SUOMEN LÄHETYSNEUVOSTO RY
FINSKA MISSIONSRÅDET RF
TOIMINTASUUNNITELMA 2018
SUOMEN LÄHETYSNEUVOSTON (SLN) TARKOITUS JA TEHTÄVÄT
SLN jatkaa sääntöjensä mukaisesti lähetystyötä tekevien yhteisöjen keskinäisen yhteyden
vahvistamista ja lähetysasian edistämistä Suomessa.
HALLITUKSEN KOKOUKSET 2018
SLN:n hallitus kokoontuu neljä kertaa vuoden aikana viiteen kokoukseen. Vuosikokouspäivänä on
kaksi hallituksen kokousta. Kokouspaikkana toimivat eri jäsenjärjestöjen tilat. Kokousten alussa on
kokouskahvitus klo 9-9.30. Kokoukset alkavat klo 9.30 ja ne pidetään:
• 12.2.2018
• 9.4.2018
• 10.9.2018
• 19.11.2018
TYÖRYHMÄT
SLN:n toiminnassa keskeisessä osassa ovat seitsemän työryhmää. SLN:n työryhmät seuraavat ja
työstävät toimintansa alaan kuuluvia erityiskysymyksiä ja tiedottavat toiminnastaan hallitukselle
sekä järjestävät tarpeen mukaan teemapäiviä ja muuta toimintaa.
Lähetysteologian ja lähetysstrategian työryhmä
Tavoitteena rakentaa työryhmää ja kartoittaa eri järjestöjen ajankohtaisia teologisia ja
strategisia teemoja. Toiminta tapahtuu yhteistyössä Suomen ekumeenisen neuvoston kanssa.
Työryhmä suunnittelee aktiviteetteja vuonna 2019 vietettävää Suomen lähetysneuvoston
100. juhlavuotta varten (Lähetyskonferenssi III).
Kehitysyhteistyön työryhmä
Työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan kaksi tai kolme kertaa. Syksyllä 2018 ryhmä
järjestää kehitysyhteistyön liittyvän teemapäivän.
Lähetystyöntekijöiden huolto –työryhmä
Työryhmä kokoontuu toimintavuotena neljä kertaa. Työryhmä keskustelee suomalaisten
lähetystyöntekijöiden henkiseen huoltoon liittyvistä ajankohtaisista asioista, koulutuksista ja
palveluista sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia jäsenten kesken. Työryhmä toteuttaa
teemapäivän 8.2.2018 Hyvinkäällä. Teemapäivän aiheena on Lähetystyöntekijä ja
työnantaja yhteisessä työssä – Avaimia onnistuneeseen vuorovaikutukseen. Luennoitsijaksi
on kutsuttu lähetystyöntekijä Marja Grayn (Suomen Vapaakirkko/WEC International).
Taakkaa kevyemmäksi – lähettiretriitit ovat lähettihuoltotyöryhmän alaista toimintaa, jota
toteuttaa sitä varten muodostettu erillinen työryhmä. Retriitti järjestetään 5.-9.6.2018
Vilppulassa ja niin ikään ensimmäistä kertaa koko perheelle tarkoitettu vastaava retriitti 26.30.6.2018. Työryhmä seuraa lähetysjärjestöjen turvallisuus- ja kriisikoulutuksen tilannetta ja
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osallistuu eurooppalaisten yhteistyöelinten kokouksiin.
Viestintätyöryhmä
Viestintätyöryhmään yritetään saattaa aktiiviseksi. Työryhmä valmistelee hallitukselle
esityksen SLN:n viestintästrategiasta.
Lähetystyöntekijöiden työsuhdeasiat työryhmä
Työryhmä järjestää vertaisoppimiseen tähtäävän tapaamisen 12.2.2018 Tampereen
Teopoliksessa. Tapaamisessa jaetaan lyhytaikaisen lähetystyön tietotaitoa yhteiseksi
hyödyksi.
Ekumeeninen lähetyspyhä työryhmä
Työryhmä vastaa ekumeenisen lähetyspyhä toteuttamisesta. Työryhmän jäsenet ovat
Richard Brewis (Suomen vapaakristillinen neuvosto, pj), Jukka Norvanto (SLN, ev.lut.),
Kirsi-Maria Hartikainen (Suomen ekumeeninen neuvosto, ort.) ja isä Nguyen Toan Tri
(Suomen ekumeeninen neuvosto, kat.)
NALE – Työryhmä nuorten aikuisten lähetystyön eteenpäin viemiseksi
NALEn visio ja tarkoitus on toimia vahvistimena uskovaisten nuorten aikuisten,
lähetysjärjestöjen ja seurakuntien välillä, jotta nämä löytäisivät paremmin toisensa ja
nuorilla aikuisilla olisi enemmän mahdollisuuksia löytää paikkansa Jumalan käytössä ja
sitoutua lähetyshenkiseen elämäntapaan.
Vuosina 2018-2019 työryhmän visio on luoda Suomeen uuden sukupolven lähetysilmiö.
STRATEGIA
Kärkihanke: munmissio.fi
Työryhmä luo nuorille suunnatun visuaalisesti tyylikkään nettisivun missiohakukoneeksi:
munmissio.fi. Nettisivun tavoitteena on yhdistää kutsumustaan etsivä nuori
lähetysjärjestöihin.
Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2018 luodaan tapahtumakonseptin, joka tulee näkymään
kristillisissä nuorisotapahtumissa. Mun missio -brändillä markkinoidaan vuonna 2018
erityisesti lyhytaikaisen lähetystyön mahdollisuuksia. Sosiaalisessa mediassa hyödynnetään
#munmissio hashtagia.
Vuoden 2018 aikana luodaan suunnitelma munmissio.fi -nettisivulle, joka julkaistaan
vuonna 2019.
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NALE nostaa esiin vuosittain yhden tai useamman erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille
suunnatun tapahtuman tai projektin, johon rohkaisemme verkostojamme osallistumaan.
Vuonna 2018 esiin nostetaan The Legacy Project 2019.
The Legacy Project on kesäkuussa 2019 järjestettävä järjestörajat ylittävä aktio, jonka
tavoitteena on mobilisoida 100 nuorta kuudelle mantereelle. Projektilla on oma
ohjausryhmä, jota NALE tukee omalla osaamisellaan, sekä omilla resursseillaan ja
verkostoillaan.
Projektista tehdään dokumenttielokuva tai dokumenttisarja, joka kertoo Jeesuksesta ja
maailmanlaajuisesta lähetystehtävästä uskottavalla tavalla uudelle sukupolvelle.
Dokumentin toteutuksessa ja julkaisussa hyödynnetään vahvasti sosiaalista mediaa.
Dokumentille perustetaan oma ohjausryhmänsä ja sille hankitaan oma rahoitus.
Kokoonpano:
Elina Almgren (Suomen Vapaakirkko)
Henri Hermunen, (YWAM Finland ja Uskovaiset nuoret), puheenjohtaja
Tatu Kekkonen (OM Suomi)
Ilkka Kujala (Patmos Lähetyssäätiö)
Juha Lehtonen (Fida International)
Milka Myllynen (Wycliffe Raamatunkääntäjät)
Jari Sippola (Suomen Evankelinen Allianssi)
Mervi Viuhko (Medialähetys Sanansaattajat)
Roni Zidbeck (SVK Missio)

EKUMEENINEN LÄHETYSPYHÄ
SLN työskentelee yhteistyössä SEN:n kanssa ja toteuttaa vuosittain lokakuun toisena lauantain tai
sunnuntaina yhteisen lähetyspyhän yhdessä Suomen kirkkokuntien, kristillisten yhteisöjen,
seurakuntien ja kristittyjen kanssa.
KRISTITTYJEN YKSEYDEN RUKOUSVIIKKO
Kristittyjen ykseyden rukousviikon aikana tammikuussa 2018 SLN osaltaan edistää lähetystyön
esillä pitämistä.
KANSAINVÄLISET YHTEYDET
SLN luo ja ylläpitää pohjoismaisia, eurooppalaisia ja muita kansainvälisiä yhteyksiä. SLN on
EEMA:n (European Evangelical Mission Association) jäsen ja sen vuosittaiseen kokoukseen
lähetetään SLN edustaja. Lisäksi SLN lähettää edustajan EEMC:n (European Ecumenical Mission
Council) kokouksiin. Vuoden 2018 kokous pidetään 16.-18.1.2018 Tukholmassa ja edustajana toimii
SLN:n puheenjohtaja. SLN on myös jäsenenä MCE:ssä (Member Care Europe / EEMA) (Euroopan
lähetystyöntekijöiden huolto). SLN:n lähetystyöntekijöiden huolto –työryhmän jäsen Paula Vuorinen
osallistuu Member Care Europen hallituksen suomalaisena jäsenenä kokoukseen Malagassa
Espanjassa maaliskuussa 2018 sekä samassa yhteydessä Malagassa 12.-15.3.2018 järjestettävään
EMCC 2018 -konsultaatioon (European Member Care Consultation).
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SLN:n edustaja Mervi Viuhko osallistuu Kirkkojen maailmanneuvoston lähetyksen ja
evankelioimisen komission järjestämään Maailman lähetyskonferenssiin, joka järjestetään Arushassa,
Tansaniassa 8.-13.3.2018. Järjestyksessään 14. lähetyskonferenssin teema on “Moving in the Spirit:
Called to Transforming Discipleship”.
TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA
SLN tiedottaa toiminnastaan kotisivuillaan www.lahetysneuvosto.fi. Kotisivuilla julkaistaan
pidettyjen seminaarien ja teemapäivien materiaalit.
SLN julkaisevat yhdessä Suomen evankelisen allianssin (SEA) ja Muslimityön Suomen toimikunta
(MUST) kanssa rukousoppaan. Siinä yhdistyivät kaksi muslimien kohtaamiseen ja lähetystyöhön
rohkaisevaa rukousopasta: Ramadan rukousvihko ja PerjantaiRukous.fi –rukousopas.
SLN kokoaa ja julkaisee jäsenyhteisöjen vuosittaista lähetystilastoa lähettimääristä ja
lähetysjärjestöjen taloudesta. SLN tiedottaa tilastoista ja pyrkii kehittämään tätä tilastointia
mahdollisimman kattavaksi.
SLN:n jäsenjärjestöt esitellään vuoden 2018 aikana radio-ohjelmien sarjassa. Kevään 2018 aikana
kustakin mukaan haluavasta lähetysjärjestöstä lähetetään Radio Patmoksen kautta 30 minuutin
ohjelma, jossa esitellään järjestön tämän hetkistä työtä. Syksyllä lähetetään toinen ohjelma, jossa
esillä on kunkin järjestön historia.
SLN palvelee parhaansa mukaan mediaa lähetystyön pitämiseksi esillä eri tiedotuskanavissa.
ARKISTO
SLN:n arkisto sijaitsee Patmoksen arkistotiloissa (Pajuniityntie 1, 00320 Helsinki). Muu vanhempi
aineisto siirretään vähintään 10 vuoden välein Kansallisarkistoon. Väliaikaisen arkiston ylläpidosta
ja siirrosta huolehtii SLN:n sihteeri tai muu nimetty henkilö.
TOIMITILAT
SLN:lla ei ole omia toimitiloja.
HENKILÖSTÖ
SLN:ssa toimivat palkkiotoimisina sihteeri, Anni Mustonen ja rahastonhoitaja Juhani Saukkonen.
Ostopalveluina hankitaan talousarvion sallimissa rajoissa muun muassa kirjanpitopalveluja.
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