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1.1.1.1. Yleinen osaYleinen osaYleinen osaYleinen osa    
 

1.1.1.1.1.1.1.1. Toiminnan tarkoitusToiminnan tarkoitusToiminnan tarkoitusToiminnan 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 r.y:n säännöt 2§) 
 

1.2.1.2.1.2.1.2. Kansanlähetyksen identiteettiKansanlähetyksen identiteettiKansanlähetyksen identiteettiKansanlähetyksen 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.  
 

1.3.1.3.1.3.1.3. Kansanlähetyksen visio:Kansanlähetyksen visio:Kansanlähetyksen visio:Kansanlähetyksen visio:    
 
Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille 
 

1.4.1.4.1.4.1.4. Kansanlähetyksen missio:Kansanlähetyksen missio:Kansanlähetyksen missio:Kansanlähetyksen missio:    
 

Luemme, 
opetamme ja 
noudatamme 

Tarjoamme 
hengellisen kodin 

Kohtaamme ihmiset 
heidän hengellisissä 

Varustamme yhteisöt ja 
uskovat toimimaan 
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Jumalan sanaa. kaikille 
sukupolville.  

ja ajallisissa 
tarpeissaan. 

evankeliumin ja 
lähetystyön puolesta. 

    

1.5.1.5.1.5.1.5. Kansanlähetyksen arvotKansanlähetyksen arvotKansanlähetyksen arvotKansanlähetyksen arvot    
 

i.i.i.i. UskollisuusUskollisuusUskollisuusUskollisuus      

Olemme uskollisia Jumalan sanan totuudelle ja ylösnousseen Jeesuksen seurakunnalleen 
antamalle lähetystehtävälle. Arvostamme herätyskristillisiä juuriamme. 
 

ii.ii.ii.ii. Perheystävällisyys Perheystävällisyys Perheystävällisyys Perheystävällisyys     

Olemme kaikki yhdessä Jumalan perheväkeä. Haluamme nähdä sukupolvien kasvavan 

yhdessä uskossa. Perheissä uudet sukupolvet kasvatetaan Kristuksen tuntemiseen ja 

seuraamiseen. Tuemme perheitä ja avioliittoa. 

iii.iii.iii.iii. Palvelualttius Palvelualttius Palvelualttius 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.  
    

iv.iv.iv.iv. Laadukkuus Laadukkuus Laadukkuus 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. 
    

v.v.v.v. Läpinäkyvyys Läpinäkyvyys Läpinäkyvyys Läpinäkyvyys     

Viestimme avoimesti, keitä olemme ja mitä teemme. 
 

2.2.2.2. VuositeemaVuositeemaVuositeemaVuositeema    ja työn painopistealueja työn painopistealueja työn painopistealueja työn painopistealue        
 
Tunnistamme hengelliseen kotiin liittyvien kysymysten olevan omalle liikkeellemme 

erittäin tärkeitä. Todellisuudessa, jossa liikkeemme elää, kohtaamme kasvavassa määrin 

hengellistä kodittomuutta, josta kertovat esimerkiksi kokoavan seurakuntatoiminnan 

erityiset haasteet. Tahdomme tarjota hengellisen kodin niille, jotka haluavat sitoutua 

Raamattuun. Tunnistamme, että liikkeen yhteisen hengellisen kodin rakentamiseksi tulee 
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ratkaista ne teologiset kysymykset, jotka asiaan liittyvät. Keskustelua tulee käydä koko 

liikkeen tasolla. 

 
1. Vuositeema vuosina 2022-2023: Kotona täällä ja taivaassa. 

Missiosta valittu työn painopistealue vuonna 2023: Tarjoamme hengellisen kodin 

kaikille sukupolville. 

 

3. 3. 3. 3. KKKKoko liikkeen oko liikkeen oko liikkeen oko liikkeen yhteiset yhteiset yhteiset yhteiset päätavoitteet sekä päätavoitteet sekä päätavoitteet sekä päätavoitteet sekä     
niihin kniihin kniihin kniihin kohdistuvat toimenpiteetohdistuvat toimenpiteetohdistuvat toimenpiteetohdistuvat toimenpiteet    
 
Tavoite 1: Linjataan Kansanlähetyksen yhteisöjen rakentamista ohjaavat periaatteet  

- Toimenpide 1: Liikkeessä keskustellaan läpi hengellisen kodin malli, jota 
lähdetään yhdessä valtakunnallisesti rakentamaan. Vuoden 2023 aikana 
jatketaan liikkeen sisäisiä teologisia foorumeita, joissa käydään laajaa 
keskustelua teologisen jaoksen luomasta pohjaversiosta. Tämän pohjalta 
hyväksytään koko liikkeen hengellisen kodin rakentamisen periaatteet.   
Vastuuhenkilö: Lähetysjohtaja    
- Toimenpide 2: Vuoden 2023 aikana muodostamme näkemyksen 
seurakuntayhteisöstä, johon kuuluu sekä etänä että paikan päällä toimintaan 
osallistuvia jäseniä. 
Vastuuhenkilö: Lähetysjohtaja  
- Toimenpide 3: Kahdessa uudessa piirissä aloitetaan uuden 
jumalanpalvelusyhteisön rakentaminen.  
Vastuuhenkilö: Kotimaantyön johtaja  

  
Tavoite 2: Opiston opiskelijamäärä kasvaa 50% vuodesta 2022  

- Toimenpide 1: Osallistetaan koko Kansanlähetysliikkeen väki opiston 
pitkien opintolinjojen rekrytointiin.  
Vastuuhenkilö: Viestintäjohtaja 
- Toimenpide 2: Esimiehet liitossa ja piireissä mahdollistavat työntekijöille 
osallistumisen yhdelle tai kahdelle arkiperiodille työajalla.  
Vastuuhenkilöt: Lähiesimiehet  
- Toimenpide 3: Vuonna 2023 kaikissa tapahtumissa kiinnitetään ohjelman 
suunnittelussa huomiota opiston näkyvyyteen ja esillä olemiseen. Nostetaan 
esille sekä pitkiä linjoja että viikonloppukursseja.  
Vastuuhenkilö: tapahtumanjärjestäjät. 
   

- Tavoite 3: Käynnistetään aktiotoiminta   
- Toimenpide 1: Resursoidaan nuortenmaailman sisällä aktiotoiminnan 
käynnistäminen.  
Toteutetaan 1-3 pilottiryhmän lähettäminen toimintavuonna.  
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Vastuuhenkilö: Kotimaantyönjohtaja  
- Toimenpide 2: Osallistetaan toiminnan suunnitteluun sekä nuoret että 
piirit.  
Vastuuhenkilö: juniori- ja nuorisotyön aluekoordinaattori  
- Toimenpide 3: Ulkomaantyönosasto kartoittaa yhdessä Nuorten maailman 
kanssa mahdolliset yhteistyökumppanit ja kohteet. Painotetaan omaan 
työhömme liittyviä yhteyksiä.  
Vastuuhenkilö: Ulkomaantyön johtaja  
- Toimenpide 4: Haastetaan mukaan 4-8 vapaaehtoista, jotka sitoutuvat 
mukaan toteuttamaan aktiotoimintaa. Haastetaan erityisesti lähettilapsia 
mukaan.  
Vastuuhenkilö: juniori- ja nuorisotyön aluekoordinaattori  

 

4. 4. 4. 4. Osastokohtaiset Osastokohtaiset Osastokohtaiset Osastokohtaiset pääpääpääpäätavoitteet sekä tavoitteet sekä tavoitteet sekä tavoitteet sekä     

niihin kohdistuvat niihin kohdistuvat niihin kohdistuvat niihin kohdistuvat toimenpiteettoimenpiteettoimenpiteettoimenpiteet    
    

4.1.4.1.4.1.4.1. UlkomaanosastoUlkomaanosastoUlkomaanosastoUlkomaanosasto    

 

4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1. Toiminnan tarkoitusToiminnan tarkoitusToiminnan tarkoitusToiminnan tarkoitus    

Ulkomaanosasto 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. 

 

4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2. Ulkomaanosaston päätavoitteet toimenpiteineenUlkomaanosaston päätavoitteet toimenpiteineenUlkomaanosaston päätavoitteet toimenpiteineenUlkomaanosaston päätavoitteet toimenpiteineen    

Tavoite 1: Mahdollistetaan kaikkien vuoden 2022 lähetyslinjan opiskelijoiden 
lähettäminen työalueelle. 

- Toimenpide 1: Löydetään jokaiselle opiskelijalle 3 uutta 
nimikkolähettisopimusta 
Vastuuhenkilö: lähettäjä- ja kumppanuusyhteyksien koordinaattori. 
- Toimenpide 2: Mahdollistetaan jokaisen lähetyslinjalta valmistuneen 
opiskelijan onnistunut integroituminen lähettävien piirien toimintaan. 
Luodaan tämän päivän malli, jolla aikaisempi piiriharjoittelukäytäntö voi 
toteutua uusien lähetystyöntekijöiden kohdalla tänä päivänä.  
Vastuuhenkilö: kotimaan ja ulkomaantyön aluekoordinaattorit 
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- Toimenpide 3: Jokaisella opiskelijalla on nimetty tukihenkilö, joka seuraa 
henkilökohtaisen kannatuksen kertymistä ja sovittujen varainhankinnan 
toimenpiteiden toteutumista. 
Vastuuhenkilö: Viestintäjohtaja. 

 
Tavoite 2: Aloitamme yhdessä Opiston ja Kotimaan osaston kanssa aktiotoiminnan 
vuoden 2023 aikana. Toteutetaan ainakin yksi aktio toimintavuonna. 

- Toimenpide 1: Kartoitetaan yhteistyökumppaneiden kanssa mahdolliset 
aktiotoiminnan kohteet. 
Vastuuhenkilö: apulaislähetysjohtaja. 
- Toimenpide 2: Tehdään suunnitelma aktiotoiminnan aloittamisesta 
maaliskuun 2023 loppuun mennessä. 
Vastuuhenkilö: osastonjohtajan nimeämä aluekoordinaattori. 

 
Tavoite 3: Vuoden 2023 loppuun mennessä valmistamme suunnitelman 
Kansanlähetyksen kirkkoyhteistyöstä. Suunnitelma määrittää strategiset 
kirkkokumppanit ja määrittelee ne työn painopistealueet, joissa Kansanlähetyksellä on 
erityisosaamista ja joissa tahdomme yhdessä oppia uutta.  

- Toimenpide 1: Arvioidaan SEKL:n kirkkokumppanuuksista tehdyt 
selvitykset ja laaditaan suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä.  
- Toimenpide 2: Laaditaan kysely yhteistyökirkoille kumppanuuteen 
liittyvistä kokemuksista ja odotuksista. 
- Toimenpide 3: Käydään yhteistyöneuvottelut yhteistyökirkkojen kanssa, 
luodaan suuntaviivat ja sovitaan yhteistyön roolit ja vastuualueet. 
Vastuuhenkilö: apulaislähetysjohtaja. 

 
Tavoite 4: Vuoden 2023 loppuun mennessä laadimme yhteistyökirkkojen 
koulutuslaitosten keskinäistä verkostoitumista, koulutusvaihtoa ja toimintaedellytysten 
vahvistumista tukevan suunnitelman. 

- Toimenpide 1: Toteutetaan kirkkoyhteistyötä koskevien toimenpiteiden 
yhteydessä. Vastuuhenkilö: apulaislähetysjohtaja. 

 
 

4.2.4.2.4.2.4.2. KotimaanosastoKotimaanosastoKotimaanosastoKotimaanosasto        
    

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. Toiminnan tarkoitus Toiminnan tarkoitus Toiminnan tarkoitus Toiminnan tarkoitus     

Liiton kotimaanosaston tarkoituksena on kansanlähetyspiirien tukeminen ja 
valtakunnallisen kotimaantyön mahdollistaminen. 
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Mistä keskeisistä toiminnoista osaston työ koostuu?Mistä keskeisistä toiminnoista osaston työ koostuu?Mistä keskeisistä toiminnoista osaston työ koostuu?Mistä keskeisistä toiminnoista osaston työ koostuu?        

Kotimaantyömme toteutuu varsinaisesti maakunnallisissa Kansanlähetyspiireissä. 
Kotimaanosasto vahvistaa Kansanlähetyspiirien elinvoimaisuutta ja toimintakykyä 
keskitettyjen palveluiden ja tapahtumatarjonnan kautta sekä tukemalla piirejä niiden 
yksilöllisten tarpeiden mukaan. Osasto mahdollistaa piirien kehittämisneuvotteluita, 
piirijohtajien kehityskeskusteluita, kolmen piirin foorumeita sekä piirijohtajien ja piirien 
puheenjohtajien neuvotteluja. 

Kotimaanosasto mahdollistaa valtakunnallista työtä: opetus- ja evankelioimistyötä, 
perhetyötä, lapsi-, juniori-, rippikoulu- ja nuorisotyötä sekä Kansanlähetyspäivät. 
Osasto varustaa koulutuksin Kansanlähetystyölle tärkeitä maallikoita. Pienryhmiä tuetaan 

tuottamalla pienryhmämateriaaleja.  

 
4.4.4.4.2222.2. .2. .2. .2. KotimaanoKotimaanoKotimaanoKotimaanosaston saston saston saston päätavoitteet toimenpiteineen päätavoitteet toimenpiteineen päätavoitteet toimenpiteineen päätavoitteet toimenpiteineen         

Tavoite 1: Opiston opiskelijamäärän kasvattaminen  
- Toimenpide 1: Laaditaan yhteistyössä Opiston ja viestinnän kanssa 
suunnitelma siitä, miten saadaan piirin työntekijät ja vastuunkantajat 
innostumaan Opiston markkinoinnista ja jonka avulla jokaisesta piiristä 
löydetään vähintään yksi uusi opiskelija pitkille linjoille. Vastuuhenkilö: 
Kotimaantyön aluekoordinaattori. 

    
Tavoite 2: Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen  

- Toimenpide 1: Piirien ja liiton työntekijöitä sekä Kl-koulun entisiä ja 
nykyisiä opiskelijoita haastetaan mukaan Kansanlähetyspäivien 
talkootiimien vetäjiksi ja kehittäjiksi. Tavoitteena on vähintään kymmenen 
uuden henkilön mukaan tuleminen. Vastuuhenkilö: Kansanlähetyspäivien 
tapahtumakoordinaattori. 
- Toimenpide 2: Lasten ja juniorien raamattuopettajien kouluttaminen 
Vuonna 2023 Kansanlähetyskoulu 2.0:n yhteydessä yhdeksi keskeiseksi 
suuntautumisvaihtoehdoksi nostetaan lasten ja junioreiden 
raamatunopettaminen. Vastuuhenkilö: Kotimaantyön johtaja. 
- Toimenpide 3: Mestari-kisälli mallin luominen  
Vuoden 2023 aikana luodaan osana Kansanlähetyskoulua mestari-kisällipari-
malli uusien raamatunopettajien synnyttämiseksi. Vuoden 2023 loppuun 
mennessä on synnytetty piirilähtöisesti 4-8 mestari-kisälliparia. Kukin 
mestari-kisällipari opettaa Raamattua vuoden aikana keskimäärin 3-5:ssä eri 
tilanteessa. Kansanlähetys ja piiri lähettävät vuodesta 2023 alkaen vuosittain 
yhdessä vähintään kaksi kisälliä Raamatunopetusakatemian opiskelijoiksi 
70/30 talousjakovastuulla. Vastuuhenkilö: Kotimaantyön johtaja. 
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Tavoite 3. Mentorointitoiminnan kehittäminen 
- Toimenpide 1: Mentorointikoulutuksen suunnitteleminen ja 

Kansanlähetyksen kotimaan mentoroinnin järjestämisen hahmottelu 

Kartoitamme mentorointitoiminnan tarpeet selvittämällä keskusteluiden ja 
kirjallisten kyselyiden kautta työntekijöidemme ja vapaaehtoistemme 
motivaatiota mentorin ja mentoroitavan rooliin. Kuulemme mentorin 
tehtäviin pyrkivien oppimistarpeet sekä mentoria etsivien toiveet 
mentorointiprosessille. Nämä huomioon ottaen suunnittelemme 
kotimaantyön mentorointikoulutuksen. Mentorointikoulutuksen 
valmisteluvaiheen yhteydessä luomme foorumeita ja prosesseja, jotka 
pitkässä juoksussa mahdollistavat kotimaantyön mentorointitoimintamme 
suunnittelun, koordinoinnin ja seurannan sekä tukimuotojen 
mahdollistamisen mentorin ja mentoroitavan rooleihin tuleville. 
Vastuuhenkilö: Kotimaantyön aluekoordinaattori. 

Tavoite 4. Evankelioimistyön kehittäminen 

Aktiot 

- Toimenpide 1: Kesäaktiotiimitoiminnan uudelleen käynnistäminen 

Toteutamme kesästä 2023 alkaen vuosittain kesäaktiotiimejä, jotka kiertävät 

2-6 viikon aikana piireissä / ulkomailla tekemässä palvelevaa ja evankelioivaa 

työtä. Vastuuhenkilö: Juniori- ja nuorisotyön aluekoordinaattori.  

Evankelioimisen johtotiimi 

- Toimenpide 1: Perustetaan Kansanlähetyksen evankelioimisen 

valtakunnallinen johtotiimi. Kansanlähetykselle perustetaan vuoden 

loppuun mennessä evankelioimistyötä kehittävä valtakunnallinen 

evankelioinnin johtotiimi, joka vahvistaa, verkostoi ja koordinoi 

evankelioimistyötä koko liikkeen tasolla. Tiimi vastaa toiminnastaan 

kotimaan työn aluekoordinaattorille.  

Vastuuhenkilö: Kotimaantyön aluekoordinaattori. 

 

4.3.4.3.4.3.4.3.     KansanlähetysoKansanlähetysoKansanlähetysoKansanlähetysopistopistopistopisto    

Laki vapaasta sivistystyöstä velvoittaa kansanopiston laatimaan koulutuksen järjestämistä 

koskevan toimintasuunnitelman, josta käy ilmi koulutustoiminnan kokonaisuus. 

Kansanlähetysopisto palvelee ylläpitäjän koulutustarpeita. Ne on linjattu opiston 

ylläpitämisluvassa, Kansanlähetyksen ohjelmassa, vuonna 2018 hyväksytyssä ylläpitäjän 

koulutusstrategiassa sekä sitä toteuttavassa koulutussuunnitelmassa 2022-2023 ja Opiston 

Koulutusstrategia 2015 -asiakirjassa. Opiston yksityiskohtaisempi koulutussuunnitelma 

linjataan vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa ja tapahtumakalenterissa, johon linja- ja 



             

           Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 

 

  

 

  

 

9/16

kurssivastaavat päivittävät linjojen ja kurssien koulutussuunnitelmat. Koulutusten 

opiskelijaviikkomäärät lasketaan kurssikohtaisten tapahtumaohjelmien ja linjakohtaisten 

lukujärjestysten perusteella.  

4.3.1. 4.3.1. 4.3.1. 4.3.1. Toiminnan tarkoitus  Toiminnan tarkoitus  Toiminnan tarkoitus  Toiminnan tarkoitus      

Kansanlähetysopiston koulutustehtävä on määritelty Opetus- ja kulttuuriministeriön 
antamassa ylläpitämisluvassa seuraavasti: 

“Kansanlähetysopiston koulutus pohjautuu kristilliseen maailmankatsomukseen. 

Koulutuksessa painottuvat teologiaan, nuorisotyöhön, kansainvälisyyteen ja 

lähetystyöhön kuuluvat oppiaineet sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja lähetystyöhön 

liittyvä koulutus. Opisto järjestää lisäksi koulutusta Kansanlähetyksen valtakunnallisille 

piiriorganisaatioille.” 

Opiston tehtävänä on antaa kansanlähetysnäyn mukaista koulutusta, tarjota laadukasta 
raamattuopetusta ja varustaa opiskelijoita lähetys- ja evankelioimistyöhön.  

 
4.3.2. 4.3.2. 4.3.2. 4.3.2. KansanlähetysopistonKansanlähetysopistonKansanlähetysopistonKansanlähetysopiston    ppppäätavoitteet toimenpiteineenäätavoitteet toimenpiteineenäätavoitteet toimenpiteineenäätavoitteet toimenpiteineen    

Tavoite 1: Opiskelija keskiöön - KL-opiston koulutusstrategian käyttöönotto 
- Toimenpide 1: Käymme läpi henkilökunnan toimenkuvat, tavoitteena 

 työajan nykyistä tehokkaampi kohdistaminen pitkien opintolinjojen 
 opiskelijoihin. Vastuuhenkilö: Rehtori. 

- Toimenpide 2: Jokainen opiston henkilökuntaan kuuluva etsii vähintään 
yhden epävirallisen tavan kohdata opiskelijoita lukujärjestyksen 
ulkopuolella. Vastuuhenkilö: Henkilökunta. 
- Toimenpide 3: KL-opiston kurssien lähijaksojen toteutus yhteistyössä 
sivutoimipisteiden kanssa.  
Vastuuhenkilö: Verkkoraamattulinjan linjavastaava. 

 
Tavoite 2: Markkinoinnin tehostaminen. 

- Toimenpide 1: Opiston sisältömarkkinoinnin käynnistäminen.  
Vastuuhenkilö: Apologialinjan linjavastaava. 
- Toimenpide 2: Opiskelijoiden hyödyntäminen opiston some-
markkinoinnissa KL:n eri kanavien kautta. 
Vastuuhenkilö: Nuorisotyölinjan linjavastaava. 
- Toimenpide 3: Toteutamme kaveriviikon sekä keväällä että syksyllä. 
Vastuuhenkilö: Raamattulinjan linjavastaava. 
- Toimenpide 4: Lukuloma abeille keväällä. 
Vastuuhenkilö: Kurssivastaava. 
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Tavoite 3: Pitkien opintolinjojen opiskelijamäärät keväällä 55 ja syksyllä 65 opiskelijaa. 
- Toimenpide 1: Jatkamme tiivistä yhteistyötä Nuorten Maailman kanssa. 
Vastuuhenkilö: Nuorisotyölinjan linjavastaava. 
- Toimenpide 2: Materiaalit ja prosessit opiston markkinoimiseksi 
viikonlopputapahtumissa. Vastuuhenkilö: Kurssivastaava. 
- Toimenpide 3: Luomme alumnitiimin tukemaan opiston markkinointia 
seurakunnissa, nuorten illoissa ja muissa tilaisuuksissa.  
Vastuuhenkilö: Verkkoraamattulinjan linjavastaava. 
 

Tavoite 4: Kesätoiminnan tehostaminen 
- Toimenpide 1: Aloitamme kesälinjojen suunnittelun ja valmistelun puoli 
vuotta ennen kesälukukauden alkua. Vastuuhenkilö: Kurssivastaava. 
- Toimenpide 2: Markkinoimme kesälinjoja aktiivisesti sosiaalisessa 
mediassa. Toimenpiteiden tuloksena kesälinjoille osallistuu 25 opiskelijaa. 
Vastuuhenkilö: Kurssivastaava. 
- Toimenpide 3: Markkinoidaan opiston sosiaalisen median kanavissa 
kotimaan kesäaktiotoimintaa. Vastuuhenkilö: Kurssivastaava. 

 

4.4. 4.4. 4.4. 4.4. ViestintäosastoViestintäosastoViestintäosastoViestintäosasto    
 
4.4.1. 4.4.1. 4.4.1. 4.4.1. Toiminnan tarkoitus Toiminnan tarkoitus Toiminnan tarkoitus Toiminnan tarkoitus     

Viestintäosasto on järjestön viestintä-, kumppanuussuhde-, markkinointi- ja 
mediatarpeita palveleva poikkileikkaava osasto. Poikkileikkaavuus tarkoittaa, että se on 
olemassa muiden osastojen takia ja niitä varten. Viestintäosaston työn tuloksena tietoisuus 
Kansanlähetyksen työstä kasvaa, työn ystävien määrä ja taloudellinen kannatus 
lisääntyvät.  
 
Viestintäosasto: 

KUTSUU 
- kutsumme ihmisiä paitsi evankeliumin ja Sanan äärelle myös mukaan Jumalan 
valtakunnan työhön kasvamaan, rukoilemaan, palvelemaan ja tukemaan taloudellisesti. 

VIESTII 
- teemme visiotamme, missiotamme, arvojamme, tavoitteitamme ja työmme tuloksia 
tunnetuksi toimivien ja tavoittavien viestintäkanavien kautta. 

KOULUTTAA 
- järjestämme työntekijöillemme, vapaaehtoisillemme ja yhteydessämme oleville 
Viestintä- ja Lähettäjä- ja kumppanuussuhteiden kehittämiskoulutusta (LKK).   
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4.4.2 4.4.2 4.4.2 4.4.2 Viestintäosaston toiminnan päätavoitteet toimenpiteineenViestintäosaston toiminnan päätavoitteet toimenpiteineenViestintäosaston toiminnan päätavoitteet toimenpiteineenViestintäosaston toiminnan päätavoitteet toimenpiteineen    

Tavoite 1: Kuukausilahjoittamisen lisääminen. 
- Toimenpide 1: Toteutamme kampanjan, jonka tavoitteena on sitouttaa jo 
olemassa olevista lähettäjätiimiläisistä viisi uutta kuukausilahjoittajaa 
kullekin työntekijälle. Vastuuhenkilö: Varainhankinnan koordinaattori. 
- Toimenpide 2: Toteutamme etäkoulutuksena lähettäjätiimien 
kehittämiskoulutuksen. Koulutus muokataan itsenäisesti toteutettavaksi 
kurssiksi, joka on käytössä kaikille lähettäjätiimin omaaville työntekijöille. 
Kurssille osallistuu viisi lähetystyöntekijää ja viisi kotimaantyöntekijää. 
Vastuuhenkilö: Viestintäjohtaja 
- Toimenpide 3: Luomme nelivuotissuunnitelman lähettäjien ja lahjoittajien 
kontaktoimiseksi, kiittämiseksi ja suhteiden kehittämiseksi. Kiinnitämme 
erityistä huomiota uusien lähetystyöntekijöiden lähettämisen 
mahdollistamiseen yksityisten kuukausilahjoittajien tuella. 
Nelivuotissuunnitelma tukee yksityisen kannatuksen kasvattamisen tarvetta. 
Vastuuhenkilö: Viestintäkoordinaattori 
 

Tavoite 2. Digiosaamisen vahvistaminen. 
- Toimenpide 1: Suunnittelemme mediaosaamisen kurssin tai palvelulinjan 
mediasuuntaumisvaihtoehdon yhdessä Kansanlähetysopiston ja 
Kotimaanosaston kanssa. Kurssi toteuttaa Kotimaantyön strategiassa 
asetettua tavoitetta varustaa opiskelijoita some-evankelioimiseen. 
Tavoitteena 15 opiskelijaa. Vastuuhenkilö: Viestintäjohtaja 
- Toimenpide 2: Kehitämme uuden digitaalisen tavan tapahtumakolehdin 
antamiseksi ja otamme sen käyttöön Kansanlähetyspäivillä 2023. 
Vastuuhenkilö: Graafinen suunnittelija 
- Toimenpide 3: Hyödynnämme Kansanlähetysmedia.fi-alustaa työmme 
näyteikkunana. Sivustolla on käyntejä 100000 vuoden 2023 aikana. 
Mediatyön kannatus nousee 15% vuoden 2023 aikana. Vastuuhenkilö: 
Viestintäjohtaja 

Tavoite 3. Viestintäyhteistyön vahvistaminen opiston ja Uuden Tien kanssa. 
- Toimenpide 1: Suunnittelemme yhteistyössä opiston ja kotimaanosaston 
kanssa materiaalit ja prosessit opiston esillä pitämiseksi tapahtumissa ja 
piireissä. Vastuuhenkilö: Graafinen suunnittelija 
- Toimenpide 2: Lehtiyhteistyö Uuden Tien kanssa. Toteutamme Uuden 
Tien kanssa kaksi sisäänpistoa, jossa Suuressa mukana –lehden välissä on 
lahjoittajille ja tukijoille suunnattu Uusi Tie –lehti. Tavoitteena 200 uutta 
tilausta Uudelle Tielle. Vastuuhenkilö: Varainhankinnan koordinaattori 
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4.5. 4.5. 4.5. 4.5. HallintoHallintoHallintoHallinto----osastoosastoosastoosasto        
 

4.5.1. Hallinto4.5.1. Hallinto4.5.1. Hallinto4.5.1. Hallinto----osaston toiminnan tarkoitusosaston toiminnan tarkoitusosaston toiminnan tarkoitusosaston toiminnan tarkoitus    

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

varmistaa, että järjestön toiminta hoidetaan laillisesti ja hyvässä järjestyksessä. Osasto 

palvelee koko organisaatiota talous-, henkilöstö- ja IT-hallinnossa sekä vastaa Ryttylän 

Lähetyskeskuksen keittiö- ja kiinteistöpalveluista. 

    
4.5.2. Hallinto4.5.2. Hallinto4.5.2. Hallinto4.5.2. Hallinto----osaston päätavoitteet toimenpiteineen osaston päätavoitteet toimenpiteineen osaston päätavoitteet toimenpiteineen osaston päätavoitteet toimenpiteineen   

Tavoite 1: Toiminnan taloudellisuuden tehostaminen. 
- Toimenpide 1: Varmistamme sujuvan yhteistyön Järjestöapu oy:n kanssa. 
Tarkastelemme yhteistyön lisäämisen mahdollisuuksia myös 
henkilöstöhallinnon sekä IT-hallinnon kohdalla. 
Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja. 
 

Tavoite 2: Kehitämme Ryttylän Lähetyskeskusta siten, että se on opiskelijoille ja 
tapahtumavieraille sekä työntekijöille entistä miellyttävämpi ja houkuttelevampi paikka. 

- Toimenpide 1: Aloitamme uuden korjaus- ja investointisuunnitelman 
toteuttamisen. Vastuuhenkilö: Huoltopäällikkö. 
- Toimenpide 2: Rakennutamme elokuun 2023 loppuun mennessä 
Lähetyskeskuksen alueelle yhden uuden harrastuspaikan. Vastuuhenkilö: 
Huoltopäällikkö. 
- Toimenpide 3: Jatkamme Puujoen rantapaikan kunnostusta siten, että siellä 
voi mm. uida ja meloa. Vastuuhenkilö: Huoltopäällikkö. 

Tavoite 3: Kehitämme SEKL:n työntekijäkoulutusta ja työhyvinvointia. 
- Toimenpide 1: Jatkamme koulutusviikon kehittämistä niin, että siitä tulee 
luonteva osa SEKL:n työntekijöilleen tarjoamaa koulutusta. Tarkastelemme 
vastuunkantajaretriittiä, työntekijäpäiviä ja koulutusviikkoa kokonaisuutena. 
Vastuuhenkilö: Lähetysjohtaja. 
- Toimenpide 2: Järjestämme kaikkien osastojen yhteisen virkistyspäivän. 
Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö. 
- Toimenpide 3: Pidämme vuoden aikana kaksi tilaisuutta, jotka lisäävät 
työntekijöiden yhteenkuuluvuuden tunnetta ja edistävät työhyvinvointia. 
Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö. 
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5. 5. 5. 5. HenkilöstösuunnitelmaHenkilöstösuunnitelmaHenkilöstösuunnitelmaHenkilöstösuunnitelma    
 

5.1.5.1.5.1.5.1. SEKL:nSEKL:nSEKL:nSEKL:n    työntekijät osastoittaintyöntekijät osastoittaintyöntekijät osastoittaintyöntekijät osastoittain    
 

5.1.1. 5.1.1. 5.1.1. 5.1.1. LähetysjohtajaLähetysjohtajaLähetysjohtajaLähetysjohtaja    
Daniel Nummela 
 
5.1.2. 5.1.2. 5.1.2. 5.1.2. Ulkomaanosaston työntekijätUlkomaanosaston työntekijätUlkomaanosaston työntekijätUlkomaanosaston työntekijät    

Keskustoimiston työntekijätKeskustoimiston työntekijätKeskustoimiston työntekijätKeskustoimiston työntekijät    
Teijo Peltola, apulaislähetysjohtaja/ulkomaantyönjohtaja  
Markus Aitamäki, aluekoordinaattori (40 %) 
Pauliina Hildén, hankekoordinaattori  
Toni Lindholm, aluekoordinaattori  
Lauri Palmu, aluekoordinaattori / rekrytoitava aluekoordinaattori 
Katriina Sipari, lähettikuraattori  
Anne Tuovinen, aluekoordinaattori (40 %) 
    

UlkomaantyöntekijätUlkomaantyöntekijätUlkomaantyöntekijätUlkomaantyöntekijät        
Markus Aitamäki, seurakuntatyö, Venäjä (60 %) 
Heidi, pakolaistyö, Kreikka 
Markus, pakolaistyö, Kreikka 
Työntekijä raamatunkäännöstyö, Venäjä 
Johanna Hautamäki-Yamaguchi, seurakuntatyö, Japani 
Perhe Haverinen, seurakuntatyö, Etu-Aasia 
Hannu Heinonen, mediatyö, Kypros 
Päivi Heinonen, mediatyö, Kypros 
Sakari Heinonen, mediatyö, Kypros 
Tarja Ikäheimonen, pakolaistyö, Suomi 
Perhe, mediatyö, Etu-Aasia 
Perhe, kielenopiskelija, Lähi-Itä 
Liliann Keskinen, tiedotustyö/raamatunkäännöstyö, Venäjä/Suomi 
Koskiset, seurakuntatyö, Etu-Aasia 
Työntekijä tavoittavassa työssä, Lähi-itä 
Kirsti Malmi, seurakuntatyö, Viro 
Anu, tavoittava työ, Itä-Eurooppa 
Gerson Mgaya, Koulutustyö, Tansania 
Saara Mrčela, kielenopiskelija, Venäjä 
Perhe kielityössä, Aasiassa 
Juhani, pakolais- ja maahanmuuttajatyö 
Perhe, kirjallisuustyö 
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Perhe, kielenopiskelija, Etu-Aasia 
Perhe, kielenopiskelija, Kreikka 
Asako Palmu, seurakuntatyö, Japani 
Lauri Palmu, seurakuntatyö, Japani 
Työntekijä tavoittavassa työssä, Lähi-itä 
Joanna Rantamäki, kielenopiskelija, Japani 
Ville-Petteri Rantamäki, kielenopiskelija, Japani 
Reino Saarelma, raamatunkäännöstyö, Gagauzia 
Juha Saari, hallinnon tuki, Venäjä 
Ari, maahanmuuttajatyö,  
Sanna Suutari, mediatyö, Kypros 
Kia Syrjätie, kielenopiskelija, Japani 
Markus Syrjätie, kielenopiskelija, Japani 
Perhe, maahanmuuttajatyö, Saksa 
Työntekijä tavoittavassa työssä, Lähi-itä 
Anne Tuovinen, mediatyö, Kypros (60 %) 
Mirjami Uusitalo, raamatunkäännöstyö, Etiopia 
Kari Valkama, raamatunkäännöstyö Kaakkois-Aasia 
Susanne Valkama, raamatunkäännöstyö, Kaakkois-Aasia 
Asta Vuorinen, seurakuntatyö, Japani 
Maria Vuorma, raamatunkäännöstyö, PUG 
Mikko Vuorma, raamatunkäännöstyö, PUG 
Anna Vähäkangas, raamatunkäännöstyö, Etiopia/Suomi 
Shuhei Yamaguchi, seurakuntatyö, Japani 

    
5.1.3. 5.1.3. 5.1.3. 5.1.3. Kotimaanosaston työntekijätKotimaanosaston työntekijätKotimaanosaston työntekijätKotimaanosaston työntekijät    
Jukka Repo, kotimaantyön johtaja 
Tuula Batal, tapahtumakoordinaattori 
Iida Hovi, juniorityön koordinaattori 
Tomi Jurvanen, tapahtuma- ja mediatuottaja 
Karoliina Kangas, Donkin toimitussihteeri 35 % 
Toni Kokkonen, juniori- ja nuorisotyön aluekoordinaattori 
Salla Leppänen, tapahtumakoordinaattori 
Leif Nummela, valtakunnallinen raamattukouluttaja 65 % 
Ilkka Rytilahti, valtakunnallinen raamattukouluttaja 
Anssi Savonen, kotimaantyön aluekoordinaattori 
Aleksi Soininen, juniorityön tapahtumakoordinaattori 
Ismo Vettenranta, nuorisotyön tapahtumakoordinaattori 
  
5.1.4. 5.1.4. 5.1.4. 5.1.4. Kansanlähetysopiston työntekijätKansanlähetysopiston työntekijätKansanlähetysopiston työntekijätKansanlähetysopiston työntekijät    
Niilo Räsänen, rehtori 

Jarkko Haapanen, raamattulinjan ja oppivelvollisuuslinjan linjavastaava 
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Laura Järvinen nuorisotyölinjan linjavastaava, kanslia 

Mattias Kaitainen, verkkokoulutusvastaava 80 %, Lähetyskeskuksen jumalanpalveluksista 

vastaava 20 % (kotimaantyö) 

Vesa Ollilainen 50%, vararehtori  

Maila Salin, asuntolanhoitaja 

Sallamari Soininen, kurssivastaava 

Timo Tuikka, lähetyslinjan, palvelutyölinjan, seniorilinjan ja kv-linjan linjavastaava 

Harri Turunen, medialinjan linjavastaava, AV-tuotanto 

Apologialinjan linjavastaava 
 
5.1.5. 5.1.5. 5.1.5. 5.1.5. Viestintäosaston työntekijätViestintäosaston työntekijätViestintäosaston työntekijätViestintäosaston työntekijät    
Sanna Myllärinen, viestintäjohtaja   
Mika Järvinen, audiokoordinaattori 
Marko Kangas, graafinen suunnittelija 
Anne Lepikko, viestintäkoordinaattori   
Marianna Mäkiniemi, mediakoordinaattori  
Marja Neuvonen, varainhankinnan koordinaattori 
Hanna-Mari Vuorinen, lähettäjäyhteyksien koordinaattori   
 
5.1.6. 5.1.6. 5.1.6. 5.1.6. HallintoHallintoHallintoHallinto----osaston työntekijätosaston työntekijätosaston työntekijätosaston työntekijät        

Samuli Virtanen, hallintojohtaja 
Mirja Ahonen, puhelinvaihteen hoitaja 
Sirpa Huovinen, johdon assistentti 
Teija Kortelainen, laskenta-assistentti 
Riikka Koskela, henkilöstöpäällikkö 
Jesse Väisänen, IT-vastaava (50 %) 
Kai Suominen, huoltopäällikkö 
Arto Korhonen, kiinteistönhoitaja (opintovapaalla 31.5.2023 asti, sijainen Tomi Räsänen) 
Ilkka Pitkänen, kiinteistönhoitaja (80 %) 
Tuula Masalin, siistijä 
Kirsi Virtanen, siistijä 
Maarit Suhonen, emäntä 
Tuija Montonen, keittäjä 
Maarit Nahkuri, keittäjä 
Sari Vaari, keittäjä 
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5.2. 5.2. 5.2. 5.2. Henkilöstön koko ja jakautuminen eri Henkilöstön koko ja jakautuminen eri Henkilöstön koko ja jakautuminen eri Henkilöstön koko ja jakautuminen eri osastoille (tilastotosastoille (tilastotosastoille (tilastotosastoille (tilastot))))    
 

OsastoOsastoOsastoOsasto TyöntekijätTyöntekijätTyöntekijätTyöntekijät NaisiaNaisiaNaisiaNaisia MiehiäMiehiäMiehiäMiehiä 

Ulkomaanosasto 
kotimaantyöntekijät 

7 3 4 

Ulkomaanosasto 
lähetystyöntekijä 

54 36 18 

Kotimaanosasto 12 4 8 

KL-opisto 10 3 7 

Viestintä 7 5 2 

Hallinto 16 10 6 

YHTEENSÄYHTEENSÄYHTEENSÄYHTEENSÄ 101010106666    61616161    44445555    

 

Henkilöistä 68 työskentelee Suomessa ja 38 ulkomailla. 


