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Nepalilaisesta Nashirul Nishasta, 23, 
tuli vaikuttaja ja rauhanrakentaja 
Lähetysseuran tukeman naisryhmän 
ansiosta. Yhteisön naiset ovat saa-
neet koulutusta tulonhankinnasta, 
naisten oikeuksista, terveydestä 
ja konfliktienratkaisusta. Heillä on 
myös oma laina- ja säästöryhmä. 



Sanoma kolmiyhteisen Jumalan kokonaisvaltaisesta rakkaudesta 
kuuluu kaikille. Eri puolilla maailmaa tämän sanoman kohdan-
neet kertovat, miten se on antanut iloa, toivoa ja uutta omanarvon- 
tuntoa. 

Yksi Lähetysseuran työn tavoitteista on avoin kirkko. Se tar-
koittaa sitä, että kirkko aktiivisesti etsiytyy niiden luokse, joilla on 
muita heikommat edellytykset toimia ja elää yhteisössä. Samalla 
kirkko kehittää toimintaansa ja pyrkii sanoittamaan julistuksen-
sa niin, että kaikilla on mahdollisuus osallisuuteen ja lahjojensa 
käyttämiseen.

Nyt kun Jeesus Kristus on muuttanut  
elämämme kertomuksen, voimme opis- 
kella, kunnes saamme hyvän työpaikan.  
Jeesuksen ansiosta mekin voimme nyt  
rakentaa taloja, joissa on peltikatto.

Näin kuvaili etiopialaisen syrjityn mandja-kansan jäsen kirkon 
työn aikaansaamaa muutosta omassa ja yhteisönsä elämässä. Se 
on myös hyvä yhteenveto siitä työstä, missä Lähetysseura on ollut 
mukana vuonna 2017.

Viime vuodelta löytyy useampia Etiopian kaltaisia esimerkke-
jä siitä, miten kirkot ottavat rohkeita askelia totuttujen rajojen yli. 
Köyhien, kastittomien, vuoristokansojen, albinismista kärsivien 
ja vammaisten ihmisten osallisuus tuo toivoa heille itselleen – ja 
uudistusta seurakunnille.

Avoimuus tuo uusia haasteita
Avoimuus merkitsee myös, että kirkot kohtaavat uusia diakonisia 
haasteita. Kirkot haluavat elää todeksi sitä lähimmäisenrakkautta, 
josta todistavat. Ne esimerkiksi edistävät heikot alkulähtökohdat 

omaavien lasten ja nuorten oikeutta turvaan ja koulutukseen, eri 
vähemmistöryhmien oikeuksia omaan kieleen, naisten ja tyttöjen 
oikeutta oman elämän hallintaan ja toimeentuloon.

Vaikuttamistyönsä kautta Lähetysseura ja sen kumppanit 
korostavat, että Jumalan antamat lahjat tulee jakaa niin, että me 
kaikki saamme jokapäiväisen leipämme. Erilaiset vähemmistöt 
ovat usein vailla oikeussuojaa ja mahdollisuuksia toimeentuloon. 
Kansainväliset talousjärjestelmät lisäävät eriarvoisuutta. Ryhmät, 
joiden parissa Lähetysseura kumppaneineen toimii, ovat monella 
tavalla riistettyjä, sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Kutsum-
me Lähetysseuran ystäviä mukaan vahvistamaan heidän ääntään 
myös Suomessa.

Historiassamme ei ole koskaan aiemmin ollut näin paljon ih-
misiä, jotka ovat joutuneet pakenemaan kotiseuduiltaan. Isona 
syynä tähän ovat yhä monimutkaisemmat ja väkivaltaisemmat 
konfliktit. Kristus on kutsunut meidät rauhan ja sovinnon raken-
tamiseen. Siksi Lähetysseura on mukana myös dialogien edelly-
tysten rakentamisessa sekä hengellisen ja henkisen tuen tarjoami-
sessa kriisien uhreille.

Vuoden 2017 aikana olemme 
saaneet olla välittämässä sanomaa 
Kristuksesta yli erilaisten rajojen, 
sanoin ja teoin. Kaikista synkistä 
uutisista huolimatta näemme ilon, 
oikeudenmukaisuuden ja rauhan 
edistysaskelia eri puolilla maail-
maa. Siitä kerromme lisää näillä-
kin sivuilla.

Rolf Steffansson
toiminnanjohtaja

Kohti avointa kirkkoa

Suomen Lähetysseura
Toivo. Yhteistyö. Muutos.

Teemme pitkäjänteistä työtä oikeudenmukaisen ja inhimillisen maailman 
puolesta. Kirkon sanoma toivosta, uskosta ja lähimmäisenrakkaudesta on 
ollut työmme lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Toimimme 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
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Toivon tiellä 2017

Kirkko auttaa varautumaan ilmastonmuutokseen
Etiopian Legehidassa kirkko auttaa ihmisiä ennaltaehkäisemään kuivuusongelmia ja paranta-
maan toimeentuloa. On koulutettu, torjuttu eroosiota, tehty komposteja, rakennettu kastelu- 
järjestelmiä ja otettu käyttöön puuta säästäviä liesiä. Pelloilla viljellään uusia lajikkeita. Kastelun 
ansiosta peltojen tuottavuus on kaksinkertaistunut. Alueella toimii 60 naisten omatoimiryhmää 
ja säästöluotto-osuuskunnissa on yli 1 500 jäsentä. Vähävaraiset naiset ovat saaneet lampaita, 
joiden jälkikasvua he antavat eteenpäin toisille naisille.

Vammaiset lapset  
pääsivät kouluun
Kambodžassa Komar Pikar -järjestön hankkeessa  
aiemmin kotiin piilotetut keskivaikeasti ja vaikeasti 
vammaiset lapset ja nuoret pääsivät kouluun. Kou-
lunkäynti on mahdollista luokissa, jotka toimivat 
tavallisten koulujen yhteydessä. Vaikeimmin vam- 
maisille lapsille viedään kotiin kuntoutuspalveluja.  
Perheet saavat koulutusta kuntoutusmenetelmistä  
ja tukea toimeentulon parantamiseen.

Raamatunkäännöksiä ja raamatunkääntäjiä
Angolassa on tuotettu ahkerasti kristillistä materiaalia eri kielillä seurakuntien käyttöön. 
Umbundunkielinen Uusi testamentti otettiin innokkaasti vastaan vuoden lopulla ja usealla 
muullakin kielellä raamatunkäännöstyö etenee. Todistuksensa saivat myös ensimmäisen 
kolmivuotisen koulutuksen suorittaneet 21 raamatunkääntäjää. Raamattu ja sen osat ovat 
tärkeä työkalu kirkolle niiden ihmisten tavoittamisessa, jotka eivät vielä tunne Jeesusta.
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Rauhan talossa 
opetellaan elämistä 
konfliktin jälkeen
Kolumbian luterilaisen kirkon Rauhan talo 
Medellínissä tarjoaa psykososiaalista tukea 
ja rauhankasvatusta nuorille, naisille sekä 
sisällissodan uhreille. Rauhan talo tarjoaa 
työkaluja traumoista selviämiseen niin yksilö-  
kuin yhteisötasolla. Rauhankasvatusta teh-
dään muun muassa erilaisten koulutusten  
ja työpajojen kautta: teatteri- ja taidetyö-
pajoja; koulutusta konfliktien ratkaisusta, 
viestinnästä, tasa-arvosta ja naisista yhteis-
kunnan rakentajina.

Kuva:Hannes Honkanen

Kuva:Timo AhlbergKuva:John Hernandez

Kuva:Joyce Van de Veen



100 tasa-arvotekoa
Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen sisältyi 100 tasa-arvotekoa -hanke.  
Lähetysseura oli siinä mukana yleisön suosikki -kunniamaininnan 
voittaneella hankkeellaan, jonka tavoitteena on auttaa Tansanian 
Morogorossa syrjäytymisvaarassa olevia ja seksityöhön ajautuneita 
nuoria naisia muuttamaan elämäänsä ja löytämään muun toimeen- 
tulotavan. Verkkosivuillaan Lähetysseura kertoi pitkin vuotta työstään  
naisten tasa-arvon edistämiseksi.

Naiset rauhantekijöinä
Naiset olivat esillä myös Tasaus-kampanjassa,  
jonka teemana oli Ääni ilman oikeutta. Nai-
silla on tärkeä tehtävä rauhanrakentamisessa 
niin omissa lähiyhteisöissään kuin kansalli-
sella ja kansainvälisellä tasolla. Kun naisetkin 
osallistuvat rauhanprosesseihin, on todennä-
köisempää, että saavutettu sopimus on kes-
tävä. Kampanjalla tuettiin naisten koulutusta, 
verkostoitumista, taloudellista itsenäisyyttä 
ja osallistumista rauhantyöhön.

Reformaatiota juhlittiin  
puita istuttamalla
Reformaation merkkivuoden kunniaksi Lähetys- 
seura haastoi seurakuntia lahjoittamaan puun-
taimia ilmastonmuutoksesta kärsivälle Kishapun  
alueelle Tansaniaan. Istuta Toivon puu -kampan- 
jaan osallistui myös yksityishenkilöitä sekä 
Kotimaa-lehti. Porin SuomiAreenassa minis-
teri Sanni Grahn-Laasonen sai puuntaimen 
arkkipiispa Kari Mäkiseltä.

Lähetysseura päätti myös kompensoida lento- 
päästöjään ja perusti ilmastorahaston, johon 
ensimmäisenä liittyi mukaan kirkkohallitus.

Lähetysjuhlat ensimmäistä kertaa 
Kirkkopäivien kanssa
Lähetysjuhlat pidettiin Turussa 19.–21. toukokuuta ja ne järjestettiin 
yhdessä Kirkkopäivien kanssa. Juhlien kohokohtiin kuului Lähetys-
seuran 50-vuotista musiikki- ja taidetyötä juhlistava Toivon tie -kaval-
kadi, jossa oli mukana useita musiikkiryhmiä sekä solisteja.
Lähetysseuran yhteydessä toimivissa musiikki- ja taideryhmissä on 
mukana yli sata ihmistä. Ne tavoittavat vuosittain kymmeniä tuhan-
sia ihmisiä. Ryhmistä vanhin, Safarikuoro, vietti 50-vuotisjuhliaan. 
Myös Exit-yhtye teki 30-vuotiskiertueen, jolla se keräsi yli 10 000 
euroa Lähetysseuran työhön Tansaniaan.

Kuva: Tero Vehkakoski

Kuva: Hanna Londo

Kuva: Marjatta Kosonen



Talous 2017
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Suomen Lähetysseuran toimintaa rahoitta- 
vat seurakunnat ja kristilliset järjestöt, ulko- 
ministeriö sekä yksityiset ihmiset. 

Vuoden 2017 lopussa Lähetysseuran 
palveluksessa oli 214 työntekijää, 117 koti-
maisessa ja 97 ulkomaisessa työssä. Lisäksi  
Lähetysseuran kautta lähti vapaaehtois-
työhön 35 Felm Volunteeria.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
www.suomenlahetysseura.fi/ 
toimintakertomukset
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Julkkikset mukana kampanjoissa
Toivoa.fi-kampanjan lähettiläs Marco Bjurström tutustui 
Kambodžassa lastenkoti- ja vammaisten lasten hyväksi tehtä-
vään työhön. Toivoa.fi-kampanjan tarkoitus on löytää uusia kuu-
kausilahjoittajia työlle, jolla parannetaan kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien elinolosuhteita ja oikeuksien toteutumista.

Ylen uutistoimittaja Piia Pasanen puolestaan sai tuntumaa 
Lähetysseuran työhön Boliviassa Ylen Nenäpäivä-kuvausmat-
kalla. Hän kertoi matkakokemuksistaan mediassa ja Nenäpäivä- 
show’ssa, jossa myös nähtiin videoinserttejä Bolivian lapsista.

Nuori laulaja-lauluntekijä Mikko Harju kävi Nepalissa Kau-
neimpien Joululaulujen kampanjakasvona.

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 2017/6120
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Kuva: Hannes Honkanen



Suomen Lähetysseura on 
tehnyt kummityötä jo 30 
vuotta. Tänäkin vuonna  
yli 5 000 lasta aloittaa  
koulun kummien tuella.  
Tule mukaan! 

Kuva: Ari Vitikainen

www.suomenlahetysseura.fi/kummit


