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Arvoisat Suomen Lähetysneuvoston jäsenyhteisöjen johtajat, nykyiset ja entiset SLN:n hallituksen
jäsenet, hyvät lähetystyön ystävät. Suomen Lähetysneuvosto ry – Finska Missionsrådet rf – The
Finnish Mission Council viettää tänään perustamisensa 90-vuotisjuhlaa!
Suomen lähetysneuvosto (SLN) jäsenyhteisöineen on aina ollut osa kotimaista ja kansainvälistä merkittävää
lähetysliikettä osallistuessaan kutsumustietoisesti Kolmiyhteisen Jumalan työtoverina Hänen lähetykseensä
Hänen luomassaan monikulttuurisessa maailmassa. Kun vuonna 1910 järjestetty Edinburghin
maailmanlähetyskonferenssi tehosti voimakkaasti kristillisten järjestöjen ja kirkkojen lähetystyötä,
vaikutukset ylsivät Suomeen saakka. Kristittyjen yhteinen näky yhteisestä todistuksesta ja palvelusta
antoi ratkaisevan sysäyksen myös ekumeenisen liikkeen syntymiselle. SLN:ää voidaankin pitää
Edinburghin lähetyskonferenssin hedelmänä, sillä vuonna 1919 SLN:n perustajina olivat Suomen
Lähetysseura, Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys, Suomen Vapaakirkko (silloinen Vapaa lähetys),
Nuorten naisten kristillinen yhdistys ja Israelin ystävät. Osa näistä perustajajärjestöistä oli mukana myös
Edinburghissa 1910.
Nyt vuosina 2009 ja 2010 olemme monien merkittävien kansainvälisten lähetystapahtumien keskiössä.
Voimme yhdessä erityisellä tavalla arvioida maailmanlaajaa Kolmiyhteisen Jumalan lähetystyötä ja
kuuliaisuuttamme saamallemme lähetystehtävälle. Kristuksen ruumiin osien yhteys on jo todellisuutta (Kol.
2:17). Edinburghista 1910 alkanut lähetyskonferenssien ketju on jatkunut, järjestyksessä 13. pidettiin
Ateenassa vuonna 2005 ja seuraava pidetään vuonna 2011. Tämä vuosi 2009 on sekä Suomen
Lähetysneuvoston että myös esim. Suomen ev.lut. kirkon lähetystyön juhlavuosi, kun viimeksi mainitulla on
lähetystyönsä 150-vuotisjuhlavuosi. Ensi vuonna 2010 Edinburghissa järjestetään Edinburghin
lähetyskonferenssin 100-vuotisjuhla ja samalla, siihen liittyen, kaikissa maanosissa järjestetään lukuisa
määrä lähetystyötä reflektoivia hankkeita. Näin tapahtuu myös Suomessa, kun esim. 25.11.2010 järjestetään
Suomen Lähetysneuvoston, Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Suomen Evankelisen Allianssin yhteinen
merkittävä lähetystyötä koskeva symposiumi Tieteiden talossa Helsingissä. Vuonna 2010 järjestetään suuri
Lausanne III -lähetyskonferenssi Etelä-Afrikassa. Sinne odotetaan n. 4000 delegaattia kaikkialta maailmasta.
Näin osaltaan voi toteutua Herramme rukous: ”Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin
sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta
maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.” (Joh. 17:21).
SLN jäsenyhteisöineen on vuosikymmenien kuluessa vaihtelevasti ollut mukana lukuisissa
lähetyskonferensseissa, niiden seurannassa ja niiden keskeisten viestien tuomisessa suomalaisen lähetystyön
hyväksi. Tämä on edelleen merkittävä osa SLN:n omaa historiaa ja teologista työskentelyä. SLN on voinut
rakentavasti toimia foorumina, kun sekä Lausannen liike että Kirkkojen Maailmanneuvoston
jäsenkirkot ovat yhdessä toimineet Kolmiyhteisen Jumalan maailmanlaajalle kirkolleen antaman
kokonaisvaltaisen lähetysnäkemyksen mukaisesti. Ylösnousseen Kristuksen antaman lähetystehtävän
toteuttaminen kuuluu todella jokaiselle kristitylle (esim. Matt. 28:18-20). Vain yhdessä toimien kristittyjen
todistus maailmalle voi olla uskottava.
Tänään SLN luo ja ylläpitää aktiivisesti eurooppalaisia ja muita kansainvälisiä yhteyksiä. Se on Euroopan
evankelisen lähetysliiton (EEMA) ja Euroopan ekumeenisen lähetysneuvoston (EEMC) aktiivinen jäsen.
Vuonna 1974 Suomen valtio antoi ensimmäisen kerran budjetistaan varoja kansalaisjärjestöille
kehitysyhteistyön tekemiseksi. Tämä otettiin alusta alkaen huomioon myös SLN:ssa. Vuonna 2007

Suomessa aloitti toimintansa laajapohjainen Suomen ekumeenisen avustustyön foorumi (SEAF), johon SLN
jäsenyhteisöineen osallistui.
Jo useita vuosikymmeniä toimittuaan SLN päätettiin myös rekisteröidä yhdistyksenä, mikä tapahtui
23.4.2001. Nykyään siihen kuuluu 31 jäsenyhteisöä eli lähes kaikki suomalaiset lähetystyötä tekevät
kirkot ja yhteisöt sekä luterilaiset, vapaakristilliset ja tunnustustenväliset lähetysjärjestöt. Sääntöjensä
mukaan SLN:n jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kristillinen oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka
uskonkäsitys perustuu Pyhään Raamattuun ja kirkon vanhoihin uskontunnustuksiin ja jolla on ohjelmassaan
lähetystyö niiden keskuudessa, jotka eivät ole kristittyjä. SLN:n tarkoituksena on edistää lähetystyötä
tekevien yhteisöjen keskinäistä yhteyttä ja lähetysasiaa Suomessa. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi
SLN hoitaa yhteyksiä jäsentensä kesken, järjestää ajankohtaispäiviä ja seminaareja, osallistuu
eurooppalaiseen yhteistyöhön, hoitaa tarvittaessa jäsenjärjestöjensä yhteisiä asioita viranomaisten kanssa,
sekä kokoaa ja julkaisee Suomen lähetystyötä koskevia tilastoja ja muuta sitä valaisevaa aineistoa.
Vuoden vaihteessa 2008/2009 SLN:n yhteisöjen lähettämiä lähetystyöntekijöitä oli yhteensä 900 lähes
80 maassa. SLN :n pitkäjänteisessä työskentelyssä ja vaikuttamistoiminnassa useilla sen asettamilla
tehtäväaluekohtaisilla työryhmillä on ollut ja on keskeinen merkitys. Esim. SLN:n lähetyspyhätyöryhmä
valmistaa vuosittain materiaalin aina lokakuun toisena viikonloppuna vietettävää kristittyjen yhteistä
valtakunnallista lähetyspyhää varten. Työryhmään kuuluu edustajia myös Suomen ekumeenisesta
neuvostosta ja Suomen vapaakristillisestä neuvostosta.
Tällä hetkellä SLN:lla on yhdeksän työryhmää, jotka tässä ainoastaan lyhyesti mainittuna antavat käsityksen
SLN:n laajasta yhteisestä toimintakentästä Suomessa. Nykyiset työryhmät ja niiden puheenjohtajat ovat
seuraavat: Lähetysteologian ja lähetysstrategian työryhmä -Timo Vasko. Lähetystyöntekijöiden huolto
työryhmä - Pirjo Alajoki. Kehitysyhteistyön työryhmä - Asko Alajoki. Lähetyspyhätyöryhmä - Matti
Korpiaho. Viestintätyöryhmä - Juhani Huotari. Lähetystyöntekijöiden työsuhdeasioiden työryhmä - Pekka
Haapasaari. Edinburgh 1910/2010 ja Suomi –työryhmä - Rauno Mikkonen. SLN:n 90vuotisjuhlatyöryhmä - Jari Portaankorva. Seurantatyöryhmä nuorten aikuisten lähetystyön eteenpäin
viemiseksi (SLN-SNALE) - Janne Keränen. Oldenburgissa vuonna 2009 järjestettyä Euroopan nuorten
lähetyskongressia varten perustettu ja edelliseen työryhmään keväällä sulautui Mission-Net -työryhmä –
Juha Valta. SLN:n hallituksen nykyisenä puheenjohtajana toimii lähetysteologi, dosentti Timo Vasko
(vuodesta 2007-) Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta ja sihteerinä teologian ylioppilas Markus Alajoki
Suomen Operaatio Mobilisaatiosta. Tänään tämän juhlan kuluessa voimme kohta luoda katseemme sekä
menneeseen että tulevaan ja antaa kaikesta johdatuksesta ja siunauksesta kunnian Kolmiyhteiselle Jumalalle!
”Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan
Jumalaa, Isäämme” (Kol. 3:17). Tervetuloa SLN:n 90-vuotisjuhlaan! Välkommen! Welcome!
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