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Tansanialainen Melisiana William on
mukana kehityshankkeessa, jossa naiset
saavat keinoja parantaa perheensä toimeentuloa sekä varaudutaan ilmastonmuutokseen. Saamastaan radiosta hän
on saanut mm. koronatietoa. Hanketta
tuetaan Suomen kehitysyhteistyövaroin.

Toivon siemeniä koronan
ja konfliktien varjossa

L

ähetysseuran toimintaympäristö on myös
vuonna 2021 ollut epävarmuuksien täyttämä.
Koronapandemian vaikutukset näkyivät vahvasti
eri puolilla maailmaa. Pandemian takia ruoan puute,
köyhyys ja naisiin kohdistuva väkivalta ovat kääntyneet
kasvuun. Erityisen huono koronatilanne oli Nepalissa
ja Kambodžassa. Myanmarissa tapahtui vuoden alussa
sotilasvallankaappaus, joka vei haavoittuvan demokratiaprosessin taaksepäin. Etiopiassa konflikti kärjistyi
verisesti. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyivät
mm. kuivuutena ja tulvina.
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Suomen Lähetysseuran työ 2021
Suomen Lähetysseura on kirkon virallinen lähetysjärjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysjärjestöistä.
Teemme lähetystyötä, kehitysyhteistyötä ja rauhantyötä
noin sadan yhteistyökumppanin kanssa 27 maassa.
Usko Jumalaan, toivo paremmasta ja rakkaus lähimmäiseen muodostavat peruskallion, jolle Lähetysseuran
toiminta on rakentunut jo yli 160 vuotta.

Lähetysseuran omassa toiminnassa vuonna 2020 aloitetut
taloudelliset sopeuttamistoimet jatkuivat vuoden 2021
puolella. Muutos, jonka tavoitteena on suurten haasteiden
kohtaaminen rajatummilla resursseilla, ei ole ollut helppo.

Laos

Työmme tavoittaa heikoimmassa asemassa olevat, sorretut ja syrjityt: mahdollistamme kehitystä, rakennamme
rauhaa ja luomme ihmisille tasa-arvoisia mahdollisuuksia
rakentaa itselleen ihmisarvoista elämää.
Lue lisää
suomenlahetysseura.fi

Uutisvirrassa hiljainen kehitys näkyy usein heikosti.
Etäyhteyksien kautta kirkot maailmassa ovat ylläpitäneet yhteisöjä ja välittäneet toivoa. Hyvän sanoman
jakamisen, koulutuksen ja kasvatuksen kautta kirkko
on kylvänyt uskon ja rakkauden siemeniä, joiden
vaikutukset tulemme näkemään yhteisöissä ja yhteiskunnissa tulevaisuudessa.

Kun vammaisten ihmisten, syrjäytymisvaarassa olevien
lasten ja nuorten, naisten ja tyttöjen sekä muiden helposti
syrjäytyvien osallisuutta varmistetaan, mahdollistuu
kehitys, jossa ketään ei jätetä. Myös vuoden 2021 aikana
olemme paikallisesti nähneet hiljaista edistymistä. Yhteinen haaste on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen
sopeutuminen. Kumppaneiden näkökulmasta ratkaisujen
löytäminen on edelleenkin kärkiprioriteetti.
Maailman konflikteissa etenkin paikalliset rauhanrakentajat jatkoivat kärsivällistä työtään rauhan ja sovinnon
edellytysten luomiseksi. Kun maailma tätä kirjoittaessa
näyttää yhä pimeämmältä, heidän työnsä antaa toivoa.
Kokemuksemme on, että ne siemenet, jotka kylvetään,
tuottavat kokonaisvaltaista muutosta. Tähtäimessä on
tulevaisuus, jota emme vielä näe. Kiitos, että olette rukousten, toiminnan ja lahjoitusten kautta mukana työssä.

Rolf Steffansson

toiminnanjohtaja

Lähetysseuran kumppanit olivat joustavasti mukana
koronapandemian ehkäisemisessä ja hoitamisessa. He
kohtasivat ihmisten ennakkoluulot ja pelot. Edelleenkin
kuitenkin on niin, että rokotusten kattavuus maailmassa
ei jakaudu oikeudenmukaisesti.
Diakoniassa ja kehitysyhteistyössä tavoitteena on syrjäytettyjen oman toimijuuden vahvistaminen. Ekumeeninen
liike on sitoutunut kestävän kehityksen agendan toimeenpanoon. Tässä isossa liikkeessä Lähetysseura on mukana.

” Taivaiden valtakunta on kuin sinapinsiemen, jonka mies kylvi peltoonsa. Se on pienempi
kuin kaikki muut siemenet, mutta siitä kasvaa kaikkia muita suurempi kasvi. Lopulta siitä
tulee puu, jonka oksille taivaan linnut saapuvat pesimään.” (Matt:13:31–32)

TOIVON TIELL Ä
Raamattu puhuu
omalla äidinkielellä

Muutoksia syrjiviin
lakeihin

Angolassa juhlittiin songonkielisen
Uuden testamentin julkaisua kymmenen
vuoden käännöstyön jälkeen. Songoa
puhuu noin 150 000 ihmistä. Raamatun
kääntäminen kulkee usein käsi kädessä
vähemmistökielten kehittämisen kanssa.
”Tämän kirjan avulla nuoretkin ymmärtävät Jumalan sanaa paremmin”, iloitsi
opiskelija Maria Isaac.

Nepalissa KOSHISH-järjestö on vaikuttanut kansanedustajiin ja lainsäätäjiin saadakseen muutoksia lakeihin,
jotka syrjivät mielenterveysongelmien
kanssa eläviä. Lakimuutokset kuitenkin
tapahtuvat hitaasti, ja koronapandemia
on hidastanut kehitystä entisestään.
Lähetysseuran toinen yhteistyökumppani
CMC taas on tehnyt vaikuttamistyötä,
jotta kouluihin saataisiin mielenterveyttä
tukevia palveluita, kuten kuraattoreita
ja oppilaanohjausta.
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Kuva: Yhtyneet Raamattuseurat

Teknologialla naisiin kohdistuvaa
väkivaltaa vastaan
Tansanian evankelis-luterilainen kirkko on mukana
vähentämässä naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Asia oli esillä Lähetysseuran järjestämässä
asiantuntijaseminaarissa, ja myös teknologia on otettu
avuksi. Kokeiltavana on chatbot-sovellus, joka
ohjaa perheväkivallan uhreja avun piiriin. 16 päivää
aktivismia -kampanjassa huomio kiinnitetään
vammaisten naisten ja tyttöjen kokemaan
väkivaltaan. Morogoron hiippakunnassa
seminaareihin tuli raiskauksen
ja taloudellisen väkivallan
uhreja, jotka saivat apua
ja yhteystietoja
paikan päällä.

Kuva: Janne Juhaninmäki
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Rauhantyössä painottui
humanitaarinen apu
Myanmarissa sotilasvallankaappaus
aiheutti humanitaarisen katastrofin ja
vaikeutti Lähetysseuran tukemaa rauhantyötä. Kumppanille ohjattiin katastrofitukea, jolla muun muassa toimitettiin
maan sisäisille pakolaisille tilapäiseen
asumiseen tarvittavaa suojaa, ruokaa,
hygieniatarvikkeita, vaatteita, lääkkeitä
sekä satelliittipuhelimia tiedonvälitystä varten.

Lue lisää:
suomenlahetysseura.fi/tyomme

Kuva: Hanna Londo

Kuva: People's Empowerment Foundation

Talous 2021
S

uomen Lähetysseuran toimintaa
rahoittavat Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnat,
kristilliset järjestöt sekä yksityiset
ihmiset. Kehitysyhteistyöhön ja
rauhantyöhön Lähetysseura saa
tukea myös ulkoministeriöltä.

Menojen jakautuminen maantieteellisesti

Kuva: Virve Rissanen
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Vuoden 2020 lopussa Lähetysseuran palveluksessa oli 169
työntekijää, 102 kotimaisessa
ja 67 ulkomaisessa työssä.
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Menot 25,7 M€
1,3

8,0

Seurakuntien
talousarvioavustukset

Kirkkokolehdit

2,9

4,1

yleis-, talousja henkilöstöhallinto

Sijoitus- ja rahoitustoiminta sekä
muut tuotot

0,9

Yhteistyöjärjestöt
ja säätiöt

2,7

Keräykset
ja lahjoitukset

Ulkoministeriön
kehitysyhteistyöavustus

17,1

2,3

Ulkomainen työ*

Testamentit

1,3

Ulkoministeriön
avustus
rauhantyöhön

0,1

Muut ulkomaisen työn tuotot

5%

Katastrofija muu ulkomaantyö

41 %

Kirkollinen työ

Syksyllä Pohjois-Etiopian levottomuudet vaikuttivat myös Lähetysseuran työhön yli 12 000
ihmisen parissa: kummioppilaiden, vammaisten
lasten, seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten
ja vammaisten pienyrittäjien. Lalibelassa jouduttiin keskeyttämään edellisenä vuonna aloitettu
ilmastohanke.
Paljon ihmisiä pakeni konfliktialueilta, ja
Lähetysseura ohjasi 166 000 euroa pakolaisten
auttamiseen. Jo alkuvuodesta Lähetysseura antoi
50 000 euroa katastrofiapua Tigrayn alueelle.
Tammikuussa 2022 tilanne Pohjois-Etiopiassa oli
onneksi rauhoittunut ja työtä voitiin taas jatkaa.

Kotimainen
työ
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6,7

Korona vaikeutti toista vuotta tapahtumien järjestämistä. Toukokuuksi
Ouluun suunnitellut Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat päätettiin siirtää
vuodella eteenpäin ja sen sijaan järjestettiin verkkotapahtuma,
#YHDESSÄ2021-virtuaalitorstai, joka lähetettiin
Lähetysseuran tiloihin pystytetystä studiosta.
Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksia pystyttiin
järjestämään joitakin, mutta ei läheskään normaalia
määrää. Niinpä keräystuloskin oli toistamiseen noin
puolet normaalista, 443 000 euroa. Lähetysseura
striimasi taas Koko Suomen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden YouTubessa. Antti Vuoren
orkesterin solistina oli soul-laulaja Jepa Lambert.
Kuvat: Kirsi Elo ja Hannes Honkanen

5,7

Seurakuntien
vapaaehtoistoiminta

Konflikti vaikeutti työtä
Etiopiassa

34 %

Kehitysyhteistyö

10 %

Rauhantyö

10 %

Ulkomaan
osasto kotimaassa

Toinen koronavuosi
Koronapandemia leimasi Lähetysseuran työtä edelleen 2021.
Työtä jatkettiin lähes koko vuosi etäyhteyksin kotitoimistosta
käsin niin kotimaassa kuin työalueilla, eikä työmatkoja juuri tehty.
Erityisen huonoksi koronatilanne yltyi keväällä Nepalissa
ja Kambodžassa, josta jälkimmäisestä evakuoitiin
työntekijät Suomeen.
Syys-lokakuussa työalueille kuitenkin päästiin
karanteenien kautta ja koronarokotusten ansiosta
pikkuhiljaa palaamaan. Lokakuussa ulkomailla
oli jo 44 työntekijää, ja vuoden loppuun
mennessä loputkin palasivat työalueille.
Lisääntyneet etäyhteydet ja
vähentynyt matkustaminen
ovat asioita, jotka ovat tulleet jäädäkseen korona-ajan
jälkeenkin. Myönteisenä
seurauksena on se, että
verkossa järjestettäviin
koulutuksiin ja seminaareihin on mahdollista nyt
koota osanottajia jopa eri
puolilta maailmaa.

Kuva: Piia Lempiäinen

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
suomenlahetysseura.fi/
toimintakertomukset

Lähetysjuhlat ja Kauneimmat Joululaulut
taas virtuaalisina

Koronan koettelemat
Bolivialaisen kylän lapset käyvät koulua
yhteisen, käytettynä ostetun kännykän kautta,
Venezuelassa korona iski romahtaneeseen yhteiskuntaan. Etiopiassa kuulovammaisten ihmisten kommunikointi on vaikeaa, kun maski estää
huulilta lukemisen. Köyhät ovat köyhtyneet rajoitusten vietyä tulonlähteet. Koronan koettelemat -kirja kokosi Lähetysseuran työntekijöiden
ja yhteistyökumppaneiden, myös suomalaisten
seurakuntien, kokemuksia pandemia-ajalta.



Vaikuttamistyötä ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta
Lähetysseuran vaikuttamistyön asiantuntija
osallistui Glasgow’n ilmastokokoukseen, jossa
hän edusti myös kansainvälistä kirkollisten
kehitys- ja humanitaarisen avun toimijoiden
verkostoa ACT-allianssia.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivät
eniten köyhimmät ihmiset, joilla on heikoimmat edellytykset sopeutua äärimmäisiin sääilmiöihin, kuten kuivuuteen, tulviin ja myrskyihin. He ovat kuitenkin vähiten vastuussa
ilmastonmuutoksesta.
Näitä teemoja toi viestintäyhteistyössä esille
myös Suomen suosituimpiin tubettajiin kuuluva
Roni Back. Back sisällytti YouTube-videoonsa
Lähetysseuran viestejä ilmastonmuutoksen
vaikutuksista kehittyvissä maissa ja kehitysyhteistyön ratkaisuista näihin ongelmiin.

Kuva: Hannes Honkanen
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