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Lähetysseuran tukeman yhteisöryhmän avulla 
nepalilainen Kesh Maya on parantanut toimeen-
tuloaan sekä saanut rohkeutta puuttua dalitien 
kokemaan kastisyrjintään.
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Jeesuksen sanomaa kutsutaan usein ilosanomaksi. 
Kansainvälisessä toiminnassa käsite ilo kuuluu peh-

meisiin arvoihin, ja sitä käytetään harvemmin kuin käsit-
teitä oikeudenmukaisuus tai rauha. Iloa ei voi määritellä 
lainsäädännöllisillä tai muilla seurantavälineillä. Ilosta on 
vaikea tehdä tavoite, mutta hyvät tavoitteet vaikuttavat 
ilon syntymiseen. Inhimilliselle hyvinvoinnille ja kehi-
tykselle ilo on valtava voimavara. 

Skeptisyys ilon korostamista kohtaan voi johtua siitä, 
että hymyt ja naurut helposti antavat keinotekoisen vaiku-
telman. Aasian kontekstista tiedämme, että kauniin hymyn 
takana voi piillä raskaitakin murhenäytelmiä. Todellinen 
ilo ei kuitenkaan pohjaudu teeskentelyyn, vaan totuuteen. 

Suomen Lähetysseuran vuosiraportti 2019 kertoo 
ilon lähteistä. Jo Raamatun kertomus paimenista joulu-
na osoittaa, miten lahjan saaminen, hyvän sanoman vas-
taanottaminen ja osallistuminen synnyttävät iloa. Mekin 
olemme toiminnassamme nähneet, miten voimauttava 
kokemus on, kun ihminen kuulee ilosanoman ja pääsee 
osaksi yhteisöä. Kuuluminen joukkoon voi olla syrjäyty-
neelle elämää muuttava kokemus. 

Iloa tuo myös, kun ihminen saa tukea elämänsä perus-

Ilo on muutosvoima

Suomen Lähetysseuran työ 2019
Toivo. Yhteistyö. Muutos.

Rakennamme maailmaa, jossa jokainen saa äänensä kuu-
luville. Toimimme osana paikallisten kumppanien yh-

teisöä ja tuemme paikallista osaamista.
Viime vuosina työmme painopiste on siirtynyt Afrikasta 

Aasiaan, jossa pienet kirkot tarvitsevat tukea. Ulkoministeri-
ön tukemaa kehitysyhteistyötä teemme 12 maassa. Sen paino- 
piste on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Toimimme läheisessä yhteistyössä Kirkkojen maailman-
neuvoston ja Luterilaisen maailmanliiton kanssa sekä olem-
me jäsen kirkollisen kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun 
ja vaikuttamistyön yhteenliittymässä, ACT-allianssissa.

Lue lisää työstämme
www.suomenlahetysseura.fi

Ilosanoma Jeesuksesta 
Kristuksesta, Jumalan pojasta, 
lähti liikkeelle näin.
(Mark. 1:1)

asioiden järjestämiseen. Tämä näkyy, kun vanhempansa 
menettänyt lapsi saakin mahdollisuuden koulutukseen ja 
ammattiin. Tai kun yhteisö toimii niin, että vammaisella 
ihmisellä on samanlaiset mahdollisuudet osallistua yhtei-
sön elämään kuin muilla. Raamatun peruskertomuksiin 
kuuluvat kertomukset siitä, miten Jeesus kohtasi ihmisiä 
elämän kriiseissä ja vaikeuksissa. Uusi toivo ja uudet mah-
dollisuudet avasivat tien iloon. 

Iloa tuottaa myös se, kun vaikeat rauhan ja sovinnon 
prosessit etenevät. Konfliktit ja epäoikeudenmukaisuus 
sitovat valtavasti energiaa ja luovat ahdistusta. Oikeuden-
mukaisten ratkaisujen löytäminen vapauttaa. 

Seuraavat sivut kertovat työstä, joka on synnyttänyt 
iloa satojen tuhansien ihmisten elämässä. Kristillisestä 
arvopohjastamme käsin uskomme myös, että ilo syntyy, 
kun ihminen ymmärtää olevansa arvokas ja rakastettu – 
taustasta, taloudesta tai saavutuksista riippumatta. Siksi 
kerromme myös luomisuskoon perustuvasta ihmisar-
vosta, ristillä näytetystä 
itsensä antavasta rak-
kaudesta, ja Hengen elä-
mää uudistavasta työstä. 
Tämä sanoma innostaa 
ihmisiä lähtemään liik-
keelle ilon viestinviejinä 
sanoin ja teoin. 

Rolf Steffansson
toiminnanjohtaja

Teemme pitkäjänteistä työtä oikeudenmukaisen ja inhimillisen maailman 
puolesta. Kirkon sanoma toivosta, uskosta ja lähimmäisenrakkaudesta on 
ollut työmme lähtökohta jo 160 vuotta. Toimimme lähes 30 maassa yli sadan 
kumppanikirkon ja -järjestön kanssa. 

http://www.suomenlahetysseura.fi
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Kuva: Katja TynkkynenKuva: Virve Rissanen

Kuva: Janne Juhaninmäki

Lue lisää: suomenlahetysseura.fi/tyomme

Kuva: Mimosa Hedberg

Sissistä kyläyhteisön 
rakentajaksi 
Vielä muutama vuosi sitten kolumbia-
lainen Palacio Flores kantoi asetta, 
nyt hän rutistaa sylissään pientä 
tytärtä ja tyttärentytärtä. Yli kaksi 
vuosikymmentä sissiliikkeen riveissä 
sotinut mies keskittyy nyt maan-
viljelyyn ja perheeseensä. Lisäksi 
hän toimii aktiivisesti kyläyhteisön-
sä elinolojen parantamiseksi sekä 
rauhanrakentamiseksi Kolumbian 
luterilaisen kirkon ja Lähetysseuran 
tukemassa hankkeessa.

Kastelujärjestelmiä  
ja ruokaturvaa
Nepalissa valtion viranomaiset ovat 
kiitelleet Lähetysseuran tukemien 
yhteisöryhmien työtä kyliensä kehit-
tämiseksi. Ryhmät ovat myös saaneet 
paikallishallinnolta tukea kastelujär-
jestelmiin, ympäristöystävälliseen 
maanviljelyyn ja vessojen rakenta-
miseen. Kylien naiset kertovat, että 
perheiden toimeentulo ja ruokaturva 
ovat parantuneet, lapset käyvät kou-
lua pidempään ja kylissä vammaisten 
asema on parantunut sekä perheväki-
valta vähentynyt.

Papiksi Lähetysseuran tuella

Palkittua 
vammaistyötä
Monissa maissa elää uskomus siitä, 
että vammaisuuden aiheuttaa kirous 
tai vanhempien tekemät virheet. 
Lähetysseuran pitkäjänteinen työ 
vammaisten ihmisten hyväksi on 
viime vuosina palkittu kolmesti,  
niin Suomessa kuin maailmalla. 
Hyvä esimerkki työstä on Pohjois- 
Etiopiassa, jossa kirkon toiminta-
keskus tarjoaa vammaisille lapsille 
fysioterapiaa ja vertaistukea.  
Monivammainen Habtamu on  
kehittynyt huimasti ryhmässä  
saamansa kuntoutuksen ansiosta.

Tansanialaiset Godlisten Mzulla ja Simon  
Deus Francis opiskelivat papeiksi Lähetys- 
seuran stipendiaatteina. Godlisten 
kouluttaa nyt hiippakuntansa koulutus-
keskuksessa uusia työntekijöitä seura-
kuntiin. Simon toimii pappina alueella, 
jossa hänen vastuullaan on neljä nuorta 
seurakuntaa. Lähetysseuran tukema 
teologinen koulutus raamattuopistoissa, 
seminaareissa ja yliopistoissa eri puolilla 
maailmaa tukee kirkkojen kasvua  
sekä vahvistaa niiden työntekijöiden  
ja vapaaehtoisten osaamista. 

http://suomenlahetysseura.fi/tyomme


Ympäristöasiat esillä Suomessa ja maailmalla

Talous 2019

Suomen Lähetysseuran toimintaa rahoittavat Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat, kristilli-

set järjestöt, ulkoministeriö sekä yksityiset ihmiset. 
Vuoden 2019 lopussa Lähetysseuran palveluksessa 

oli 207 työntekijää, 120 kotimaisessa ja 87 ulkomai-
sessa työssä. Lisäksi Lähetysseuran kautta lähti vapaa- 
ehtoistyöhön 31 Felm Volunteeria.

120
työntekijää 
kotimaassa

31
Felm  

Volunteeria

87
työntekijää 
ulkomailla

Nuoret ideoivat  
Ilmastovalintatalon
Lähetysseuran vapaaehtoistoiminnan Toivoa ilmassa 
-projektissa nuoret vapaaehtoiset syvensivät osaamis-
taan ilmastokysymyksissä sekä suunnittelivat ja toteut-
tivat Ilmastovalintatalon, jossa voi testata valintojensa 
ilmastoystävällisyyttä ja saada samalla vinkkejä ympä-
ristöystävällisempiin valintoihin. Se toteutettiin ensim-
mäistä kertaa Maailma kylässä -festivaaleilla 2019, ja 
sen jälkeen sitä on käytetty muissakin Lähetysseuran 
ja seurakuntien tapahtumissa.

Kauneimmat Joululaulut 
ennätystulokseen
Kauneimmat Joululaulut teki vuonna 2019 historiansa 
parhaan tuloksen, 1 165 000 euroa. Tuotto käytetään 
heikoimmassa asemassa olevien lasten hyväksi kehitty- 
vissä maissa. 

Joulun aikaan mediassa näkyi paljon uutisia siitä, 
miten kirkot täyttyivät joululaulujen laulajista. Joulu-
lauluja laulettiin kirkkojen lisäksi ravintoloissa, van-
hainkodeissa, ostoskeskuksissa ja laivoilla. Viime joulun 
uutuus oli Kauneimmat Joululaulut -karaoke. Kirkon 
tutkimuskeskuksen mukaan kolme viidestä suomalai-
sesta kertoi laulavansa Kauneimpia Joululauluja. 

Vuoden taide-elämys oli kauppakeskus Triplassa Töö- 
lön seurakunnan kanssa järjestetty suuri Kauneimmat 
Joululaulut -tapahtuma, joka keräsi noin 3 000 osallistu-
jaa. Vuoden 2019 kampanjan suojelija oli Katri Helena.

Tulot 28,8 M€ Menot 30,8 M€

8,3 
Seurakuntien talous-
arvioavustukset

4,9 
Ulko-
ministeriön 
kehitysyhteistyö-
avustus

2,7 
Ulkoministeriön 

avustus rauhantyöhön

0,1 
Muut ulkomaisen työn tuotot

2,2 
Seurakuntien 
vapaaehtoistoiminta

0,7 
Yhteistyöjärjestöt 
ja yritykset

1,9 
Testamentit

1,6 
Kirkko-
kolehdit

2,6 
Keräykset ja 
lahjoitukset

3,8 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta 
sekä muut tuotot

2,7 
Yleis-, talous- ja 
henkilöstöhallinto

9,6 
Kotimainen 
työ

18,5 
Ulkomainen 

työ*

Ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät ihmisten elämässä joka 
puolella maailmaa. Eniten niistä kärsivät ne, jotka ovat jo ennes-
täänkin heikossa asemassa ja jotka ovat vähiten vaikuttaneet niiden 

syntyyn. Lähetysseura alkoi vuonna 2019 tarjota kumppaneilleen 
koulutusta ilmastonmuutokseen ja katastrofeihin varautumisesta.

Ympäristötyö nostettiin vahvasti esille myös varainhankinnassa  
ja viestinnässä, muun muassa Tasaus-kampanjassa. Lähetysseura 

perusti Ympäristöpankin, ja niin yrityksille kuin yksityisille avattiin 
mahdollisuus kompensoida matkustuksesta aiheutuvia päästöjä 
kompensaatiorahaston kautta. Varat käytetään muun muassa yh-
teisöpohjaisiin metsityshankkeisiin Nepalissa ja Tansaniassa.

9,3
Kirkollinen 
työ

5,3
Kehitys-
yhteistyö

0,3
Katastro�-
työ

2,9
Rauhantyö 

0,7
Ulkomaantyön 
yhteiset kulut

34%
Aasia

34%
Afrikka

32%
Eurooppa, Latina-
lainen Amerikka ja 
verkostoyhteistyö

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
www.suomenlahetysseura.fi/toimintakertomukset

Kuva: Hannes Honkanen

Kuva: Heidi Tirri

Kuvat: Sami Mannerheimo ja Markus Sommers

Kansainvälinen 
konferenssi 
kokosi huippu- 
asiantuntijoita
Neljättä kertaa järjestetty National 
Dialogues -konferenssi toi kesä-
kuussa 2019 Helsinkiin suuren jou-
kon rauhanprosesseihin osallistujia 
ja muita rauhantyön ammattilaisia. 
Lähetysseura toimi sihteeristönä 
konferenssissa, joka järjestettiin yh-
teistyössä ulkoministeriön, CMI:n 
ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. 
Konferenssin erityisteemana oli 
teknologian hyödyt ja riskit rauhan-
prosesseille.

Kuva: Heli Pekkonen

http://www.suomenlahetysseura.fi/toimintakertomukset


160 toivon tarinaa
Vuonna 2019 Lähetysseura vietti 160-vuotisjuhlavuotta 
kertomalla tarinoita siitä, miten kristillinen usko sanoin 
ja teoin tuo toivoa syrjäytetyille. 

Juhlavuoden kunniaksi Lähetysseura myös kutsui 
toukokuussa kolmisenkymmentä yhteistyökirkkojensa 
ja -järjestöjensä edustajaa kumppanuuskonsultaatioon 
keskustelemaan yhteisistä tavoitteista ja haasteista, ja-
kamaan kokemuksia ja verkottumaan toistensa kanssa. 

Suomen Lähetysseura
PL 56, 00241 Helsinki
p. 09 12971*
info@suomenlahetysseura.fi
suomenlahetysseura.fi

IBAN FI38 8000 1400 1611 30, DABAFIHH
Keräysluvat: Manner-Suomi RA/2020/3, 
Ahvenanmaa ÅLR 2019/6111
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Kuva: Ilkka Koivisto



Tule mukaan tuomaan toivoa maailmaan!

Lahjoita 
osoitteessa 

toivoa.fi

http://suomenlahetysseura.fi
http://toivoa.fi

