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• Suomen Lähetysseura on perustettu vuonna 1859 ja se 
on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen 
seurakuntien lähetysjärjestö. Lähetysseuran 
yhteisöjäseniä ovat kaikki Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon seurakunnat sekä ne kristilliset yhdistykset ja 
säätiöt, jotka Lähetysseuran kautta tekevät kansainvälistä 
työtään.
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• Suomen Lähetysseura on osa kansalaisyhteiskuntaa. Se  
toimii Suomen valtion kumppanina kansainvälisessä 
kehitysyhteistyössä arvoperustansa mukaisesti. Työn 
keskiössä ovat eri tavoin syrjäytetyt ihmiset.
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•Maailmanlaajuisesti toimimme Kirkkojen 
maailmanneuvoston, Luterilaisen maailmanliiton ja ACT-
allianssin yhteydessä.

• Suomen Lähetysseura on sitoutunut Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon tunnustukseen, kirkkojärjestykseen ja 
ekumeenisiin sopimuksiin.
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VISIOMME MAAILMASTA

• Sanoma Jumalan 
rakkaudesta toteutuu 
kaikkialla maailmassa ilona, 
rauhana ja oikeuden-
mukaisuutena.

-Jumalan valtakunta .. vanhurskautta, 
rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.  
Room 14:17 

-



TOIMINTAYMPÄRISTÖMME
Uskontojen merkitys maailmassa 
kasvaa ja  eri uskontoihin kuuluu 
yhä enemmän ihmisiä.

Suurista uskonnoista islam kasvaa 
nopeimmin, mutta myös 
kristittyjen suhteellinen osuus 
maailman väestöstä kasvaa.

Arvioidaan, että vuonna 2050 34,6 
% maailman kristityistä asuu 
Afrikassa (2010 21,8%)*

Myös Aasiassa kristittyjen 
suhteellinen osuus väestöstä 
kasvaa. Laskelmien mukaan 11,8 % 
aasialaisista on kristittyjä vuonna 
2050.*

Afrikkalaisen kirkon kasvu tulee 
näkymään uudenlaisina teologisina 
tulkintoina ja sanoituksina.

Karismaattiset kirkot ja liikkeet 
vahvistuvat.

Jatkuvan kasvun ajattelu kasvattaa  
kuilua rikkaiden ja köyhien välillä ja 
luo kestämättömiä paineita 
luomakunnalle.

Globaalit tavoitteet köyhyyden 
vähentämiseksi tuovat parannuksia 
inhimillisen kehityksen 
indikaattoreihin.

Suurimmat kehityshaasteet löytyvät 
vielä tulevaisuudessa Saharan 
eteläpuoleisessa Afrikassa.

Myös maissa, jotka muuttuvat 
keskitulon maiksi, tuloerot jäävät 
suuriksi. Kuilu rikkaiden ja köyhien 
välillä kasvaa.

Ilmastomuutos aiheuttaa yhä 
vahvempia ja useammin toistuvia 
äärisääilmiöitä, jotka vaikuttavat 
kielteisimmin kaikista köyhimpien 
maiden elämään.

Puhtaan veden puute on 
tulevaisuuden suurimpia haasteita.

Muuttoliike  maailmassa vahvistuu. 
Yhä useampi etsii parempaa 
taloudellista tulevaisuutta 
Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. 

Monikulttuurisuus vahvistuu ja saa 
aikaan voimakkaita vastareaktioita.

Ympäristö, taloudellinen ja 
sosiaalinen epätasa-arvo sekä 
muuttoliike vaikuttavat konfliktien 
lisääntymiseen ja raaistumiseen.

Yhä useammassa konfliktissa 
viholliskuvaa perustellaan 
uskonnolla.

Ihmisoikeuksia rajoitetaan yhä 
enemmän.

Uskonnonvapausloukkaukset 
lisääntyvät.

Suomalaisessa yhteiskunnassa 
asenteet kovenevat . 

Uskonnon merkitys julkisessa tilassa 
kyseenalaistetaan.

Kirkon jäsenmäärän lasku jatkuu. 
Seurakuntien talousvarat 
pienenevät.

Vapaaehtoistoiminta korostuu 
kirkon toiminnassa.

Kirkollinen, yhteiskunnallinen ja 
viestinnän polarisoituminen 
vahvistuvat.

Lähetys ja kirkon kansainvälinen työ 
ei ole yhtä vahva yhdistävä tekijä 
kirkossa kuin aiemmin.

Median murros merkitsee entistä 
vahvempaa kotimaista ja 
kansainvälistä vuorovaikutusta.
*http://www.pewforum.org/2015/0
4/02/religious-projections-2010-
2050/



Sanoma Jumalan rakkaudesta toteutuu kaikkialla 
maailmassa ilona, rauhana ja oikeudenmukaisuutena. 

Todistamme 
Jumalan rajoja 

ylittävästä 
rakkaudesta 

Puolustamme
syrjittyjen 

ihmisarvoa ja 
-oikeuksia 

Muutamme 
maailmaa 

oikeudenmu-
kaisemmaksi

Rakennamme 
rauhaa ja sovintoa

TOIVON TEEMAT
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TODISTAMME JUMALAN RAJOJA 
YLITTÄVÄSTÄ RAKKAUDESTA 

Kumppaneidemme kanssa 
ylitämme rohkeasti 

maantieteellisiä, kulttuurisia 
ja sosiaalisia rajoja 

todistaaksemme Jumalan 
rakkaudesta sanoin ja teoin.

- Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen, ja kotiin tultuaan hän 
kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa kanssani! Minä löysin lampaani, 
joka oli kadoksissa.' (Luuk 15:5-6)
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PUOLUSTAMME SYRJITTYJEN IHMISARVOA 
JA IHMISOIKEUKSIA

• Kumppaneidemme kanssa 
teemme työtä syrjittyjen 
ryhmien aseman ja 
ihmisoikeuksien 
vahvistamiseksi.

• Jeesus kysyi: ”Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli 
ryöstetyn miehen lähimmäinen?"  Lainopettaja vastasi: 
"Se, joka osoitti hänelle laupeutta." Jeesus sanoi: 
"Mene ja tee sinä samoin."  (Luuk. 10:36-37)
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MUUTAMME MAAILMAA OIKEUDEN-
MUKAISEMMAKSI

Kumppaneidemme kanssa 
kamppailemme taloudellisen 

ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden 

puolesta.
Jeesus sanoi: "Kun järjestät päivälliset tai illalliset, älä kutsu 

ystäviäsi, älä veljiäsi, sukulaisiasi äläkä rikkaita naapureita. Hehän 
saattavat vuorostaan kutsua sinut, ja näin sinä saat kaikesta palkan. 
Ei -- kun sinä järjestät pidot, kutsu köyhiä ja raajarikkoja, rampoja ja 
sokeita. Autuas olet, kun aika tulee, sillä he eivät pysty palkitsemaan 

sinua. (Luuk. 14:12-14)
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RAKENNAMME RAUHAA JA 
SOVINTOA

• Kumppaneidemme kanssa 
edistämme rauhaa ja 
sovintoa paikallisissa 
yhteisöissä ja 
yhteiskunnissa.

• Jumalan on kunnia korkeuksissa ja maan päällä rauha 
ihmisillä, joita hän rakastaa. (Luuk.2:14)
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ARVOMME

Lähimmäisenrakkaus

Oikeudenmukaisuus

Kumppanuus

Vastuullisuus






