajat ja pastorit toimivat tehtävässään pääosin oman päivätyönsä ohella ja ilman 

koulutusta. Kansanlähetyksen työ on keskittynyt näiden seurakuntien palvelemiseen ja niiden 

välisten verkostojen selvittämiseen sekä saarnaajien koulutukseen.  Saksan tiukat 

koronarajoitukset ovat hidastaneet seurakuntiin tutustumista.  

 

Uudistamme juutalaistyön näystä ja esillä pitämisestä viestimisen 

Juutalaistyö on ollut historiallisesti keskeinen osa Kansanlähetyksen lähetystyötä. Näyn 

ylläpitämiseksi ja uudelleen herättämiseksi aloitettiin Kansanlähetysopistolla pidettävien Israel-

päivien uudistaminen kutsumalla mukaan myös nuoria aikuisia ja perheitä. Ohjelman sisällöt 

suunniteltiin kiinnostaviksi lapsiperheille ja rakentamaan yhteyttä suomalaisten kristittyjen ja 

messiaanisten juutalaisten välille. Lasten ja varhaisnuorten ohjelma toteutettiin yhdessä 

Nuorten Maailman kanssa. Israel-päivien organisoinnissa ja toteutuksissa Lähetysyhdistys 

Kylväjä oli tärkeä yhteistyökumppani. Tavoitteena oli myös lähettää 1–2 nuorehkoa työntekijää 

Caspari-keskuksen “Discovering Jesus in His Jewish Context”-koulutukseen. Koronan vuoksi 

tämä tavoite oli siirrettävä seuraaville vuosille.   

Kansanlähetyksen ulkomaantyö numeroina  

Uusi strategiamme painottaa ulkomaisia yhteistyökumppaneitamme. Työntekijämme sijoittuvat 

pääosin eri yhteistyökumppaniemme työyhteyteen.  

Vuoden 2021 aikana Kansanlähetyksellä oli 52 (56/2020) lähetystyöntekijää, joista 15 (13) 

työskenteli kotimaasta käsin.  

Seurakuntien kanssa oli 277 nimikkosopimusta (276) ja 30 nimikkokohdesopimusta (27). 

Keskimääräinen lähettiyksikön nimikkosopimusten määrä oli 7. Nimikkosopimusten määrässä 

on isoa vaihtelua lähettien välillä. Viime vuosina lähetetyillä läheteillä on keskimäärin 8-10 

nimikkosopimusta. 

Taloudellista lähetyskannatusta saimme yksityisenä kannatuksena 1 508 512 € (1 545 318 €) ja 

seurakuntien talousarviomäärärahoina 2 011 349 € (1 946 655 €).       

 

Kotimaantyön osasto 
 

Osaston toiminnan tarkoitus  

Kotimaanosasto mahdollistaa Kansanlähetyksen kotimaantyön. Varsinaiset kotimaantyön 

toimijat ovat kansanlähetyspiirit, joiden tukeminen on kotimaanosaston tärkein tehtävä.  

 

Perustoiminnan kuvaus ja arviointi  

Vuotta 2021 värittivät kotimaan toiminnassa vahvasti alati muuttuvat koronarajoitukset. 

Tapahtumia valmisteltiin hybriditapahtumiksi, ja tapahtumien alla elettiin jatkuvan paineen ja 

epävarmuuden alla. Monet toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet jäivät toteutumatta.  
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Kansanlähetyspiirien tukeminen  

Kansanlähetyspiirien tukemiseksi järjestettiin useita erilaisia keskustelufoorumeita ja 

koulutuksia. Kertomusvuoden aikana kansanlähetyspiireille annettiin neuvontaa ja tukea muun 

muassa erilaisissa muutos- ja rekrytointiprosesseissa. Pandemian keskellä käytiin neuvotteluja 

piirien työn kehittämiseksi sekä yksittäin että piirifoorumeissa. Kotimaanosaston yhdessä 

opiston kanssa järjestämät tapahtumat tukivat piirien työtä.  

 

Lähetyskeskuksen jumalanpalvelukset  

Lähetyskeskuksen jumalanpalvelukset järjestettiin juhlasalissa ja striimattiin netin kautta. 

Koronarajoitusten vuoksi salissa sai kokoontua vähimmillään korkeintaan kuusi henkilöä. 

Toisinaan taas rajoituksia ei ollut. Yhteisön paimeneksi palkattiin Mattias Kaitainen 20 % 

työosuudella. Lähetyskeskuksessa järjestettiin 50 jumalanpalvelusta, joihin osallistui paikan 

päällä yhteensä 2 568 henkeä. Ehtoollisvieraita oli yhteensä 2 102. Netin kautta osallistujia oli 

yhteensä 9 066. (Vuonna 2020 vastaavat luvut olivat 51 jumalanpalvelusta, joihin osallistui 

yhteensä 3 139 henkeä. Ehtoollisvieraita oli 2 934. Netin kautta osallistujia oli 11 332.) 

  

Kansanlähetyspäivät   

Kansanlähetyspäivät järjestettiin 2. - 4. heinäkuuta pääohjelman osalta verkossa. Lisäksi nuorille 

järjestettiin Köppärit eli nuorten leiri. Kansanlähetyspäiviä seurasi parhaimmillaan 

suoratoistona 975 katsojaa ja päivien tallenteet ovat keränneet yhteensä noin 45 000 

katselukertaa (tilanne 17.3.2022). Nuoret olivat erittäin kiitollisia heille järjestetystä leiristä. 
  

Juniorityö  
 

Kevään juniorileirit jouduttiin koronan vuoksi perumaan. Leirien sijaan ilmoittautuneille lapsille 

lähetettiin leirimuistamisia. Kevään ja kesän aikana julkaistiin kaksi uutta jaksoa DonkkiTube- 

sarjaan.  Donkki Tubeen tuotettiin vuoden 2021 aikana kaksi uutta jaksoa. Jaksot keräsivät 

vuoden 2021 aikana yhteensä 465 katselukertaa.  
 

Kesän junnuleirit pystyttiin järjestämään yhtä lukuun ottamatta. Leiriläisten määrää oli hieman 

rajoitettu, jotta leirien koronaturvallisuus pystyttiin varmistamaan. Leirit onnistuivat hienosti. 

Syksyn Donkkileiri yhdistettiin Paras perintö -perheleirin kanssa.   

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

leiriläistä (139 kpl vuonna 2020).   
 

Donkki-lehti ilmestyi suunnitellusti neljä kertaa.   
 

Vuoden aikana toteutettiin Donkin lukijatutkimus. Se osoitti, että 89 % lehden lukijoista 

suosittelisi lehteä kaverille. Asteikolla 1–10 lehti sai arvosanaksi 7.71.   

Tutkimukseen osallistuneet olivat 6–14-vuotiaita. Suurin osa heistä oli 10-vuotiaita, mikä ehkä 

kuvastaakin innokkaimman Donkki-lukijan ikää. 68 % vastaajista oli niitä, joille lehti tulee kotiin 

ja yli 75 % tutkimukseen osallistuneista oli tyttöjä.   

  

Rippikoululeirit  

Rippikoululeirit pidettiin suunnitellusti. Kansanlähetys järjesti 6 rippikoululeiriä, johon osallistui 

163 rippikoululaista (vuonna 2020 3 leiriä ja 50 rippikoululaista). Isosia leireillä oli 39. 

Koronarajoitukset toivat huomattavia haasteita ja erityisjärjestelyitä rippikoulutyöhön, mutta 
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kaikki leirit pystyttiin järjestämään, koska rippikoulujen järjestäminen asetettiin etusijalle 

toiminnassa. Palaute rippikouluista oli kauttaaltaan hyvää ja leireiltä 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 Pointtileiri, Ora & Labora ja isoskoulutusleiri 

pystyttiin pitämään livenä. Nämä leirit ovat erittäin tärkeitä uusien rippikoululaisten hengellisen 

kasvun kannalta. Huomionarvoista on, että syksyn Ora & Labora -leirillä oli eniten väkeä 

muutamaan vuoteen. Uuden vuoden Haaste-tapahtuma peruttiin koronan johdosta.    

Ryttylässä aloitettiin joulukuussa Nuorten Maailman tiloissa Pointti-nuortenillat. Väkeä oli 

joulukuun illoissa 15-20 henkilöä iltaa kohden. Nuorten tapahtumiin osallistui 679 nuorta 

(vuonna 2020 338 nuorta).  
 

Kotimaanosaston vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden toteutuminen  

 

Kotimaantyön strategia  

Toimintasuunnitelman tärkein tavoite, Kotimaantyön strategian valmiiksi saattaminen toteutui. 

Strategia hyväksyttiin käyttöön ja sitä alettiin jalkauttaa koko kansanlähetysliikkeeseen.   

 

Evankelioimisen uusien innovatiivisten tapojen etsiminen ja suhteemme selkeyttäminen 

opetuslapseuttamiseen  

Pandemian myötä opetuslapseuttamisen teologisten perusteiden tarkasteleminen jäi 

vähäiseksi. Sosiaalisen median kautta tapahtuvaan evankeliointiin ei löydetty selkeätä 

toimintamallia. 

 

Kansanlähetyspiirien tukeminen tarvittavien resurssien löytymiseksi  

Julistajien verkostoitumiseen tarkoitettu Julistajapäivä toteutettiin syksyllä Teamsin kautta. 

Päivän aikana pohdittiin yhdessä julistamisen välineitä ja keinoja. Piirien palkka-avustusmallia ei 

saatu valmiiksi kertomusvuonna, mutta uskomme sen valmistuvan vuoden 2022 aikana. Osaa 

piireistä autettiin taloudellisesti. Tukea kohdistettiin muun muassa piirien työntekijöiden 

kouluttautumiseen tai Radio Dein maksuihin. Ruotsin Kansanlähetys sai taloudellista tukea 

julistustyöhön. Piireille myönnettiin koronatukea. 

Osastokohtaisen toimintasuunnitelman tavoitteissa mainittu, piirejä tukeva Piirin jäsenenä 

Suuressa mukana -mainosvideo jäi toteutumatta. Ehdimme jossain määrin ideoimaan kotimaan 

julistustyön koordinoimisen tapoja ja tarpeita.   

Kansanlähetyskoulua kehitettiin koulun edetessä, ja keräsimme kansanlähetyskoulun 

opiskelijoilta palautetta. Varsinainen seuraavan vuosikurssin suunnittelu alkaa vuonna 2022.  

Kansanlähetyskoulun kautta toteutui vahvasti osastomme tavoite pitää esillä mahdollisuutta 

liittyä mukaan Kansanlähetyspiirin toimintaan. Kansanlähetyskoulun käyneistä melkein 

kymmenen henkeä palvelee piirihallituksen jäsenenä, yksi palkattiin työntekijäksi ja suuri osa 

löysi tiensä kansanlähetyspiirien vapaaehtoistehtäviin. Myös muissa osaston toiminnoissa 

pidettiin esillä Kansanlähetyspiirien tarjoamia mahdollisuuksia.  
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Mentorointikoulutus  

Mentoroinnin tarve kotimaantyössä on ilmeinen. Mentorointikoulutus ei toteutunut vielä 

vuoden 2021 aikana, koska valmistuneessa kotimaantyön strategiassa sen toteuttamisvuodeksi 

linjattiin vuosi 2024.  

 

Kotimaantyön varainhankinnan vahvistaminen  

Kotimaanosaston työntekijöiden tukena toimi lähettäjätiimejä, joiden kanssa he pitivät yhteyttä 

kirjeitse tai sosiaalisen median alustojen kautta. Näin saatiin nostettua tietoisuutta työn 

tavoitteista, merkityksestä ja sen tarpeista. Myös kotimaantyöntekijät tulevat saamaan 

koulutusta lähettäjä- ja kumppanuussuhteiden hoitamiseen. Sitä varten laaditaan omaa 

materiaalia. 

 

Kansanlähetysopisto 

Toiminnan tarkoitus  

Kansanlähetysopiston toiminnan tarkoituksena on kansanlähetysnäyn mukaisen koulutuksen 

toteuttaminen, laadukkaan raamattuopetuksen tarjoaminen sekä lähetys- ja 

evankelioimistyöhön varustaminen.    

Kokonaiskuva  

Kansanlähetysopiston toimintavuosi 2021 oli koronapandemian värittämä. Ennakko-odotusten 

vastaisesti pandemia ei vuoden aikana hellittänyt. Tästä syystä toimintasuunnitelmatkaan eivät 

pääsääntöisesti toteutuneet. Henkilökunnalle vuosi oli henkisesti raskas. Koronatilanteen 

huonontuessa suositeltiin etätyöhön siirtymistä soveltuvilla aloilla. Viranomaisten ohjeistuksia 

seurattiin tiiviisti ja niiden mukaisesti toimittiin. Useat valmiiksi suunnitellut tapahtumat ja 

koulutukset jouduttiin joko perumaan tai muuttamaan etäopetukseksi. Toimintaa mittaava 

opiskelijaviikkokertymä jäi puoleen normaalivuoteen verrattuna (3 659 ov). Opiston taloudessa 

valtionosuus kuitenkin säilyi 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. Oppivelvollisille suunnattu linja käynnistyi 

vaatimattomasti yhden opiskelijan kokeiluna raamattulinjan yhteydessä. Verkkoraamattulinja 

muodostui etäopetusjaksoista. Senioreille suunniteltua opintolinjaa ei käynnistetty. 

Lähetyskoulutuksen kehittämistyöryhmä päivitti vuoden aikana lähetyslinjan 

opetussuunnitelmaa. Kansainvälisyyslinjan osalta vastaavaa päivitystä ei vielä tehty. 

Kansanlähetysopiston sivutoimipisteiden toiminta ja yhteydenpito niihin oli pandemiasta 

johtuen vaatimatonta. Sen sijaan yhteistyö ja tulevaisuuden suunnitelmat edistyivät Nuorten 

Maailman kanssa.   
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Opiston henkilökunta jatkoi koko vuoden strategista työskentelyä. Uusina työmuotoina 

toteutettiin kaveriviikko ja suunniteltiin alkuvuodelle 2022 abiturienteille suunnattu kaksi 

viikkoa kestävä lukuloma. Strategian mukaisesti loppukesällä opisto palkkasi vuodeksi 

puolitoimisen markkinointiassistentin, joka aloitti uuden markkinointisuunnitelman 

toteuttamisen. Vuoden aikana myös etäopetukseen käytettävä tekninen laitteisto uudistui, kun 

siihen suunnattiin sekä varoja että opiston medialinjasta vastaavan opettajan työpanosta.  

Opiskelijamäärät  

Opiston tavoitteena oli kasvattaa opintolinjojen opiskelijamääriä. Opiskelijamäärät kuitenkin 

laskivat rajusti niin, että toimintavuoden keväällä oli 32 opiskelijaa ja syksyllä heitä oli enää 20. 

Kesälinjoilla opiskelijoita oli 19. Syksyn aikana myös viimeinen kansainvälisyyslinjalla opiskellut 

palasi takaisin Suomeen, eikä uusia opiskelijoita pystytty lähettämään ulkomaille. 

Lähiopetukseen siirtyminen oli vuoden aikana katkonaista. Viikonlopputapahtumia ei 

pääsääntöisesti pystytty toteuttamaan lähiopetuksena, vaikka syksy oli hieman kevättä 

vilkkaampi. Sen sijaan etäopetus toimi hyvin. Arkiperiodien striimaus lisääntyi ja niihin saatiin 

uusia opiskelijoita. Arkiperiodistriimauksia toteutettiin 44, joihin osallistui noin 900 opiskelijaa. 

Lähetyskeskuksesta striimattujen tapahtumien ja tilaisuuksien kokonaismäärä oli noin 110, 

joissa osallistujia oli noin 22 500. Helsingin ja Uudenmaan piirien kanssa toteutettiin ilmainen 

verkkokurssi, joka oli erityisen suosittu. Kurssille osallistui yli 80 opiskelijaa.    

 

Viestintäosasto 
 

Osaston toiminnan tarkoitus  

Viestintäosasto on koko Kansanlähetyksen työtä poikkileikkaava ja palveleva osasto. Osaston 

toiminnan voi tiivistää kolmeen: kutsumme, viestimme ja koulutamme.   

Kutsumme ihmisiä paitsi evankeliumin ja Sanan äärelle myös mukaan Jumalan valtakunnan 

työhön kasvamaan, rukoilemaan, palvelemaan ja tukemaan taloudellisesti.   

Viestimme kautta visiomme, missiomme, arvomme, tavoitteemme ja työmme tulokset tulevat 

tunnetuksi eri viestintäkanavien kautta.   

 

Järjestämme työntekijöillemme, vapaaehtoisillemme ja yhteydessämme oleville viestinnän ja 

varainhankinnan koulutusta.  

 

Viestintäosaston vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden toteutuminen 

 

Viestintästrategiaprosessi 

Kertomusvuoden päätavoitteena oli jo vuodesta 2019 valmisteilla olleen viestintästrategiatyön 

saattaminen loppuun.  Viestintäjohtajan vaihdoksen ja myöhemmin pandemian myötä 

strategian aikataulu ja sen sisällön määrittely muuttui useaan kertaan.  Prosessi alkoi syksyllä 

2019, tiivistyi syksyllä 2021 ja päättyi kuitenkin vasta 27.1.2022.  

 



 11

Varainhankinnan vahvistaminen 

 

Siirsimme kotimaantyöntekijöiden varainhankinnan kehittämisen tavoitteen seuraavalle 

vuodelle 2022. Sen sijaan uudistimme vuoden aikana valtakunnallisista keräyksistä viestimisen 

ja varainhankinnan prosessin.   

 

Järjestimme vuoden aikana neljä valtakunnallista keräystä, ja aiemman jatkuvan keräämisen 

sijaan keskitimme kunkin keräyksen kampanjoinnin noin yhdelle kuukaudelle. Kunkin keräyksen 

teemaksi valittiin yksi lähetystyön strategisista painopisteistä, ja pandemian jatkuessa yksi 

keräys kohdistettiin uusien työmuotojen tukemiseen. Keräysten kampanjointiin kuului Suuressa 

mukana -lehden toimittaminen yhdessä ulkomaanosaston kanssa, lehden sekä keräyskirjeen 

kohdentaminen noin 15 000 henkilölle. Lisäksi tuotettiin runsaasti sekä visuaalista että 

sanallista materiaalia verkkoon ja sosiaaliseen mediaan. Uutena tuotettiin jokaisen keräyksen 

tueksi keräysvideo, jota käytettiin myös tapahtumissa.  Keräyskampanjoinnin prosessin 

kehittämisessä oli mukana koko viestintäosasto sekä aluekoordinaattorit varainhankinnan 

asiakaspalvelijan johdolla. 

 

Uudistunut keräysprosessi tuotti myös tulosta: keräystavoite ylitettiin yli kaksinkertaisesti. 

Keräyksiin lahjoitti 1768 henkilöä yhteensä 201 849 euroa. 
 

Mediatyön kasvu 

Pandemian jatkuessa panostimme edelleen mediatyöhön, erityisesti radio- ja podcast-työhön. 

Raamattuopetuksiamme ja lähetystyömme kuulumisia Radio Deissä seuraa viimeisimmän 

tutkimuksen mukaan viikoittain 136 000 kuuntelijaa (85 000 vuonna 2020).   

Kansanlähetyksen ohjelmien kuuntelijoiden määrää on lisännyt uudet podcastit, joista vuodelle 

2022 jatkavat ainakin Lähetystyön takahuone, Pieni ihminen Suuressa mukana sekä Kirjoitusten 

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 

Kansanlähetys.fi-sivuilla julkaistiin kaksisataakaksikymmentä (220) uutista ja artikkelia. Työ ei 

ollut turhaa. Joukkoomme tuli 500 uutta ihmistä, jotka haluavat olla evankeliumin asialla myös 

taloudellisesti. Esirukousten määrää voimme vain arvuutella.  

Viestinnän ja varainhankinnan koulutukset 

Järjestimme vuoden 2021 aikana viisitoista (15) erilaista lyhytkurssia. Kursseilla opeteltiin muun 

muassa Canva-ohjelman käyttöä, videokuvauksen perusteita, nettisivujen kehittämistä, hyviä 

somekäytäntöjä, podcastin aloittamista, hyvän puheen pitämistä ja raamattuopetuksen 

rakentamista. Koulutuksiin osallistui 123 eri työntekijää ja vastuunkantajaa. Keskimäärin yhteen 

koulutukseen osallistui 25 henkilöä.  

Viestintäosaston työ numeroina 

Lähettiemme, kotimaan työntekijöidemme ja piirien työntekijöiden lähettäjätiimeissä oli 

vuonna 2021 yhteensä 6 756 jäsentä (vuonna 2020 yhteensä 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 
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ei enää lahjoittanut vuonna 2021. Uusista lahjoittajista 507 henkilöllä oli kuitenkin aiempaa 

lahjoitushistoriaa vuosina 2018 - 2019. 

Lahjoituksista enenevä osa joko verkon tai Mobilepayn välityksellä. Verkkosivustomme kautta 

lahjoitettiin vuonna 2021 72929 euroa (107725e/2020), ja Mobilepayn kautta 24569 euroa 

(4775e/2020). 

 

Hallinto-osasto 
 

Osaston toiminnan tarkoitus 

Hallinto-osasto mahdollistaa Kansanlähetyksen vision ja mission mukaisen toiminnan. Osasto 

palvelee SEKL:n muita osastoja henkilöstö-, talous-, tieto-, keittiö- ja kiinteistöhallinnon avulla. 

  

Hallinto-osaston vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden toteutuminen 

 

Tase kuntoon  

Pandemia väritti toimintavuotta 2021 Kansanlähetyksen operatiivisessa toiminnassa, mikä 

näkyi myös yhdistyksen hallinnossa. Poikkeuksellinen aika pyrittiin käyttämään hyväksi 

tekemällä kehitystyötä, johon normaalisti ei välttämättä pystytä kunnolla paneutumaan.   

Taloushallinnossa ja erityisesti omaisuuden hoidossa otettiin merkittäviä edistysaskelia. 

Yhdistyksen tase käytiin järjestelmällisesti läpi ja saatettiin ajantasaiseksi. ”Piilossa” olleet 

omaisuuserät merkittiin asianmukaisesti taseeseen. Tyhjillään olleet vuokra-asunnot ja 

tarpeettomat maa-alueet Ryttylän ulkopuolella myytiin. Vanhojen kuolinpesien tilien varallisuus 

siirrettiin SEKLin omistukseen. Näin liittohallitukselle ja operatiiviselle johdolle saatiin selkeä 

kuva siitä, mitä yhdistys omistaa. Vuoden 2021 aikana käteisvarallisuutta alettiin sijoittaa 

hallituksen laatiman sijoitusstrategian mukaisesti. Hallituksella 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 nimenomaan testamenttituloista, joista osa olisi 

pitänyt kirjata jo vuosia aiemmin, sekä omaisuuden myyntivoitoista. 

Operatiivinen tulos sen sijaan jäi harmillisesti jonkin verran tappiolle. Siihen vaikutti 

voimakkaasti koronapandemia: Kun tilaisuuksia ei voitu normaaliin tapaan järjestää 

seurakunnissa ja KL-opistolla, myös kolehti- ja tapahtumatuotot jäivät toteutumatta. Isossa 

kuvassa voidaan sanoa, että SEKLin talous on tällä hetkellä tasapainossa, mutta tämän 

päämäärän pitkäjänteinen toteuttaminen vaatii kestävää, määrätietoista työtä myös tulevina 

vuosina.  

Taloushallinnon vahvistumisen lisäksi myös talouden seuranta ja raportointi kehittyivät vuoden 

aikana merkittävästi. Liittohallitus ja johtoryhmä saavat nykyään kuukausittain tarkat tiedot 

siitä, millä tavoin yhdistyksen talous kehittyy ja miten budjetti toteutuu.  
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Koulutus- ja kehittämissuunnitelma  

Hallinto-osastolla laadittiin toimintasuunnitelman mukaisesti koulutusstrategian 

toimeenpaneva koulutus- ja kehittämissuunnitelma seuraavalle kahdelle vuodelle. 

Suunnitelmassa linjataan selkeästi SEKLin omille työntekijöilleen tarjoamana koulutuksen 

periaatteet ja ottaa kantaa myös ulkopuolisten tahojen tarjoamaan koulutukseen 

osallistumiseen. SEKL haluaa suunnitelman mukaisesti vahvistaa työntekijöiden osaamista 

koulutuksen avulla entistä paremmin.  

Ryttylän lähetyskeskus  

Vuosi 2021 oli ensimmäinen kokonainen vuosi uudessa rakennemallissa, jossa keittiö- ja 

kiinteistötoimi ovat osa hallinto-osastoa. Ne muodostavat palvelutuotantoyksikön, joka 

palvelee osastoja ja opistoa. Koronapandemian vuoksi yksikön täyttä potentiaalia ei vuonna 

2021 päästy vielä hyödyntämään, kun moni tapahtuma jouduttiin perumaan tai siirtämään 

verkkoon.  

Koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi myös isoja investointeja on siirretty 

Lähetyskeskuksessa myöhempään ajankohtaan. Vuonna 2021 uusia investointeja tehtiin 

käytännössä vain striimauskalustoon ja -tekniikkaan. Niiden myötä SEKLin valmiudet tuottaa 

laadukasta sisältöä verkkoon ja mahdollistaa tapahtumiin osallistuminen etänä vahvistuivat 

merkittävästi.  

Investointisuunnitelman päivittämistä varten loppuvuodesta perustettiin rakennustoimikunta, 

joka auttaa liittohallitusta taloudellisesti merkittävien investointipäätösten valmistelemisessa. 

 

Liiton ja piirien välinen hallinnollinen yhteistyö 

SEKLin hallinto-osasto palveli vuoden 2021 aikana piirejä talous- ja henkilöstöhallintoon 

liittyvissä kysymyksissä ahkerasti, tarjosi asiantuntija-apua ja tukea – varovaisesti kunnioittaen 

aina piirien itsenäisyyttä.  

Toimintasuunnitelman mukaisesti SEKL tuki lähetyskannatusmallin täytäntöönpanoa piireissä. 

Suurin osa piireistä on ottanut uuden mallin käyttöön ja pärjää sen kanssa hyvin. Muutamilla on 

edelleen haasteita, joten työ on vielä kesken.  

Synergiaetujen hakeminen ja sitä kautta tehokkuuden vahvistaminen osoittautui hankalaksi 

tavoitteeksi. Tiettyjä hallinnollisia tehtäviä olisi kyllä mahdollista siirtää keskustoimistolle, mutta 

työmäärä pysyisi edelleen samana.  

Liittohallitus päätti syksyllä myöntää Kymenlaakson Kansanlähetykselle 100 000 euron 

korottoman lainan uusien toimitilojen remontointiin ja uuden toimintamuodon 

käynnistämiseen. Hallitus tiedostaa, että tasapuolisuuden vuoksi myös muilla SEKL:n 

jäsenyhdistyksillä tulee olla mahdollisuus samanlaisiin järjestelyihin, joissa liitto tarjoaa 

edullisen rahoitusratkaisun piireissä tehtäviin investointeihin, joiden toteuttamissuunnitelma 

on uskottava ja joissa piiri on itse mukana merkittävällä omarahoitusosuudella. Päätöksissä 

huomioidaan kuitenkin aina SEKL:n kassatilanne. 
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Talous 

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 loppusumma yhdistyksen 

osalta oli 5 863 571,62 euroa (4 978 632,92). 

Vuoden 2021 tulos on SEKL:n historian ylijäämäisin tulos tällä vuosituhannella. Vahvasti 

voitollista tulosta selittävät suuret testamenttitulot sekä omaisuuden myyntivoitot. SEKL myi 

vuoden aikana neljä asuinhuoneistoa sekä neljä maa-aluetta. 

Suurin menoerä, henkilöstökulut, nousi edellisestä vuodesta n. 110 000 eurolla (2,9 %). 

Toiminnan menot puolestaan laskivat noin 21 000 eurolla (0,8 %). Koronapandemian 

aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden jatkuessa merkittäviä investointeja ei vuoden aikana 

toteutettu. 

Varainhankinnassa vuosi ei ollut yhtä onnistunut kuin edellinen. Kokonaistulos ilman 

testamenttituottoja 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 KL-opiston kulut. Työalueista suurimmat kentät 

olivat Japani, Etu-Aasia ja Venäjä. 

 

KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET YHDISTYKSEN TALOUTEEN 

Koronapandemia vaikutti vuonna 2021 SEKL:n talouteen voimakkaammin kuin edellisenä 

vuonna. Tiukempien rajoitusten vuoksi seurakuntien kanssa ei pystytty järjestämään tilaisuuksia 

juuri lainkaan, mikä näkyy kolehtitulojen vähentymisenä. KL-opiston tapahtumia jouduttiin 

myös joko perumaan tai siirtämään kokonaan tai osin verkkoon. Tämä aiheutti 

tulonmenetyksiä, mutta toi toisaalta myös säästöjä toiminnan menoihin. Koronapandemian 

aiheuttaman epävarmuuden vuoksi merkittäviä investointeja on siirretty myöhemmäksi. 

 

 

SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN TYÖNTEKIJÄMÄÄRÄT   

Työntekijöiden lukumäärä 31.12.2020 

    

2020  2021 

Kansanlähetyspiirit  40  35 

SEKL    54  54 

Lähetystyöntekijät  51  52 

Kustannus Oy Uusi Tie   8    6 
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Talousarviomäärärahat Viralliset kirkkokolehdit Seurakuntien kolehdit
Seurakuntien muu

kannatus

2020 1 946 655 110 494 21 504 554 034

2021 2 011 349 31 166 22 162 480 721
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