
Zimbabwelaisen Ehud Gumbon (19) nuorilla harteilla on  
iso vastuu. Hän on vanhempana serkulleen Silvesterille (9)  
ja tämän kolmelle sisarelle. Onneksi heillä on tukenaan  
luterilaisen kirkon isoäidit. Gwain alueen isoäidit ovat jär- 
jestäytyneet ryhmiksi, jotka huolehtivat yli 400:sta orvosta  
tai muuten haavoittuvassa asemassa olevasta lapsesta. 



Yksi vuoden 2018 suurista tapahtumista oli Kirkkojen maa-
ilmanneuvoston järjestämä maailmanlähetyksen konferenssi 
Tansanian Arushassa. Konferenssin hieman vaikeasti käännet-
tävä teema oli ”Kutsu muuttavaan opetuslapseuteen”. 

Puheissa ja esityksissä painotettiin sitä, miten Kristuksen 
seuraaminen vie yksilöt ja yhteisöt syvällekäyviin muutoksiin, 
niin paikallisiin kuin maailmanlaajuisiin. Erityisesti nuoret, 
naiset ja vähemmistöryhmät nostivat esille sen, miten hyvä sa-
noma on vahvistanut heidän ihmisarvoaan Jumalan kuvana ja 
vahvistanut heitä toimimaan ilon, oikeuden ja rauhan puolesta.

Suomen Lähetysseuran strategia pyrkii kertomaan konk-
reettisesti, mitä tarkoittaa, että vahvistamme yhteiskunnan 
marginaaleissa eläviä ihmisiä. Päämäärämme on, että syrjäyte-
tyt ihmiset pääsisivät osallisiksi kansanliikkeestä, joka alkoi ja 
sai innoituksensa Jeesuksen toiminnasta, kuolemasta ja ylös-
nousemuksesta. Meitä innoittavat Raamatun kertomukset sii-
tä, miten juuri nämä ihmiset toimivat muutoksessa, jota me 
kutsumme Jumalan valtakunnaksi.

Ulkopuolisuus johtuu monista syistä. Työssämme koh-
taamme ihmisiä, jotka ovat joutuneet syrjäytetyiksi esimerkik-
si sukupuolen, vammaisuuden tai yhteiskunnallisen aseman ja 
sorron takia. Syrjäytyminen synnyttää konflikteja ja konfliktit 
puolestaan lisäävät syrjäytymistä entisestään.

160-vuotisjuhlavuotemme aikana teemme näkyväksi sitä, 
miten olemme auttaneet syrjäytettyjä ihmisiä toimimaan aktii-
visesti oikeuksiensa puolesta. Kerromme muutoksesta työm-
me keskiössä olevien ihmisten elämässä: Miten kirkkojen ja 
seurakuntien asenne, toiminta ja kielenkäyttö muuttuvat niin, 
että se monimuotoisuus, josta Paavali puhuu Galatalaiskirjees-
sä, tulee mahdolliseksi? Missä määrin naiset ovat aktiivisia vai-
kuttajia ja päätöksentekijöitä? Kuinka vammaiset ihmiset edis-
tävät esteettömyyttä? Kuinka moni riskiryhmässä elävä lapsi ja 
nuori kasvaa ottamaan vastuuta yhteiskunnassa? Tahdomme 
myös, että poliitikot sekä kirkon ja kansalaisyhteiskunnan vas-
tuuhenkilöt näkevät ja poistavat ne syyt, jotka johtavat vastak-
kainasetteluun ja epäoikeudenmukaisuuteen.

Seuraavilla sivuilla kerromme työmme tuloksista. Samalla 
kutsumme sinut mukaan kansanliikkeeseen, jota lähetystyön 
toimijat Arushassa kuvasivat näin: ”Henki antaa marginaa-
lissa eläville ihmisille 
voiman kamppailussa 
oikeudenmukaisuuden ja 
ihmisarvon puolesta.”

Tervetuloa mukaan

Rolf Steffansson
toiminnanjohtaja

Ihmisarvon ja 
oikeudenmukaisuuden puolesta

Suomen Lähetysseuran toiminta
Toivo. Yhteistyö. Muutos.

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. 

Rakennamme maailmaa, jossa jokainen saa äänensä kuulu-
ville. Toimimme osana paikallisten kumppanien yhteisöä ja 
tuemme paikallista osaamista.

Viime vuosina työmme painopiste on siirtynyt Afrikasta 
Aasiaan, jossa pienet kirkot tarvitsevat tukea. Ulkoministeriön 
tukemaa kehitysyhteistyötä teemme 12 maassa. Sen painopiste 
on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

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

Lue lisää työstämme
www.suomenlahetysseura.fi

Meidät on kutsuttu palvelemaan yhtä 
kolmiyhteistä Jumalaa, oikeudenmukai-
suuden, rakkauden ja armon Jumalaa 
aikana, jolloin monet palvovat markkina-
järjestelmän väärää jumalaa.*

*Ote Arushan konferenssin 
asiakirjasta Kutsu muuttavaan 
opetuslapseuteen
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Toivon tiellä

Sodasta rauhaan 
Vuonna 2016 tehdyn rauhansopimuksen jäl-
keen entiset FARC-taistelijat yrittävät palata 
yhteiskuntaan. Miten he siinä onnistuvat 
ja miten muu väestö ottaa heidät vastaan? 
Kolumbian luterilainen kirkko tukee kolmea 
Antioquian alueen yhteisöä, joissa paikalliset 
kyläläiset ja entiset FARCin taistelijat opette-
levat elämään yhdessä. Mukana on kaikkiaan 
300 perhettä. Kirkon vetämissä työpajoissa 
on käsitelty sovinnontekoa ja anteeksiantoa.

”Haluamme 
oikeutta, emme 
hyväntekeväisyyttä”
Näin julistaa zimbabwelainen Nkosilathi 
Ndebele (24). Hän kuuluu vammaisten 
nuorten ryhmään, joka ansaitsee tuloja 
muun muassa luomuviljelyllä kasvihuonees-
saan. Lähetysseuran paikallinen kumppani 
edistää vammaisten oikeuksien toteu-
tumista Zimbabwessa. Tämä tarkoittaa 
terveydenhuoltoa ja koulutusta sekä uusia 
mahdollisuuksia toimeentuloon, itsensä 
kehittämiseen ja oman yhteisön elämään.

”Isä meidän” omalla kielellä
Pohjoisthaimaalaisen lua-kansan jäsenet kuulivat viime joulun alla ensimmäistä 
kertaa Isä meidän -rukouksen omalla kielellään ja lauloivat luankielisiä joululauluja. 
Luan kielen kirjoitusasu ja ensimmäiset lukutaitokirjaset on saatu valmiiksi. Nyt on 
mahdollisuus aloittaa lukutaito- ja raamatunkäännöstyö. Kirkko kasvaa muidenkin 
Pohjois-Thaimaan etnisten vähemmistöjen parissa.
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Yhteisöryhmät 
kehityksen moottoreina
Kastiin, sukupuoleen tai vaikkapa vammaisuuteen 
perustuva syrjintä on yleistä Nepalissa. Lähetys-
seuran kumppani Samaritan Uplift Service parantaa 
maaseudun dalit-yhteisöjen elinolosuhteita. Lasten 
koulunkäyntiä tuetaan. Aikuiset, erityisesti naiset, 
saavat koulutusta terveydestä, ihmisoikeuksista, ja 
toimeentulon kehittämisestä. Menestystarinoiksi 
ovat osoittautuneet yhteisöryhmät, joiden kautta 
paikalliset ihmiset ovat itse rohkaistuneet ajamaan 
omaa asiaansa ja alueensa kehitystä. 

Kuva: Heidi Tirri 

Kuva: Albin HillertKuva: Teressa Juhaninmäki

Kuva: Ilkka Koivisto



Historiallinen muutto
Huhtikuussa 2018 Lähetysseuran vanha toimitalo jäi taakse ja henki-
löstö siirtyi vuokratiloihin Pasilaan. Lähetysseura ei muuta usein. Viih-
dyimme Lähetystalossa yli sata vuotta. Muutto uusiin, moderneihin 
tiloihin oli silti odotettu asia. 

Entiset toimistotilat myytiin ja niihin rakennetaan asuntoja. Lähetys-
kirkko Tähtitorninkadulla jäi edelleen Lähetysseuran omistukseen. Sen 
tiloissa toimii vuokralaisena Kansainvälinen seurakunta.

Kummi voi muuttaa lapsen elämän
Lähetysseuran kummityö täytti 30 vuotta. Sen ansiosta tuhannet lapset 
käyvät koulua ja saavat paremman tulevaisuuden.  

Siitä todistavat muun muassa Etiopiassa keväällä 2018 yliopistosta 
valmistuneet Sisaynesh Eshetu (rakennusinsinööri), Suleiman Kebede 
(koneinsinööri), Molla Getachew (kauppatieteet) ja Aster Hussen (ma-
tematiikka). He kaikki ovat olleet Dessien aids-orpojen tukiohjelmassa 
alaluokilta asti. Sisayneshin ovat kasvattaneet naapurit, Suleimanin iso-
äiti, Mollan vapaaehtoinen huoltaja ja Asterin hänen kumminsa.

Kohti oikeuden- 
mukaista rauhaa
Erilaisissa jännitteisissä rauhanprosesseis-
sa työskentelevät rauhantoimijat Syyriasta, 
Kolumbiasta, Zimbabwesta ja Palestiinasta 
kokoontuivat Lähetysseuran yhteistyökump-
paneidensa kanssa järjestämään Helsinki 
Peace Talks -tapahtumaan 19.–24.9.2018. 
Helsingissä. Viikon aikana perehdyttiin nais-
ten merkitykseen sovinnon rakentamisessa, 
kirkkojen tekemään rauhantyöhön ja psyko-
sosiaaliseen tukeen. Kolumbian rauhanpro-
sessista kertoivat entinen Farc-taistelija Ma-
ricela Flórez Caro ja Kolumbian kansallisen 
naisfoorumin presidentti Beatriz Quintero.



Talous 2018

34%
Aasia
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Afrikka

31%
Eurooppa, Latina-
lainen Amerikka ja 
verkostoyhteistyö

Suomen Lähetysseuran toimintaa rahoit-
tavat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
seurakunnat, kristilliset järjestöt, ulko- 
ministeriö sekä yksityiset ihmiset. 

Vuoden 2018 lopussa Lähetysseuran 
palveluksessa oli 210 työntekijää, 119 
kotimaisessa ja 91 ulkomaisessa työssä. 
Lisäksi Lähetysseuran kautta lähti vapaa-
ehtoistyöhön 24 Felm Volunteeria.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018
www.suomenlahetysseura.fi/ 
toimintakertomukset

119
työntekijää 
kotimaassa

24
Felm  

Volunteeria

91
työntekijää 
ulkomailla

Toivon kuvia Tansaniasta
Valokuvaaja, näyttelijä Laura Malmivaara tutustui Lähetysseuran 
kehitysyhteistyöhön Tansanian Kishapussa. Hän kuvasi matkan aikana 
alueen kylissä kohtaamiaan tyttöjä ja naisia. 

”Päällimmäisenä kohtaamisista jäi mieleen toivo. Heillä oli usko parem- 
paan tulevaisuuteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin”, Malmivaara kertoo.

Matkan tuloksena syntyi valokuvanäyttely ”Kuivuudessa kasvaa 
toivo”, joka oli esillä Sanomatalossa joulukuussa 2018. Näyttely kiertää 
eri puolilla myös vuonna 2019.
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Jenni Haukio Kauneimpien 
Joululaulujen suojelijana
Joulun alla kirkot täyttyivät jälleen joululaulujen laulajista. 
Vuoden 2018 Kauneimmat Joululaulut -kampanja tuotti yli 
miljoona euroa kehitysmaiden lasten hyväksi. Kampanjaa 
suojeli rouva Jenni Haukio.

”Olemme kaikki toinen toisillemme sisaria ja veljiä niin 
kotona kuin myös kansainvälisesti. Maailman lapset ovat 
meidän omiamme. Kun autamme yhtä, autamme samalla 
kokonaisia yhteisöjä. Juuri tästä on kyse myös joulun sano-
massa – rakastamisesta ja rakastetuksi tulemisesta, siitä, 
ettei ketään jätetä yksin”, Haukio totesi.

Suomen Lähetysseura
PL 56, 00241 Helsinki
p. 09 12971*
palaute@suomenlahetysseura.fi
www.lahetysseura.fi

IBAN FI38 8000 1400 1611 30, DABAFIHH
Keräysluvat: Manner-Suomi RA/2016/517, 
Ahvenanmaa ÅLR 2018/7388
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Vuosi 2019 on Suomen Lähetysseuran 
160-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuonna 
kerromme tarinoita toivosta ja uskon 
voimasta. Työmme suuntautuu sinne, 
missä hätä on suurin: syrjittyjen ja 
kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien pariin.

www.suomenlahetysseura.fi/160-vuotiskerays

Anna toivoa syrjityille. 
Osallistu juhlavuosikeräykseemme.


