SUOMEN LÄHETYSNEUVOSTO
RY FINSKA MISSIONSRÅDET RF
VUOSIKERTOMUS 2017
1) TOIMINNAN YLEISTÄ ARVIOINTIA
Jäsenyhteisöjen osallistuminen hallituksen kokouksiin toimintavuoden aikana oli aktiivista.
Lähetystyöntekijöitä koskeva tilasto julkaistiin kesällä 2017. Taloustilastojen kokoaminen
toteutettiin aikataulun mukaisesti, mutta julkaisu myöhästyi seuraavalle vuodelle.
Toimintasuunnitelman 2017 mukaisesti hallitus keskusteli yhdistyksen hallinnon keventämisestä.
Keskeiseksi kysymykseksi nousi hallituksen päätösvaltaisuuden varmistaminen ja päätöksenteko.
Esitystä valmistelemaan perustettiin työryhmä, johon kuului Timo Reuhkala, Jarmo Saarni, Asko
Alajoki ja Ari Lukkarinen. Työryhmän toi esityksen vuosikokoukselle, joka järjesti äänestyksen eri
vaihtoehtojen välillä. Vuosikokous päätti valita hallitukseen sääntöjen salliman minimimäärän
jäseniä (20), eikä tehnyt yhdistyksen sääntöihin muutoksia. Jälkikäteen suoritetussa tarkastuksessa
huomattiin, että vuosikokouksen tekemästä hallituksen jäsenisiä koskevasta listauksesta puuttui yksi
jäsen. Hallitus pyysi vuosikokousta palaamaan tehtyyn päätökseen ja korjaamaan sitä. Vuosikokous
valitsi puuttuvan jäsenen jälkikäteen, ja hallitus saatettiin tällä menettelyllä lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Hallituksen kokoukset olivat toimintavuoden aikana avoimia myös niille jäsenjärjestöille, jotka eivät
kuuluneet hallitukseen.
2) ORGANISAATIO
Suomen lähetysneuvosto ry:ssä (SLN) oli vuoden 2017 alussa 30 jäsenyhteisöä. Suomen
helluntaiystävien ulkolähetys erosi kevään aikana ja 2017 lopussa SLN:on kuului 29 jäsenyhteisöä.
Vuosikokous pidettiin 24.4.2017. Puheenjohtajaksi valittiin Timo Keskitalo (Patmos Lähetyssäätiö).
Yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin HTM Antti Miettinen ja toiminnantarkastajaksi Hans
Rönnlund, varatilintarkastajaksi HTM Osmo Kalmari ja varatoiminnantarkastajaksi Pekka
Haapasaari. Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa 24.4. varapuheenjohtajaksi valittiin Timo
Reuhkala (Medialähetys Sanansaattajat), sihteeriksi Anni Mustonen ja rahastonhoitajaksi Juhani
Saukkonen.
SLN:n järjesti viisi hallituksen kokousta. Ne pidettiin 13.2.; 24.4.; 11.9. ja 20.11.2017 siten, että
24.4. järjestettiin vuosikokouksen lisäksi kaksi kokousta: hallituksen kokous ja uuden hallituksen
järjestäytymiskokous. Kokouspaikkana toimivat eri jäsenjärjestöjen tilat.
Suomen lähetysneuvostossa toimi seitsemän työryhmää, joista viisi oli aktiivisia toimintavuoden
aikana.
• Lähetysteologian ja lähetysstrategian työryhmä (pj Timo Reuhkala)
• Lähetystyöntekijöiden huolto -työryhmä (pj Pirjo Alajoki, Kristiina Erelä, Paula Vuorinen)
• Kehitysyhteistyön työryhmä (pj Rowan Clusker)
• Lähetyspyhätyöryhmä (pj Richard Brewis)
• Viestintätyöryhmä (ei toimintaa vuonna 2017)
• Lähetystyöntekijöiden työsuhdeasioiden työryhmä (ei toimintaa 2017)
• Työryhmä nuorten aikuisten lähetystyö eteenpäin viemiseksi (NALE) (pj Jari Sippola)
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Työryhmät käsittelivät toimialojensa erityiskysymyksiä, järjestivät teemapäiviä ja tiedottivat
toiminnastaan hallitukselle.
3) KANSAINVÄLISET YHTEYDET
Suomen lähetysneuvosto oli jäsenenä European Evangelical Mission Associationissa (EEMA).
Varapuheenjohtaja Timo Reuhkala osallistui EEMA:n kokoukseen Maltalla 21.-24.11.2017. SLN
teki yhteistyötä European Ecumenical Mission Councilin (EEMC) sekä EEMA:n toimintaan
kuuluvan European Member Caren kanssa. Puheenjohtaja osallistui EEMC:n konferenssiin 8.10.2.2017 Lontoossa. SLN ei kuitenkaan osallistunut EEMC:n kahteen seminaariin koskien vuonna
2017 pidettyä Maailman lähetyskonferenssia. Lähetystyöntekijöiden huoltotyöryhmän
puheenjohtaja ei osallistunut toimintavuonna Member Care Europen hallituksen kokoukseen
muiden kiireiden vuoksi.
4) KOTIMAISET YHTEYDET
Suomen lähetysneuvosto kutsuttiin vieraaksi Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN)
kevätkokoukseen 19.4.2017 ja syyskokoukseen 15.–16.10.2017. Puheenjohtajat osallistuivat
syyskokoukseen, mutta eivät päässeet kevätkokoukseen.
5) TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
Suomen lähetysneuvosto jatkoi toiminnastaan tiedottamista kotisivujen kautta osoitteessa
www.lahetysneuvosto.fi. Sivuilla on tietoa SLN:n toiminnasta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
sekä linkit jäsenjärjestöjen kotisivuille. Sivujen toimittamisesta ja päivittämisestä vastasi sihteeri.
SLN julkaisi keväällä yhdessä Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) kanssa rukousoppaan. Siinä
yhdistyivät kaksi muslimien kohtaamiseen ja lähetystyöhön rohkaisevaa rukousopasta, Ramadan
rukousvihko ja PerjantaiRukous.fi –rukousopas. SLN:n nettisivujen etusivua ladattiin 4427 kertaa
(1.1.-31.12.2017)
6) TYÖRYHMIEN VUOSIKERTOMUKSET
Lähetysteologian ja lähetysstrategian työryhmä
Työryhmä kokoontui yhden kerran toimintavuoden aikana.
Lähetystyöntekijöiden huoltotyöryhmä
Työryhmällä oli levollinen työskentelyvuosi. Työryhmä päätti, ettei vuoden aikana
järjestetä teemapäivää. Kokouksissa valmisteltiin seuraavalle vuodelle suunniteltua
teemapäivää.
Työryhmän jäsenet vuonna 2017 olivat: Raija Hämynen (Lähetysyhdistys Kylväjä), Minna
Hämäläinen (Operaatio Mobilisaatio), Pekka Jauhiainen (Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys), Ilkka Kastepohja (Medialähetys Sanansaattajat), Iiris Kontra
(Suomen Lähetysseura), Liisa ja Kyösti Leppänen (Suomen Vapaakirkko), Kirsti Sirviö
(Kirkon lähetystyön keskus), Tiina Viinikkala (Fida International) ja työryhmän
puheenjohtaja Paula Vuorinen (Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys). Työryhmä
kokoontui neljä kertaa, 15.2., 13.6., 1.9. ja 29.11.2017. Vuoden viimeiseen kokoukseen
osallistui myös Kristiina Erelä (Medialähetys Sanansaattajat), joka palaa työryhmän
puheenjohtajaksi vuoden 2018 alusta.
2

Paula Vuorinen oli SLN:n valitsema edustaja Member Care Europen (MCE) hallituksessa.
Työesteiden takia hän ei päässyt osallistumaan MCE:n hallituksen kokoukseen
maaliskuussa 2017.
Työryhmän alainen retriittitiimi järjesti ”Taakkaa kevyemmäksi” retriitin
lähetystyöntekijöille 7.-11.6.2017 Evankelistakodilla Vilppulassa. Retriittiin osallistui 15
lähettiä seitsemästä eri järjestöstä. Retriitin aikana oli mahdollista työstää lähetystyössä
kertyneitä taakkoja asiantuntijoiden luentojen avulla. Jokaisella osallistujalla oli
henkilökohtaisia keskusteluja oman ohjaajan kanssa. Henkilökuntaan kuului 11 koulutettua
ohjaajaa sekä yksi henkilö, joka vastasi käytännön asioista.
Retriittitiimin jäsen Pirjo Alajoki kirjoitti raportissaan osallistujien palautteesta:
”Jokainen retriitti on ollut vähän erilainen johtuen ryhmän erilaisuudesta. Palaute on
kuitenkin ollut yksiselitteinen: tällaiselle toiminnalle on tilausta ja tarvetta. Jos muutamassa
päivässä voi saada purettua jopa vuosien takaisia taakkoja, niin että voi jatkaa sen jälkeen
matkaansa seestyneemmällä mielellä, se on kaiken vaivan
arvoista.”
Kehitysyhteistyön työryhmä
Työryhmä järjesti yritysyhteistyön info-tilaisuuden 9.5.2017 Suomen Lähetysseuralla.
Tilaisuus oli tarkoitettu jäsen järjestöjen perehdyttämiseen aiheeseen liittyen. Puhujana oli
kehitysyhteistyön kattojärjestön Kepa ry:n yritysyhteistyöasiantuntija Kari-Pekka
Murtonen. Osallistujia oli noin kymmenen.
“Uskonnot, kehitys ja eriarvoisuus” teemailtapäivä pidettiin 8.9.2017 Helsingin yliopistossa.
Järjestäjinä toimivat SLN:n jäsenjärjestöt (Lähetysyhdistys Kylväjä ja Pipliaseura), Kepa ja
Helsingin yliopisto. Teemapäivässä keskusteltiin siitä, kuinka uskonnot ja inhimillinen
kehitys kietoutuvat toisiinsa eri tavoin. Teemapäivä lähtökohta oli, että uskonnot ovat osa
kulttuuria ja yhteiskuntia, ja siksi on tärkeää huomioida ne kaikessa kehitysyhteistyössä.
Lisäksi uskonnolliset toimijat voivat joko edistää tai jarruttaa kehitystä monin tavoin.
Iltapäivän aikana tarkasteltiin muu muassa kristillistaustaista avustustyötä Kiinassa,
uskontokunnan vaihtamisen vaikutuksia hinduenemmistöisessä Nepalissa ja islamilaisten
toimijoiden avustustyötä Egyptissä sekä kuultiin ulkoministeriön näkökulma tematiikkaan.
Tilaisuuden aikana oli asiantuntijoiden puheenvuoroja ja sen jälkeen SLN:n
kehitysyhteistyöryhmän puheenjohtajan Rowan Cluskerin johtama paneelikeskustelu
teemapäivän aiheen liittyen. Mukana teemapäivässä oli sekä kansalaisjärjestöjen edustajia,
että opiskelijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita. Osallistujia oli 28. Kepa julkaisi
tapahtumasta uutisen nettisivuillaan.
Lähetystyöntekijöiden työsuhdeasioiden työryhmä
Ei toimintaa vuonna 2017.
Ekumeeninen lähetyspyhätyöryhmä
Työryhmä vastasi lokakuun toisena viikonloppuna (7.–8.10.2017) vietetyn ekumeenisen
lähetyspyhän toteutuksesta. Vuonna 2017 työryhmä valitsi teemaksi ”Kristityn vapaus / En
kristen männikas frihet”. Työryhmä laati aineiston sekä suomeksi että ruotsiksi. Aineisto
julkaistiin SEN:n internetsivuilla, ja siihen oli linkki Suomen lähetysneuvoston sivuilla.
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Toimintavuoden aikana työryhmä keskusteli lähetyspyhää uudelleenarvioinnista ja esitteli
aiheesta muistion SLN:n hallituksen kokouksessa. Muutoksia lähetyspyhään ajankohtaan ei
tehty toimintavuotena. Työryhmään kuuluivat puheenjohtaja Richard Brewis (Suomen
vapaakristillinen neuvosto); Jukka Norvanto (SLN, ev.lut.), Mari Hattunen (Suomen
ekumeeninen neuvosto, ort.) ja Isä Toan Tri Nguyen (Suomen ekumeeninen neuvosto,
kat.).
Viestintätyöryhmä
Ei toimintaa vuonna 2017.
NALE – Työryhmä nuorten aikuisten lähetystyön eteenpäin viemiseksi
NALE kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Se keskittyi kolmeen osa-alueeseen
seuraavasti.
1) Mission-Net
NALE toimi Mission-Net -organisaation Suomen kansallisena motivaattorina (National
Motivator). Viides Mission-Net -tapahtuma oli tarkoitus pitää Venrayssa, Hollannissa,
28.12.2017-2.1.2018, mutta se peruttiin 6.12.2017 liian vähäisen ilmoittautujamäärän takia
(noin 500 ilmoittautunutta siihen mennessä, kun tavoite oli 2000).
Työryhmä painatti yli 5000 A6-mainoslehtistä Mission-Netin tiedotusta varten. Työryhmä
jakoi niitä seurakuntiin ja erilaisissa kristillisissä tapahtumissa. Jaossa oli myös Mission-Netorganisaatiolta saatuja julisteita.
Työryhmä oli yhteydessä eri seurakuntiin ja nuorisotyöntekijöihin. Yleisesti ottaen MissionNetin ajankohta ja kokonaiskustannukset koettiin suuriksi haasteiksi. Tapahtuman
osallistumismaksu oli aiempaa suurempi.
Työryhmä tuotti sisältöä Mission-Netin Suomen Facebook- ja Instagram-tileille. Syksyllä
Sofia Vesalainen toimi vapaaehtoisena ja piti Mission-Netiä esillä sosiaalisessa mediassa,
YouTubessa ja muun muassa Uskovaiset nuoret -toiminnan kautta.
Syksyllä työryhmä päätti keskittyä yksittäisten nuorten aikuisten kutsumiseen MissionNetiin. Työryhmä tarjosi heille NALE:n kautta mahdollisuuden vähintään 150 € suuruiseen
stipendiin matka- ja osallistumiskulujen kattamiseksi. Työryhmän tavoitteena oli tehdä
Mission-Netistä näille nuorille usean vuoden prosessi, tukea heitä rinnalla kulkijoina
tapahtumien välisenä aikana sekä rakentaa Mission-Netin movement-ajatusta heidän
kanssaan ja Mission-Netin markkinointia heidän kautta. Työryhmä kartoitti myös
yhteiskuljetusten ja pakettimatkan järjestämistä Mission-Net-tapahtumaan. Jari Sippola
osallistui Mission.netin kansallisten motivaattorien tapaamiseen Stuttgartissa, Saksassa,
helmikuussa 2017.
Domini Life -mobiilisovellus
NALE oli yhteistyössä Medialähetys Sanansaattajien johtamassa projektissa. Domini Life mobiilisovellus julkaistiin joulukuussa 2017. Appi tukee kristittyjä rukouselämän ja
jumalasuhteen syvenemisessä, ja jatkoversioissa se myös haastaa arjen kristilliseen ja
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lähetyshenkiseen elämään. Sanansaattajien Mervi Viuhko johti projektiryhmää, ja NALE:n
puolelta siihen osallistui Jari Sippola.
Muu toiminta
Työryhmä totesi, että Trans4mission-tapahtuman aika ei ole nyt, ja mietti, miten nuorten
hengellistä kasvua voitaisiin tukea järjestöyhteistyönä. Esillä oli muun muassa ajatus
”järjestömessu” konseptista, jossa
- järjestöille tarjotaan mahdollisuutta esitellä toimintaansa (olemassa olevissa) eri
tapahtumissa (musiikkifestareilla ynnä muualla) eri paikkakunnilla – järjestetään niiden
kylkeen showcase-tapahtumia, joita koordinoidaan ja tarjotaan järjestöille keskitetysti.
- Yksinkertainen platform ja järjestelmä, johon on helppo tulla mukaan.
- Showcase-tapahtumat voisi toteuttaa Mission-Netin brändillä.
- Konseptiin voisi kuulua myös erityisiä Mission-Net-päiviä/-tapahtumia, joissa on
Trans4missionin kaltainen ohjelma, mutta kevyemmin toteutettuna.
- Seurakunnissa ei juurikaan ole lähetystapahtumia nuorille aikuisille tai muillekaan, joten
seurakuntiin voisi tarjota valmiilla formaatilla nopeasti järjestettäviä matalan kynnyksen
juttuja, jotka palvelisivat seurakuntia.
Lisäksi Jari Sippola osallistui The 2017 European Forum for Church Multiplication tapahtumaan Barcelonassa, Espanjassa, helmikuussa 2017.
Ryhmään kuuluivat (tilanne vuoden lopussa) Elina Almgren (Suomen Vapaakirkko), Henri
Hermunen (YWAM Finland ja Uskovaiset nuoret), Tatu Kekkonen (Operaatio
Mobilisaatio), Ilkka Kujala (Patmos Lähetyssäätiö ja Suomen Vapaakirkko), Juha
Lehtonen (Fida International), Milka Myllynen (Wycliffe Raamatunkääntäjät), Sari
Nuutinen (OPKO), Jari Sippola (Suomen Evankelinen Allianssi), puheenjohtaja, Mervi
Viuhko (Medialähetys Sanansaattajat). Alkuvuonna mukana olleet Mikael Elmolhoda
(Uskovaiset nuoret), Anne Keskimaa (Wycliffe Raamatunkääntäjät) ja Joonas Kohvakka
(Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys) jäivät vuoden aikana ryhmästä pois.
7)

LÄHETYSTYÖN TILASTOT

Vuoden aikana koottiin kaksi tilastoa. Perinteinen alkuvuodesta koottu tilasto sisälsi jaottelun
lähettien ammattialoista, työntekijät maittain ja maanosittain. Toinen tilastoon koottiin koko SLN:n
laajuudessa tiedot lähetystyöhön käytetyistä varoista jäsenyhteisöittäin.
8)

ARKISTOINTI

SLN:n sihteeri on ylläpitänyt SLN:n arkistoa. Sijainti oli kesään saakka Suomen Lähetysseuran
kokoushuone 3 A kaapissa, josta se siirrettiin Lähetysseuran muuton takia Patmoksen tiloihin
(Pajuniityntie 1, 00320 Helsinki). Matti Korpiaho järjesteli ja siirsi aineistoa Kansallisarkistoon
toimintavuoden aikana.
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