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Todistamme rajoja ylittävästä Jumalan rakkaudesta.
Suomen Lähetysseuran linjaus kristillisestä todistuksesta.

Tiivistelmä
Suomen Lähetysseura osallistuu kolmiyhteisen Jumalan missioon maailmassa
jakamalla hyvän sanoman niiden kanssa, jotka eivät ole kristittyjä ja toteuttamalla
lähimmäisenrakkautta. Lähetysseuran tehtävä on sekä kirkon ulkopuolella olevien
ihmisten tavoittaminen että jo olemassa olevien seurakuntien ja kirkkojen
vahvistaminen. Näkemyksemme kristillisestä todistuksesta pohjautuu Jeesuksen
esimerkkiin ja opetukseen Jumalan valtakunnasta. Valtakunnan merkit ovat ilo, rauha ja
oikeudenmukaisuus.
Lähetysseura ylittää rohkeasti maantieteellisiä, kulttuurisia ja sosiaalisia rajoja
todistaakseen Jumalan rakkaudesta sanoin ja teoin. Rajojen ylittämisen keskiössä on
kohtaaminen. Toimimme paikallisten luterilaisten kirkkojen, muiden kirkkojen sekä
erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhteistyötä kumppaneiden kanssa ohjaa
molemminpuolinen yhteistyösopimus, jossa määritellään myös yhteistyön teologisia
periaatteita. Lähetysseura toimii yhteistyössä kumppaneiden kanssa niiden teologisen,
diakonisen, taloudellisen ja hallinnollisen omaehtoisuuden ja itsenäisyyden, sekä
toiminnan jatkuvuuden ja kestävyyden vahvistamiseksi. Kirkkojen vahvistaminen
tarkoittaa yhteistyötä myös teologisessa koulutuksessa.
Lähetysseuran keskeiset toimintaperiaatteet ovat
 kontekstuaalisuus
 kokonaisvaltaisuus
 kumppanuus, yhteistyö ja vuorovaikutus sekä
 ihmisoikeusperustaisuus
Lähetysseuran eettisten periaatteiden mukaan kohtelemme kaikkia kunnioittaen ja
korostamme jokaisen ainutlaatuisuutta Jumalan silmissä. Suojelemme jokaisen ihmisen
ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia sekä kunnioitamme heidän kulttuuriaan ja uskonnollista
identiteettiään. Emme syrji ketään uskonnon, poliittisen näkemyksen, ideologian,
etnisen taustan, sukupuolen tai iän perusteella. Kutsumme rohkeasti yksilöjä ja yhteisöjä
Kristuksen seuraamisen tielle, mutta uskonto tai kääntyminen toiseen uskontoon ei ole
koskaan edellytys avun saamiselle tai osallistumiselle.
Lähetysseura keskittyy työssään syrjittyihin ihmisryhmiin ja heidän oikeuksiensa
edistämiseen. Ihmisoikeuskäsityksemme perustuu ihmisarvoa korostavaan kristilliseen
arvopohjaan ja kansainväliseen ihmisoikeusajatteluun ja -sopimuksiin. Työmme
rakentaa ja vahvistaa teologisen vuoropuhelun käymistä, teologisen osaamisen
vahvistamista, kristillistä kasvatustyötä, diakoniaa sekä ennakkoluulotonta ja uusia
ihmisiä tavoittavaa marginaaleista nousevan mission sanoittamista.
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Pidämme esillä luterilaisen teologian keskeisiä painotuksia vaativissa teologisissa
konteksteissa ja haasteissa. Ristin teologia, armo sekä ymmärrys uskosta ja
pelastuksesta kolmiyhteisen Jumalan vastikkeettomana lahjana ovat sitä keskeistä
reformaation perinnettä, jolla osallistumme ekumeeniseen keskusteluun ja
ruohonjuuritason dialogiin.

1. Linjauksen tarkoitus ja tavoitteet
Strategiakaudella 2017-2022 tavoitteemme näkyvät Toivon teemoissa. Ne ovat 1) Todistamme
Jumalan rajoja ylittävästä rakkaudesta, 2) Puolustamme syrjittyjen ihmisarvoa ja -oikeuksia,
3) Muutamme maailmaa oikeudenmukaisemmaksi ja 4) Rakennamme rauhaa ja sovintoa.
Toivon teemoja tarkentavia ja strategian painopisteitä avaavia linjauksia on kolme:
ihmisoikeudet, taloudellinen oikeudenmukaisuus sekä rauha ja sovinto. Tämä neljäs linjapaperi,
joka pohjautuu laajempaan teologiseen asiakirjaamme ”Elämään ja oikeudenmukaisuuteen.
Suomen Lähetysseuran toiminnan teologinen perusta ja yhteistyön periaatteet”1 linjaa
järjestömme käsitystä kristillisestä todistuksesta ja sen periaatteista. Se kertoo, miten nämä
nousevat kristillisen sanoman sisällöstä ja miten ne vaikuttavat toimintatapoihimme. Se linjaa
myös sitä, millä tavalla kirkollinen työ, kehitysyhteistyö, katastrofityö, rauhan- ja sovinnontyö
sekä vaikuttamistyö ovat osa Lähetysseuran kristillistä todistusta. Linjaukset ohjaavat kaikkea
työtämme ja kertovat eri sidosryhmille lähestymistavastamme ja kannastamme työmme
painopistealueilla. Aikaisemmin laaditut linjaukset hiv ja aids -työlle sekä ruokaturvalle ovat
edelleen voimassa ja tukevat Toivon teemoja. Linjaukset asettuvat strategian ja ohjelmien väliin.

2. Toimintaympäristö
Uskontojen merkitys ja vaikutus vahvistuvat koko ajan ja eri uskontoihin kuuluu yhä enemmän
ihmisiä maailman väestöön suhteutettuna. Suurista uskonnoista islam ja kristinusko kasvavat
väestönkasvua nopeammin. Uskonnollinen ääriajattelu lisääntyy, myös kristinuskon piirissä.
Kristinuskon painopiste siirtyy nopeasti etelään ja itään. Kun vuonna 1910 maailman kristityistä
82,2 % eli globaalissa pohjoisessa ja 17,8 % etelässä, vuonna 2010 pohjoisessa eli enää
39,2 % ja etelässä 60,8 %. Suurin osa maailman kristityistä tulee olemaan afrikkalaisia noin
vuonna 2030.2 Kyseessä on historiallinen käänne, joka merkitsee huomattavaa muutosta
globaalin pohjoisen kirkoille. Ennennäkemätön muuttoliike kuljettaa kristinuskoa kaikkialta
kaikkialle, myös takaisin Eurooppaan. Ekumeeninen tilanne ja kirkkojen keskinäiset
vaikutussuhteet muuttuvat jatkuvasti. Kirkkojen on pohdittava, millainen missionaarinen
identiteetti niillä on ja miten ne ymmärtävät kristillisen todistuksen sisällön. Tämä korostuu
nykyisessä toimintaympäristössä, jossa kulttuurit, uskonnot ja kontekstit muuttuvat, vaikuttavat
ja sekoittuvat toisiinsa.
Globaalin etelän kirkkojen vahvistuessa kristinusko saa lukuisia uusia keskuksia, jotka ovat
vahvasti missionaarisia. Tämä ei kuitenkaan välttämättä merkitse verkostoitumista tai
koordinointia vanhojen toimijoiden kanssa, vaan kirkkokuntien määrän nopea kasvu tekee
tulevaisuuden kirkosta yhä jakautuneemman. Suurin kirkon kasvu on tapahtunut
uushelluntailaisuuden ja karismaattisuuden piirissä sekä historiallisista kirkoista
irrottautuneiden niin sanottujen itsenäisten kirkkojen parissa. Tunnusomaista näille
suuntauksille on Pyhän Hengen lahjojen korostaminen, voiman etsiminen ja karismaattisen
johtajuuden keskeinen asema. Karismaattisuus on tunnusomaista myös monille historiallisille
kirkoille globaalissa etelässä. Menestysteologiset virtaukset ja megakirkkojen toimintatavat
haastavat sekä Lähetysseuraa että kumppaneitamme. Menestysteologiassa kysymykset
1https://www.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/?__EVIA_WYSIWYG_FILE=44089
2http://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-exec/
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yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta ovat harvoin keskiössä. Globaalissa kirkossa yhä
enemmän sijaa saavat kasvavien kirkkojen teologiset painotukset, kulttuuriset piirteet ja eettiset
kysymykset. Digitalisaatio on muuttanut viestinnän luonteen ja se avaa mahdollisuudet
vuorovaikutteiseen viestintään ja nopeisiin ilmiöihin. Maailman väestöstä 77 % elää maissa,
joissa rajoitetaan uskonnonvapautta joko paljon tai erittäin paljon. Valtioissa, joissa
uskonnonvapauden loukkaukset ovat yleisiä, loukataan usein myös muita ihmisoikeuksia.
Uskonnonvapautta loukataan esimerkiksi rajoittamalla uskonnonharjoitusta, julkista
uskonnollista puhetta tai uskonnollisten yhteisöjen rekisteröitymistä. Myös uskonnon
perusteella kohdistettu väkivalta tai sen uhka loukkaavat uskonnonvapautta. Loukkaukset
kohdistuvat usein vähemmistöuskontoihin, ei ainoastaan vähemmistöasemassa oleviin
kirkkoihin.
Työmme laajuuden ja ekumeenisen sitoutumisen vuoksi on välttämätöntä, että seuraamme ja
osallistumme kansainväliseen missiologiseen keskusteluun. Kumppaneillemme ja meille on
tärkeää, että teemme yhteistyötä niiden periaatteiden pohjalta, jotka on yhdessä todettu
perustelluiksi ja relevanteiksi. Otamme aktiivisesti osaa kansainväliseen missiologiseen
keskusteluun. Tämä syventää ja rikastuttaa osaamistamme ja identiteettiämme, sekä vahvistaa
kansainvälistä yhteistyötä.

3. Keskeiset toimijat ja prosessit
Lähetysseura on kirkon lähetysjärjestö, jolla on perussopimus lähetystyön järjestämisestä
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa vuosille 2013-2018. Lähetysseura raportoi Kirkon
lähetystyön keskukselle muutoksista suhteissaan lähetyksen ja ekumenian kansainvälisiin
toimijoihin. Lähetysseura sitoutuu kirkon yhteiseen lähetysstrategiaan ”Yhteinen todistus.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus”.3
Kirkkojärjestyksen mukaan seurakuntien ja niiden jäsenten tulee tukea lähetystyötä. Suomen
kirkon perussopimuksen mukaan tätä tehtävää toteuttavat käytännössä kirkon lähetysjärjestöt.
Kaikki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat Lähetysseuran yhteisöjäseniä ja
osallistuvat vuosikokouksen kautta Lähetysseuran päätöksentekoon. Miltei kaikilla
seurakunnilla on sopimuksenvaraista yhteistyötä Lähetysseuran kanssa.
Lähetysseura katsoo, että kolmiyhteisen Jumalan lähetys (Missio Dei) on lähtökohdiltaan
ekumeeninen tehtävä. Lähetysseura osallistuu ekumeenisen liikkeen työhön erityisesti
Luterilaisen maailmanliiton ja Kirkkojen maailmanneuvoston kanssa ja rinnalla. Lähetysseura
on Kirkkojen maailmanneuvoston lähetykseen ja kehitysyhteistyöhön erikoistunut järjestö
vuodesta 2013. Luterilaisen maailmanliiton kanssa sillä on yhteistyösopimus. Kirkkojen
maailmanneuvoston yhteydessä Lähetysseura toimii linjansa mukaisesti seuraten ekumeenista
lähetysajattelua ja sen muutoksia sekä osallistuen Kirkkojen maailmanneuvoston toimintaan.
Lähetysseuran käytännön toiminta tapahtuu pääosin näitä kirkkoliittoja lähellä olevien
verkostojen tai yhteistyökirkkojen kautta. Lähetysseuran toimintaa suunnitellaan
kansainvälisten kirkkoliittojen asiakirjat huomioon ottaen. Niistä keskeisimpiä ovat Kirkkojen
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http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/08D17F55318BB24BC2257F8B002AF352/$FILE/Yhteinen%20todistus_
Suomi.pdf
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maailmanneuvoston asiakirjat ”Together Towards Life”4, “The Church: Towards Common
Vision”5 sekä Luterilaisen maailmanliiton ”Mission in Context”6 ja ”Diakonia in Context”7
Lähetysseura toimii useimmiten paikallisten luterilaisten kirkkojen kanssa, ja yhä useammin
myös muiden kirkkojen kanssa ekumeeniselta pohjalta, sekä erilaisten kansalaisjärjestöjen
kanssa. Yhteistyötä kumppaneiden kanssa ohjaa molemmin puolin allekirjoitettu
yhteistyösopimus, jossa määritellään myös yhteistyön teologisia periaatteita sikäli kuin se on
mahdollista.

4. Toimintaperiaatteet
4.1. Lähetysseuran mandaatti ja velvoitteet
Suomen Lähetysseuran tarkoituksena on sääntöjen mukaan osallistua Suomen evankelisluterilaisen kirkon kansainvälisenä toimijana kolmiyhteisen Jumalan lähetykseen (Missio Dei)
maailmassa julistamalla rohkeasti evankeliumia niiden keskuudessa, jotka eivät vielä tai enää
ole kristittyjä, ja toteuttamalla lähimmäisenrakkautta. Lähetysseura palvelee kirkkoamme, sen
seurakuntia ja ulkomaisia kirkkoja osana Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa. Lähetysseura on
sitoutunut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustukseen, virkaan, kirkkojärjestykseen ja
ekumeenisiin sopimuksiin. Lähetysseuran tehtävä on sekä kirkon ulkopuolella olevien ihmisten
tavoittaminen että jo olemassa olevien seurakuntien ja kirkkojen vahvistaminen. Sen tehtävä on
myös todistaa Jumalan rajoja ylittävästä rakkaudesta kaikkein haavoittuvimpien joukossa siellä,
missä ihmiset ovat yksin ja ilman yhteisöjensä turvaa. Suomen Lähetysseuran näkemys
kristillisestä todistuksesta pohjautuu Jeesuksen elämään ja opetukseen Jumalan
valtakunnasta. Valtakunnan merkit ovat ilo, rauha ja oikeudenmukaisuus.8
Kristillisen todistuksen sisältö on viesti siitä, että Kristuksen ristinkuolema ja ylösnousemus
vapauttavat ihmisen rakkaudettomuuden, merkityksettömyyden, häpeän, pelon, syyllisyyden,
synnin ja kaiken pahan vallasta. Ihmistä ei ole tuomittu kuolemaan ja tuhoon, vaan hänet on
kutsuttu Jumalan lapseksi ja taivaan valtakuntaan. Tämä toivon ja vapautuksen sanoma kutsuu
yksilöjä ja yhteisöjä uuteen elämään, ja jakamaan kutsua eteenpäin kaikille ja kaikkialla sanoin
ja teoin. Hyvä sanoma tarjoaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuuden kääntyä Jumalan puoleen
kaikessa ahdingossa. Hyvä sanoma kutsuu uuteen elämään Kristuksessa ja opetuslapseuteen.
Lähetysseura katsoo, että on kristittyjen ilo ja etuoikeus pitää esillä tätä toivoa ja kertoa siitä
kunnioittavasti ja lempeästi. Ihmisellä on oikeus vastata evankeliumin kutsuun myöntävästi tai
kieltävästi, ja tätä tulee aina kunnioittaa.
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https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/mission-and-evangelism/togethertowards-life-mission-and-evangelism-in-changing-landscapes
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https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/i-unity-the-churchand-its-mission/the-church-towards-a-common-vision
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https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/DMD-Mission-in-Context-EN-low.pdf
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https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/DMD-Diakonia-EN-low.pdf
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Suomen Lähetysseuran toiminnan teologinen perusta ja yhteistyön periaatteet: 3.2 Suomen
Lähetysseura ja kristillinen todistus
https://www.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/?__EVIA_WYSIWYG_FILE=44089 (SLS 2015), s. 18-19.
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4.2. Miten Lähetysseura toimii
Lähetysseuran keskeisiä toimintaperiaatteita ovat kontekstuaalisuus, kokonaisvaltaisuus,
kumppanuus, yhteistyö ja vuorovaikutus sekä ihmisoikeusperustaisuus.
Kontekstuaalisuus
Kirkko on yhtä aikaa globaali ja paikallinen. Kirkon tehtävä on kutsua kaikkia ihmisiä Jumalan
lapsiksi, ja tämä kutsu ylittää kansalliset, taloudelliset, sosiaaliset ja yksilön ominaisuuksiin
liittyvät rajat. Kirkon paikallisuus toteutuu ihmisten elämässä, arjessa ja keskinäisessä
yhteydessä, sanan ja sakramenttien ja lähimmäisenrakkauden tuodessa armon ihmisten
todellisuuteen. Kuten Jumalan missio on kontekstuaalista, myös kirkon sanoma on sitä: se
sitoutuu aina kulloiseenkin elinympäristöön, kulttuuriin, kieleen ja todellisuuteen.
Kontekstuaalisuus on kristinuskon perustava ominaisuus. Kuten Sana tuli lihaksi ja Jumala
syntyi ihmiseksi, myös sanoma hänestä tulee todeksi ja konkreettiseksi yhä uudestaan.
Evankeliumi kiinnittyy kontekstiin, mutta myös muuttaa ja haastaa sitä. Lähetysseura sitoutuu
kontekstuaaliseen lähestymistapaan työskennellessään eri ympäristöissä ja toimii ennen
kaikkea marginaalien eli syrjittyjen kontekstissa. Kontekstuaalisen teologian periaatteen
mukaisesti myös Raamattua luetaan ja tulkitaan tietyssä yhteiskunnallisessa todellisuudessa.
Lähtökohtana ovat ihmisten kysymykset, kärsimys, toivottomuus ja hätä. Raamatussa
kohdataan rakastava Jumala, joka on ennen kaikkea köyhien ja syrjittyjen Jumala. Luterilaisen
tunnustuksen mukaan Raamattu opastaa ihmisen Kristuksen luokse ja siinä itse kolmiyhteinen
Jumala puhuu hänelle.
Kokonaisvaltaisuus
Jumala pitää yllä kaikkea luotua todellisuutta ja koko luomakunta osallistuu Jumalan missioon.
Jumalan pelastava toiminta ja evankeliumin sanoma kohdistuu myös luomakuntaan. Tämä
kutsuu kirkkoa toimimaan luonnon suojelemiseksi. Ihminen on osa luomakuntaa ja
kokonaisvaltainen näkökulma Jumalan missioon ottaa siten huomioon ihmisen ruumiillisuuden,
henkisyyden, hengellisyyden ja yhteisöllisyyden.
Kokonaisvaltainen missio ei erottele rakkauden tekoja ja hyvän sanoman julistamista, vaan
liittää ne toisiinsa. Kirkon missio on profeetallista: sen tehtävä on muistuttaa valtaapitäviä ja
hyväosaisia siitä, mitä oikeudenmukaisuus vaatii meiltä.
Kirkon missio toteutuu maailmassa sanan ja sakramenttien sekä tekojen kautta. Lähetysseura
kertoo hyvää sanomaa rakkaudesta ja Jumalan armosta kaikkia ihmisiä kohtaan. Jeesuksen
esimerkin mukaisesti Lähetysseura todistaa Jumalan rajoja ylittävästä rakkaudesta myös
diakoniatyössään. Kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja vaikuttamistyön välinein sekä
rauhan ja sovinnon rakentamisen kautta se muuttaa maailmaa oikeudenmukaisemmaksi ja
antaa syrjityille ihmisarvon ja -oikeudet.9 Tämä kaikki ilmaisee käsitystämme siitä, mitä
kristillinen todistus on.
Kirkon olemisen muotona diakonia ei edellytä vastinetta itselleen, vaan se on evankeliumin
tapaan lahja. Se vastaa Jumalan rakkauteen, joka vapauttaa kristityn ehdoitta ja iloisin mielin
palvelemaan muita ihmisiä sekä koko luomakuntaa. Diakonia on merkki siitä elämän ja
rakkauden valtakunnasta, joka Jumalan missiossa murtautuu tähän maailmaan. 10
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Suomen Lähetysseuran toiminnan teologinen perusta ja yhteistyön periaatteet: 3.3 Lähetysseura diakonian
toteuttajana ja uudistajana https://www.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/?__EVIA_WYSIWYG_FILE=44089 (SLS
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Kumppanuus, yhteistyö ja vuorovaikutus
Lähetysseura ylittää kumppaneidensa kanssa rohkeasti maantieteellisiä, kulttuurisia ja
sosiaalisia rajoja todistaakseen Jumalan rakkaudesta sanoin ja teoin. Tähän Lähetysseura
myös rohkaisee kumppaneitaan. Rajojen ylittämisen keskiössä on kohtaaminen. Hyvässä
kohtaamisessa toisen kunnioitus ja erilaisuuden hyväksyminen on vastavuoroista.
Lähetysseura sitoutuu arvostavaan kuuntelemiseen ja vuorovaikutukseen kumppaneidensa
kanssa. Kristillinen todistus on kohtaamista, jossa jaetaan uskoa ja yhteistä ihmisyyttä: siinä
nälkäinen kertoo toiselle nälkäiselle, mistä saa leipää. Lähetysseuran tavoitteena on, että
kumppanikirkkomme ottaa vastuun sen ulkopuolella olevien ihmisten tavoittamisesta.
Tiedostamme, että kaikki uskonnot ja kulttuurit sisältävät elementtejä, jotka tukevat positiivisesti
kehitystä ja jonka pohjalle yhteistyö voidaan rakentaa. Työskentelemme kumppanuuden
hengessä, rohkaisemalla dialogiin, rauhaan ja sovintoon uskontojen ja ideologioiden kesken.
Korostamme, että kirkot, järjestöt ja ihmiset, joiden kanssa teemme työtä omistavat työnsä ja
Suomen Lähetysseura osallistuu siihen.
Työn suunnittelu, toteutus, hallinto, seuranta ja arviointi toteutetaan yhteistyössä kumppaneiden
kanssa. Tavoitteemme on vahvistaa kirkkojen ja kumppaneidemme kykyä ja osaamista heidän
työskennellessään yhteisöjen elämän olosuhteiden parantamiseksi kestävän kehityksen
lähtökohdista. Työskentelemme monenkeskisessä yhteistyössä kirkkojen ja kansainvälisten
organisaatioiden kanssa. Maa- ja aluetasolla työskentelemme yhteistyössä viranomaisten,
ekumeenisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, sekä eri verkostojen kautta.
Ihmisoikeusperustaisuus
Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa ohjaa kaikkea työtämme. Jumala on luonut jokaisen
ihmisen kuvakseen, kaltaisekseen ja työtoverikseen. Tästä nousee jokaisen ihmisen
loukkaamaton ihmisarvo, joka on ihmisoikeuksien perusta. Edistämme ihmisoikeuksia yhdessä
kumppaneidemme kanssa, ja tuemme kumppaneidemme osaamista ja sitoutumista niihin.
Suunnittelussa ja toteutuksessa kuuntelemme ja otamme huomioon niiden näkökulmat, joiden
elämään köyhyys, syrjintä ja epäoikeudenmukaisuus kohdistuu. Työssämme puutumme
köyhyyden, epäoikeudenmukaisuuden ja syrjinnän perimmäisiin syihin. Tavoittelemme
muutosta rakenteisiin, jotka sulkevat ihmisiä ulkopuolelle. Kohdistamme erityishuomiota niihin,
joita yhteisöt tai yhteiskunta syrjivät. Teemme töitä varmistaaksemme kaikkien täyden ja
tasaveroisen osallistumisen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sitoudumme suojelemaan
lapsia ja muita haavoittuvia ryhmiä kaikelta hyväksikäytöltä tai kaltoin kohtelulta.

4.3. Kumppanuuden periaatteet
Lähetystyöntekijöitä on aina lähetetty arkiseen työhön ja kohtaamisiin. Lähetysseura kouluttaa
ja lähettää työntekijöitä ja vapaaehtoisia jakamaan hyvää sanomaa rakkauden ja
yhteenkuuluvuuden hengessä. Työntekijä toimii yhä useammin asiantuntijan roolissa, mikä
tarkoittaa dialogisuuden, alueellisuuden ja verkostoitumisen lisääntymistä. Keskittäessään
resursseja Lähetysseura pitää tärkeänä sitä, että pitkäaikaiset ja luottamukselliset suhteet
kumppanikirkkojen ja Suomen kirkon, hiippakuntien ja seurakuntien välillä säilyvät, vahvistuvat
ja löytävät uusia muotoja.
Lähetysseura tekee yhteistyötä kirkollisten kumppaneiden kanssa niiden teologisen,
diakonisen, taloudellisen ja hallinnollisen omaehtoisuuden ja itsenäisyyden, sekä toiminnan
jatkuvuuden ja kestävyyden vahvistamiseksi. Lähetysseura tekee kumppaneiden kanssa
yhteistyötä teologisessa koulutuksessa, ja vahvistaa sekä kontekstuaalista teologiaa että
kontekstien välistä teologista keskustelua.
Lähetysseura käy vuoropuhelua yhteenkuuluvuuden ja yhteistyön edistämiseksi.
Yhteistyökirkkojen kanssa Lähetysseura laatii yhteiset suunnitelmat sopien kokonaisvaltaisen
työn tavoitteista. Lähetysseura seuraa työssään omia eettisiä periaatteitaan, kuten korruption
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vastaista ohjeistusta ja lastensuojelun ohjeistuksia. Lähetysseura pyrkii vahvistamaan
yhteistyökumppaneita seurakuntatyössä, diakoniassa, ulospäin suuntautuvassa työssä ja
kristillisessä kasvatuksessa. Oman kielen asemaa, identiteettiä ja kulttuuria vahvistamalla
edistetään omaehtoisuutta ja kontekstuaalista uskon ymmärtämistä sekä yhteisöllisesti että
yksilötasolla.

4.4. Eettiset periaatteet
Lähetysseuran eettisten periaatteiden mukaan kohtelemme kaikkia kunnioittaen ja korostamme
jokaisen ainutlaatuisuutta Jumalan silmissä. Kristillisen kirkon toimijana Suomen Lähetysseura
tunnistaa että se on vastuussa kumppaneilleen, tukijoilleen ja loppujen lopuksi Jumalalle.11
Lähetysseura suojelee jokaisen ihmisen ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia sekä kunnioittaa heidän
kulttuuriaan ja uskonnollista identiteettiään. Lähetysseura ei syrji uskonnon, poliittisen
näkemyksen, ideologian, etnisen taustan, sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen tai iän
perusteella. Uskonto tai kääntyminen toiseen uskontoon ei ole koskaan edellytys avun
saamiseen tai osallistumiseen. Lähimmäisenrakkauden pohjalta avun saamiseen tai
antamiseen ei liitetä ehtoja.
Kaikessa työssämme otamme huomioon luomakunnan tärkeyden elämää ylläpitävänä
perustana. Suosimme ympäristön huomioon ottavia lähestymistapoja.
Työskentelemme hyvän hallinnon periaatteiden mukaan. Johtamisemme ja hallintomme on
avointa ja läpinäkyvää ja perustuu vastavuoroiseen luottamukseen ja vastuullisuuteen.
Työskentelemme aktiivisesti korruptiota vastaan. Emme hyväksy rahoitukseemme ehtoja, jotka
kyseenalaistavat mahdollisuutemme puhua ja toimia itsenäisesti.
Kaikessa humanitäärisessä työssämme sitoudumme kansainvälisiin normeihin ja
standardeihin. Edistämme lasten oikeuksia YK:n lasten oikeuksien sopimuksen mukaan.
Lähetysseura sitoutuu omassa työssään lastensuojeluohjeistukseensa. Rohkaisemme ja
tuemme kumppaneitamme määrittämään ja toteuttamaan lastensuojelutoimenpiteet työssänsä.
Tuemme
kumppaneitamme
arvostamaan
ja
suojelemaan
lapsia
ja
nuoria
työssään. Seuraamme lasten oikeuksien toteutumista maissa, joissa teemme ja tuemme työtä.
Työhömme liittyvässä viestinnässä ja varainhankinnassa kunnioitamme kaikkien ihmisten
ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia, sekä kulttuurista ja uskonnollista identiteettiä.

5. Strategiset painopisteet
Lähetysseura on asettanut tavoitteeksi työnsä vahvistamisen alueilla, joilla alle 50 % väestöstä
on kristittyjä tai kirkon työn kattavuuden ulkopuolella on merkittäviä syrjittyjä ryhmiä.
Lähetysseura keskittyy työssään syrjittyihin ihmisryhmiin ja heidän oikeuksiensa edistämiseen.
Ihmisoikeuskäsityksemme perustuu ihmisarvoa korostavaan kristilliseen arvopohjaan ja
kansainväliseen ihmisoikeusajatteluun ja -sopimuksiin. Lähetysseura vahvistaa kirkollista työtä
marginaaleissa, eli vähemmistökirkkoja ja syrjittyjen ryhmien parissa tehtävää työtä.
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Lähetysseuran työ rakentaa ja vahvistaa teologisen vuoropuhelun käymistä, teologisen
osaamisen vahvistamista, diakoniatyötä, kristillistä kasvatustyötä sekä ennakkoluulotonta ja
uusia ihmisiä tavoittavaa marginaaleista nousevan mission sanoittamista.
Lähetysseura korostaa seurakuntien rajoja ylittävää luonnetta. Tällainen seurakunta toivottaa
tervetulleeksi osallistumaan ja toimimaan kaikenlaiset ihmiset: naiset, lapset, nuoret,
vammaiset, hiv-positiiviset, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt sekä muut vähemmistöt.
Avoimien seurakuntien rakentamiseen kuuluu konkreettisten esteiden purkamista, koulutusta ja
uusien työmuotojen kehittämistä. Jopa joka viides kehittyvässä maassa asuva ihminen on
vammainen, naisten asema on usein heikko ja lapset ja nuoret jätetään usein syrjään, vaikka
heidän osuutensa väestöstä on huomattava. Ihmisyyden moninaisuus on Jumalan luomistyön
tulosta ja jokaisella ihmisellä on oikeus ja lupa olla omana itsenään osa yhteisöjään ja niiden
toimintaa.
Lähetysseura kulkee erityisesti sellaisten kirkkojen rinnalla, jotka ovat toimintamaissaan ja alueillaan vähemmistöasemassa ja toimivat usein ahtaassa poliittisessa ja uskonnollisessa
tilanteessa. Vähemmistökirkot tarvitsevat yhteistyötä kirkkojen toiminnan kehittämiseen,
ylläpitämiseen ja teologiseen koulutukseen.

6. Lähetysseuran lisäarvo
Lähetysseuran lisäarvo on sen teologisessa osaamisessa, asiantuntijuudessa,
kokonaisvaltaisessa ymmärryksessä kirkon missiosta sekä pitkäkestoisissa kumppanuuksissa.
Teologinen osaamisemme perustuu vuorovaikutukseen kumppaneidemme kanssa. Kasvavien
kirkkojen käytännöt, spiritualiteetti ja kyky vastata moniin sosiaalisiin ongelmiin rikastuttavat
kirkkoa Lähetysseuran kautta myös Suomessa ja haastavat tarkastelemaan totuttuja
ajatusmallejamme. Arvostamme kumppaneidemme kontekstuaalista osaamista ja pidämme
esillä luterilaisen teologian keskeisiä painotuksia vuoropuhelussa heidän kanssaan muun
muassa köyhyydestä, oikeudenmukaisuudesta, rauhasta ja sovinnosta, ilmastonmuutoksesta
sekä Raamatusta, henkivalloista ja parantamisesta (healing). Lähetysseura pitää kiinni siitä,
että ristin teologia, armo, sekä ymmärrys uskosta ja pelastuksesta kolmiyhteisen Jumalan
vastikkeettomana lahjana ovat tätä keskeistä reformaation perinnettä, jolla Lähetysseura
osallistuu ekumeeniseen keskusteluun ja ruohonjuuritason dialogiin kontekstuaalisten
uskontulkintojen kanssa.
Lähetysseura on tunnettu asiantuntijuudesta ja sen johtamisesta. Oman kapasiteetin
vahvistaminen ja syventäminen kulkee rinnan kumppanin kapasiteetin rakentamisen kanssa.
Lähetysseura profiloituu asiantuntijana missiologisessa keskustelussa sekä kansallisissa että
kansainvälisissä yhteyksissä. Lähetysseura on aktiivinen osallistuja ja vaikuttaja nopeasti
muuttuvalla ekumeenisella kentällä.
Lähetysseuran lisäarvo on myös sen kokonaisvaltaisessa ymmärryksessä kirkon missiosta ja
pitkäkestoisen yhteistyön kautta syntyneessä kulttuurien, kumppaneiden ja kontekstien
tuntemuksessa. Katsomme, että kirkon tehtäviin kuuluu rohkeasti julistaa hyvää sanomaa
pelastuksesta kaikille, toimia diakoniassa syrjimättömästi ja vastikkeettomasti, sekä muuttaa
maailmaa oikeudenmukaisemmaksi. Kaikki työmme ilmaisee käsitystämme siitä, mitä
kokonaisvaltainen kristillinen todistus merkitsee.

