
Etiopialainen Almenesh Feynisa  
on kylänsä terveyskomitean jäsen. 
Lähetysseuran ja kirkon tuella 
alueen asukkaiden terveydentila 
on parantunut huomattavasti  
ja kylän jokaisessa yli 600 talou-
dessa on käymälä.

Suomen Lähetysseura

2020



Papua-
Uusi-Guinea

Taiwan

Kambodža

LaosNepal

Thaimaa

Myanmar

Palestiinalaisalue

Suomi

Ranska

Viro

Pakistan

Oman

SyyriaIsrael

Angola

Etelä-Afrikka

Namibia

Zimbabwe

Botswana

Tansania

Venezuela

 Kolumbia

Senegal

Mauritania

Venäjä

Kiina

Hongkong

Etiopia

Bolivia

Kun suunnittelimme vuotta 2020, yhdeksi sen 
kohokohdaksi arvioitiin tuleva 150-vuotisjuhla 
sen kunniaksi, kun Lähetysseuran ensimmäiset 

työntekijät saapuivat Ambomaalle. Tavoitteena oli jär-
jestää näkyvät juhlat sekä Suomessa että Namibiassa. 

Vuonna 2020 opimme, että suunnitelmat muuttuvat. 
Opimme, että pandemiat ja kriisit eivät tapahdu vain 
siellä jossakin kaukana. Meidänkin yhteiskuntamme voi 
pysähtyä, ja mekin olemme haavoittuvia. Vaikka mat-
kustaminen väheni, meidän maailmamme pieneni, ja 
keskustelimme kumppaneidemme kanssa meitä kaikkia 
koskettavista haasteista.

Juhlinnan sijaan jouduimme yhdessä pohtimaan tehtä-
väämme uudessa ympäristössä. Vuoden koskettavimmat 
jumalanpalvelusuutiset tulivat pienistä kirkoista, joiden 
johtajat raportoivat, että he pystyivät järjestämään 
tilaisuuksia verkossa. Kaikessa epävarmuudessa ihmiset 
janosivat kirkon ääntä toivosta ja lohdutuksesta, ja 

Toivo paremmasta

Suomen Lähetysseuran työ 2020
Suomen Lähetysseura on kirkon virallinen lähetys- 
järjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysjärjestöistä. 
Teemme lähetystyötä, kehitysyhteistyötä ja rauhan-
työtä noin sadan yhteistyökumppanin kanssa lähes 30 
maassa. Usko Jumalaan, toivo paremmasta ja rakkaus 
lähimmäiseen muodostavat peruskallion, jolle Lähetys-
seuran toiminta on rakentunut jo yli 160 vuotta.  

Työmme tavoittaa heikoimmassa asemassa olevat, sor-
retut ja syrjityt: mahdollistamme kehitystä, rakennamme  
rauhaa ja luomme ihmisille tasa-arvoisia mahdollisuuk-
sia rakentaa itselleen ihmisarvoista elämää.

Lue lisää
suomenlahetysseura.fi

hakeutuivat internetin kautta lähetettyihin jumalan- 
palveluksiin, yhteyteen ja sielunhoitoon. Sanomme  
kiitokset kaikille teille, jotka tuellanne piditte toivon 
kynttilöitä palavina.

Vuonna 2020 diakonian tärkeys korostui Lähetysseuran  
työalueilla. Ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja eri- 
arvoisuuteen liittyvät haasteet olivat suuria jo ennen 
pandemiaa. Maailmanpankin mukaan viime vuonna 
köyhyys ja aliravitsemus lähtivät uudestaan kasvuun. 
Kirkot ja muut kumppanimme ovat olleet eturintamalla 
kohdatessaan ihmisten tarpeet. Samalla myös kumppa-
neiden omat resurssit ovat pienentyneet tilanteen takia. 
Muistamme kiitoksella kaikkia teitä, jotka rukouk-
sin ja lahjoituksin olitte mukana tukemassa heidän 
työtänsä. 

Monet kehityshankkeet hidastuivat merkittävästi. 
Lähetysseura käytti katastrofirahastoansa, suuntasim-
me varoja uudelleen ja olimme yli puolella miljoonalla 
eurolla mukana hätäavun jakamisessa, suojavarusteiden 
hankkimisessa ja koronatiedon tuottamisessa. Kiitos 
teille, jotka olitte mukana kohtaamassa kaukaisten 
lähimmäisten hädän.

Valitettavasti pandemia ei hiljentänyt maailman konflik-
teja. Kumppaneiden kanssa toteutetut vuoropuhelut ja 
pyrkimykset rauhan ja sovinnon rakentamiseen jatkui-
vat vuonna 2020. Erityisesti pyrimme saamaan naisten 
ja ruohonjuuritason toimijoiden äänen kuuluviin. 

Tässä raportissa kerromme esimerkkejä Lähetysseuran 
ja sen kumppaneiden vuoden 2020 työn tuloksista.
Ympäristöt ja tilanteet muuttuvat, mutta muistamme 
Paavalin kehotuksen: ”Toivokaa ja iloitkaa, kestäkää 
vaikeuksia ja rukoilkaa sinnikkäästi.” (Room. 12:12)

Rolf Steffansson
toiminnanjohtaja

”Toivokaa ja iloitkaa, kestäkää vaikeuksia 
ja rukoilkaa sinnikkäästi.” (Room. 12:12)
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TOIVON  TIELLÄ

Kuva: Emmanuel Mtika

Lue lisää:  
suomenlahetysseura.fi/
tyomme

Kolumbiassa alkuperäiskansat 
kärsivät eniten väkivallasta 
Lähetysseuran ja Kolumbian kirkon Väkivallasta sovin-
toon -hankkeessa tuetaan paitsi entisten sissien sopeu- 
tumista yhteiskuntaan myös alkuperäiskansojen aseman 

parantamista väkivaltaisuuksien runtelemilla ja 
köyhillä syrjäseuduilla. Etnisten ryhmien 

rauhanfoorumi kokoaa yhteen alkuperäis-
kansojen ja organisaatioiden edustajia 
keskustelemaan alueen haasteista ja yhteis-
työstä niiden ratkaisemiseksi. Hankkeessa 
on rakennettu rauhaa ja sovintoa ruohon-

juuritasolla, kohennettu elinoloja sekä 
edistetty ihmisoikeuksien ja 

sosiaalisen oikeudenmukai-
suuden toteutumista alueen 
etnisten yhteisöjen parissa.

Omalla kielellä on  
helpompi oppia

Äidinkielisen opetuksen tukeminen on yksi 
merkittävistä keinoista globaalin oppimisen 
kriisin ratkaisemisessa. Esimerkiksi Sene-
galissa on yli 30 kieltä, mutta virallinen ja 
samalla kouluissa käytettävä kieli on ranska. 
Lähetysseura ja Senegalin luterilainen 
kirkko ovat tehneet vuosia äidinkielistä 
lukutaito- ja esikoulutyötä mm. sereerin 
kielellä. Yhteistyössä valtion viranomais-
ten kanssa on edistetty esikoulutuksen 
saamista myös osaksi julkista koulutusta. 
Tavoitteena on lisätä lasten mahdollisuuksia 
oppia omalla kielellään.

Kirkon vastuunkantajat  
tarvitsevat koulutusta

Koronapandemiasta huolimatta Tansaniassa 
Nyakaton raamattuopistolla aloitti viime 
vuonna ennätysmäärä eli 79 opiskelijaa 
yhdeksästä hiippakunnasta. Runsaat kym-
menen vuotta sitten Lähetysseuran tuella 
perustetusta raamattukoulusta on kehittynyt 
alueellinen koulutuskeskus, jossa koulutetaan 
seurakuntatyöntekijöitä, evankelistoja ja 
pappeja työntekijäpulan vaivaamalle seudulle. 
Raamattuopistolla on myös merkittävä rooli 
kristillisen nuorisotyön vahvistamisessa,  
mikä on elintärkeää kirkon kasvulle ja sen 
sanoman vaikuttavuudelle. 

Tippakastelu ja aurinkokuivuri auttavat 
ilmastonmuutoksen keskellä

TODISTAMME  
RAJOJA YLITTÄ-
VÄSTÄ JUMALAN 
RAKKAUDESTA

MUUTAMME 
MAAILMAA  
OIKEUDENMU-
KAISEMMAKSI

PUOLUSTAMME 
SYRJITTYJEN  
IHMISARVOA  
JA -OIKEUKSIA

RAKENNAMME 
RAUHAN JA  
SOVINNON  
EDELLYTYKSIÄ

Lähetysseura on vuodesta 2020 lähtien  
kouluttanut yhteistyökumppaneitaan ilmaston- 
muutokseen ja katastrofeihin varautumisesta. 
Ilmastonmuutos näkyy jo ihmisten arjessa 
lähes kaikkialla maailmassa, erityisesti  
kehittyvissä maissa. Koulutuksia on ollut  
mm. Zimbabwessa ja Kambodžassa. Muovi- 
pullosta rakennettava tippakastelujärjestelmä, 
puuta säästävä liesi tai aurinkokuivuri ovat 
yksinkertaisia ja halpoja valmistaa. Kuivuuden 
ja tulvien aiheuttamiin tuhoihinkin voi varautua 
esimerkiksi uudenlaisilla viljelytekniikoilla  
ja kasvilajeilla.

Kuva: Katja TynkkynenKuva:  Ruusa Gawaza

Kuva: Ruusa GawazaKuva: Emmanuel Mtika
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Menot 28 M€

16,9
Ulkomainen työ

8,1
Kotimainen 

työ

3,0
yleis-, talous-  
ja henkilöstö- 

hallinto

Tulot 27,6 M€

6,4
Ulko- 
ministeriön  
kehitysyhteistyö- 
avustus 2,5

Ulkoministeriön avustus 
rauhantyöhön

8,3
Seurakuntien talous-
arvioavustukset

0,1
Muut ulkomaisen 

työn tuotot

1,3
Seurakuntien vapaa- 

ehtoistoiminta

0,7
Yhteistyöjärjestöt 

ja säätiöt

2,4
Testamentit

0,7
Kirkkokolehdit

2,6
Keräykset ja 
lahjoitukset

2,6
Sijoitus- ja rahoitus- 

toiminta sekä  
muut tuotot

Kauneimmat Joululaulut soivat striimeissä
Syksyllä 2020 seurakunnissa mietittiin kuumeisesti erilaisia vaihtoehtoisia 
tapoja laulaa Kauneimpia Joululauluja perinteisten yhteislaulutilaisuuksien 
sijaan. Loppuvuodesta koronatilanne huononi kuitenkin niin, että jäljelle 
jäivät enää lähinnä virtuaaliset tilaisuudet. Ne saivatkin mukavasti katsojia, 
mikä kertoo Kauneimpien Joululaulujen tärkeydestä 
suomalaisten joulunvietossa. Lähetysseuran järjestämä  
Koko Suomen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuus 
keräsi YouTubessa ja Facebookissa yhteensä yli 150 
000 katselua. Koronasta huolimatta Kauneimmat 
Joululaulut- kampanja keräsi köyhien maiden lapsille 
lähes puolet normaalituloksesta, noin 450 000 euroa. 
Kampanjan suojelija oli Paula Koivuniemi.
Kuvat: Hannes Honkanen

Talous 2020

Suomen Lähetysseuran toimintaa    
rahoittavat Suomen evankelis- 

luterilaisen kirkon seurakunnat,  
kristilliset järjestöt, ulkoministeriö 
sekä yksityiset ihmiset. 

Vuoden 2020 lopussa Lähetys- 
seuran palveluksessa oli 188  
työntekijää, 118 kotimaisessa  
ja 70 ulkomaisessa työssä.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
suomenlahetysseura.fi/ 
toimintakertomukset

118
työntekijää 
kotimaassa

70
työntekijää 
ulkomailla

Tukea koronanvastai-
seen työhön maailmalla
Lähetysseura ohjasi vuoden 2020 aikana 
paljon varoja ulkomaisten yhteistyökump-
paniensa, kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen, 
koronanvastaiseen työhön. Kehitysyhteis- 
työohjelmaan sisältyi jo ennestäänkin 
muun muassa terveys- ja hygieniatyötä, 
toimeentulolähteiden kehittämistä ja 
ruokaturvan parantamista. Ne tarjosivat 
suoraan ratkaisuja ja tuloksia pandemian 
riepottelemassa todellisuudessa. Korona-
vuonna panostettiin myös oikean tiedon 
välittämiseen ja psykososiaaliseen tukeen.

35 %
Aasia

36 %
Afrikka

29 %
Eurooppa,  

Latinalainen Amerikka  
ja verkostoyhteistyö

Lähetysjuhlat  
siirtyivät radioon
Ensimmäistä kertaa Lähetysseuran his-
toriassa Lähetysjuhlia ei voitu järjestää 
normaaliin tapaan. Lahdessa pidettäviksi 
suunnitellut juhlat siirrettiin koronan takia 
Radio Deihin, jossa tarjottiin kolmen päivän 
aikana kahdeksan tuntia ohjelmaa. Hyvä 
asia tässä oli se, että radion kautta voitiin 
tavoittaa uusia yleisöjä Lähetysjuhlien  
aiheiden pariin ympäri Suomea.

#FinNam150
Vuonna 2020 vietettiin Namibian-työn 150-vuotisjuhlavuotta tunnuksella 
#FinNam150. Koronapandemian takia monet juhlavuoden suunnitelmat 
eivät toteutuneet, kuten vielä alkuvuodesta ajateltiin. Yhteinen taival  
Namibian luterilaisen kirkon kanssa oli silti monin tavoin esillä pitkin  
vuotta: lehti- ja verkkoartikkeleita, podcasteja, somenäkyvyyttä, radiossa 
haastatteluja ja jumalanpalvelus Lähetyskirkosta. Loppuvuodesta ilmestyi 
juhlakirja Ystävyyden tiellä Namibiassa. 

Menojen jakautuminen maantieteellisesti

46 %
Kirkollinen työ

34 % 
Kehitysyhteis- ja katastrofityö

15 %
Rauhantyö

5 %
Muu ulkomaantyö

Kuva: Museovirasto, Suomen Lähetysseuran kokoelmat
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Synkkä koronavuosi
Vuonna 2020 koronapandemia leimasi 
Lähetysseuran kaikkea toimintaa niin koti- 
kuin ulkomailla. Suurin osa Lähetysseuran 
ulkomaantyöntekijöistä kutsuttiin Suomeen 
ja etätyötä tekivät myös kotimaantyöntekijät. 
Korona vaikutti myös Lähetysseuran tuloihin, 
kun muun muassa seurakuntien toiminta oli 
pysähdyksissä, kolehteja ei voitu kerätä eikä 
tapahtumia järjestää. Tulojen väheneminen 
johti ankariin säästötoimiin, eikä irtisanomi- 
siltakaan vältytty.

Koronavuosi myös opetti paljon. Kokouksia 
ja keskusteluja seurakuntien ja ulkomaisten 
kumppanien kanssa järjestettiin etäyhteyksin. 
Koulutukset ja tapahtumat siirtyivät verkkoon 
ja seurakuntien sekä koulujen käyttöön valmis-
tettiin paljon etämateriaalia. Facebook-livet ja 
podcastien teko tulivat myös tutuiksi.

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/2020/1538, AHVENANMAA ÅLR 
2020/6483
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Tue työtämme 
maailmalla!

Lahjoita osoitteessa toivoa.fi

Kuva: First Step

Kuva: Hannes Honkanen
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