Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry – LYRS

TOIMINTASUUNNITELMA
01.05.2019 – 30.04.2020

1. TOIMINTA-AJATUS
1) Toimimme kaikessa Jumalan sanan ja evankeliumin menestymisen ehdoilla
! Toimintaa ohjaavana asiana kaikessa mukana
2) Olemme kutsuva ja yhteisöllinen hengellinen koti, jossa tulemme rakkaudellisesti
kohdatuiksi. Se on hyvä kasvualusta, johon tarjoamme kaikille mahdollisuuden tulla
! Aktiivisen kutsumisen ja kohtaamisen harjoittelu:
1.
2.
3.
4.

Rohkaisemme kutsumaan
WhatsApp, muut kanavat
Kaikissa tilaisuuksissa henkilö, joka ottaa vastaan (väärti)
Tarjoamme sielunhoitoa

3) Rohkaisemme palvelemaan ja toimimaan kukin lahjoillaan lähetyskäskyn toteuttamiseksi
koti- ja ulkomailla maahanmuuttajat huomioiden
! Rohkaistaan annettujen lahjojen käyttöön:
1. Anna vinkki omista tai naapurin lahjoista ja kiinnostuksen
kohteista
2. Armolahjojen olemassaolo tunnustetaan ja rohkaistaan
niiden käyttöönottoon
4) Pyrimme raittiiseen yhteistyöhön toisten kristittyjen kanssa
! ”Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet
minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän
kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.” (Joh.
17:21)
5) Olemme Raamattua tutkiva ja opettava liike, joka tukee nuoria ja vanhempia elämään
luterilaisessa uskossa
! Panostamme monipuoliseen Raamatun opetukseen:
1. Kristinuskon perusteet Katekismus tutuksi
2. Apologia (kristinuskon perustelu ja valmius puolustaa sitä
tässä ajassa)
! Opetus- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen:
1. Raamattu elää
2. Opetus- ja keskustelutuokiot leireillä ja retkillä
3. Raamattupiirien aktivoiminen
4. Perhetyön aktivointi
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! Materiaalipankki:
1. Kirjat ja muu valmis materiaali
2. Pilvipalvelimella
6) Rauhan Sana etsii aktiivisesti evankeliumin eteenpäinviemisen toimintamuotoja
! Perustoimintamuoto pysyy ja paranee:
1. Seurat
2. Keskustelu- ja teematilaisuudet
! Tavoitteena hedelmällisimmät eri-ikäisten toimintamuodot
! Hyödynnämme toiminnassamme myös uusia informaatiokanavia
! Huolehdimme toimintamme riittävistä taloudellisista resursseista

7) Varustamme ihmiset Kristuksen lähettiläiksi jokaisen lahjan ja kutsumuksen mukaan
! Kutsumme vapaaehtoisia erilaisiin palvelutehtäviin
! Tarjoamme monipuolisia toimintamuotoja ja -tapoja
! Tarjoamme erilaisten toimintojen vetäjille valmennusta ja
vertaistukea
! Jatkuvan uusiutumisen ja uudistumisen periaate

8) Rauhan Sanan hengellisessä kodissa vallitsee omantunnon vapaus
! ”Pyrkikäämme siis rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan
toisiamme.” (Room. 14:19)

3

2. VIESTINTÄ
Yhdistyksen nettisivut uudistetaan syksyn aikana. ”Veren ääni” -levy valmistuu ja tulee myyntiin
toimintakauden aikana. Rauhan Sana -lehden lukijatutkimus toteutetaan kesällä 2020. Pyritään löytämään
lisää vapaaehtoisia kirjoittajia, valokuvaajia ja radiotoimittajia, jotka omilla lahjoillaan haluavat palvella
yhdistystä ja viime kädessä kaiken Luojaa ja Antajaa.
Herätellään liikkeen toiminnassa mukana olevia tiedostamaan oma vastuunsa viestinnässä: Jokainen voi
kutsua omaisiaan ja ystäviään seuroihin, muihin tapahtumiin ja leireille. Rauhan Sana -lehden lahjatilaus on
edullinen lahja ja Pohjolan Joulu -lehti on hyvä vaihtoehto joulukortille. Sosiaalinen media on myös
kristillisen lähetystyön kanava, jossa kannattaa rohkeasti jakaa tapahtumailmoituksia.

3. KOTIMAANTYÖ
Seuratoimintaa järjestävät edelleen pääosin Rauhan Sanan paikallisyhdistykset. LYRS toimii niiden apuna
yhdessä luterilaisten paikallisseurakuntien kanssa mahdollisuuksien mukaan.

3.1. Raamattukoulutus
Yksi visioistamme kuuluu: ”Olemme Raamattua opettava liike, joka tukee nuoria ja
vanhempia elämään luterilaisessa uskossa”. Tämä toteutuu Raamattu elää -päivillä,
raamattuleireillä ja muissa vastaavissa tapahtumissa yhdessä paikallisyhdistysten ja
mahdollisuuksien mukaan myös seurakuntien kanssa.
Tämän toimintakauden ensimmäinen Raamattu elää -päivä pidettiin toukokuussa
Himangalla teemalla ”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti”. Syyskuussa
tapahtuma tullaan järjestämään Kokkolassa ja talvella Oulussa. Tavoitteena on myös
löytää suunnittelutiimiin lisää jäseniä.

3.2. Lapsi- ja nuorisotyö
Nuorisotyö jatkaa aktiivista toimintaa kentällä. Lasten, varhaisnuorten sekä nuorten
leirit, rippikoulu, isoskoulutukset, perheleiri, perheiden toimintapäivät, Raamattu elää päivät, isovanhemmat ja lastenlapset -leirit sekä nuortenillat ja seurat ovat tärkeitä
tapahtumia tulevallakin toimintakaudella. Kesätyöntekijänä työskentelee touko–
elokuun aikana Jenni Holma.
Nuorisotyöntekijä koordinoi tapahtumia ja ottaa mielellään vastaan ehdotuksia uusista
toimintamuodoista. Lapsi-, nuoriso- ja perhetyössä on monenlaisia mahdollisuuksia.
Herätysliikkeeseen sitouttaminen erilaisten tehtävien avulla on tärkeää jo ihan pienestä
asti.
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3.3. Perhetyö
Syksyllä järjestetään perheleiri ja tavoitteena on järjestää myös avioliittotapahtuma.
Oulussa pyritään lisäämään perhetyötä.

3.4. Nais- ja miestyö
Naisten ja miesten tapahtumien järjestelyistä vastaavat pääosin paikallisyhdistykset,
mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä seurakuntien kanssa. LYRS:n työntekijät
auttavat tilaisuuksien suunnittelussa ja tiedottamisessa sekä mahdollisuuksiensa
mukaan osallistuvat käytännön toteutukseen.

3.5. Suvijuhlat
Suvijuhlia vietetään tänä kesänä 12.–14. heinäkuuta Ähtävällä, yhteistyössä
ruotsinkielisen sisarjärjestömme LFF:n kanssa. Vuonna 2020 juhlat tullaan
järjestämään 17.–19. heinäkuuta Himangalla.

3.6. Neuvottelupäivät
Neuvottelupäivillä hyvin alkanut työskentely yhdistyksen hyväksi jatkuu. Seuraavat
neuvottelupäivät pidetään yksipäiväisenä tapahtumana 1.2.2020 Kalajoella.

4. ULKOMAANTYÖ
4.1. Viro
4.1.1. Leo ja Maarika Lekarkin – Keilan seurakunta, LYRS:n puhujamatkat
Leo Lekarkinin työt Lääne-Nigulan seurakunnan diakonina tulevat lisääntymään.
Maarika Lekarkin osallistuu seurakunnan pyhäkoulun pitoon, suunnitelmissa on
pyhäkoululaisten jakaminen kahteen eri ikäryhmään. Maarika toivoo voivansa
myös jatkossa palvella taiteellisilla lahjoillaan kristillisessä työssä.
Puhujien matkat Suomesta jatkuvat joka toinen kuukausi kesäkuusta alkaen.
Kesällä ja joulukuussa kierroksiin sisältyvät vain käynnit Pärnun ja Rakveren
inkeriläisten luo. Säännöllisesti mukaan on lupautunut Jorma Puhakka. Kaveriksi
pitkille kierroksille tulee puhujia eri puolelta Suomea. Lyhyille kierroksille on
tarkoitus saada kaveriksi joku puhuja Etelä-Suomen Rauhan Sanasta.
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Läänen rovastikunnassa on tavoitteena ystävystyä joidenkin seurakuntien kanssa
ja tarjota mahdollisuuksia olla Jumalan sanan äärellä, erityisesti ns. laita-alueilla
– siellä, missä jumalanpalveluksia järjestetään harvemmin.

4.1.2. Esa ja Õnne Luukkala – Äksin ja Kursin seurakunnat
Esan vastuulla tulevat edelleen olemaan sekä Äksin että Kursin seurakuntien
papin tehtävät. Tavoitteena on erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvan
toiminnan kehittäminen. Esimerkiksi Kursin seurakunnassa on tarkoituksena
vierailla Laevan lastentarhassa ja Puurmanin koululla.
Uutena haasteena ja vastuualueena on Operaatio Joulun Lapsi -projektin
puitteissa luotavan Etelä-Viron OJL-tiimin koordinaattorin virka. Tehtävä on
vapaaehtoinen ja myös kaikki muut tiimin työntekijät ovat vapaaehtoisia. Esan
tehtävänä tulee olemaan tiimin kokoaminen Etelä-Viroa varten ja tiimin jäsenten
säännöllisten kokoontumisien järjestäminen, motivoiminen ja toiminnan
koordinointi Etelä-Virossa. Tämä tulee antamaan uusia mahdollisuuksia
toiminnan kehittämiseen myös Äksin ja Kursin seurakuntien alueella.
Äksin seurakunnassa isona haasteena tulevan toimintakauden aikana ovat Äksin
pappilaan liittyvät kysymykset. Kursissa on tavoitteena aloittaa säännölliset
perhejumalanpalvelukset kerran kuukaudessa tulevan toimintakauden aikana.

4.1.3. Kaja Alasoo – Lapsi- ja nuorisotyö Virun rovastikunnassa
Pyhäkoulu jatkuu Käsmussa, Narva-Joesuussa, Vokassa, Toilassa ja Narvassa.
Yhteistyö Vokan nuorisokeskuksen ja Toilan kirjaston kanssa jatkuu. Simunan
seurakunta on löytänyt resursseja tehdä lapsityötä. Kaja on pohtinut yhdessä
rovasti Tauno Toompuun kanssa ajankäyttöään ja voimiaan.
Syksyllä Kaja aloittaa työn Väike-Maarjassa, jossa lapsityötä ei ole tehty yli 10
vuoteen ja jossa on mahdollisuuksia löytää omia lapsityöntekijöitä. Se antaisi
Kajalle enemmän aikaa Narvan, Narva-Joesuun ja Käsmun seurakuntien
lapsityöhön.
Ilumäen seurakunta haluaa kesällä järjestää lapsille oman tapahtuman, jonka
suunnitteluun Kaja osallistuu. Kirkkopyhiä edeltävät askartelut jatkuvat
seurakunnissa ja kouluissa. Niihin kutsutaan mukaan eri ihmisiä, jotta kiinnostus
lapsityöhön lisääntyisi.
Kesällä järjestetään Virun rovastikunnan lastenleiri Toolsen leirikeskuksessa.
Kärun leiri tarvitsee uudistuksia. Kaja odottaa innolla yhteistyötä rippileirin
tiimin kanssa, joka osallistuu myös lastenleirin järjestämiseen. Toiveena on, että
kun lapset kasvavat, he osallistuisivat myös rippileirille, kun paikka ja ihmiset
ovat tulleet jo tutuksi.
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4.2. Venäjä
4.2.1. Jukka ja Kristiina Paananen – Inkerin ev.lut. kirkko
Paanaset jatkavat Inkerin kirkon tehtäviä 30 %:n työajalla. Murmanskin kirkko
vihitään marraskuussa, mutta Jukka jatkaa viimeistelytöiden loppuun
saattamisen koordinointia vihkiäisten jälkeenkin. Samoin hän jatkaa tarpeen
mukaan Inkerin kirkon talous- ja muita tehtäviä. Kristiina jatkaa viestintätyön
tehtävissä; suomenkielisen lehden toimittamista ja muun kirkon viestinnän
tukemista mahdollisuuksiensa mukaan.
Paanaset osallistuvat Inkerin kirkkoon liittyviin tilaisuuksiin tarpeen ja omien
mahdollisuuksiensa mukaan. Venäjällä he tulevat käymään tarpeen vaatiessa,
enintään muutaman kerran toimintakauden aikana.

4.3. Etiopia
4.3.1. Anna Vähäkangas – Mekane Yesus -kirkko, raamatunkäännöstyö
Anna jatkaa ainakin syyskuun loppuun asti seurakuntavierailuja ja muita
kotimaanjaksoon liittyviä tehtäviä. Jos hänen terveytensä tulee syksyyn
mennessä riittävään kuntoon, hän aloittaa silloin uuden työkauden Etiopiassa
raamatunkäännösprojektien kielitieteellisenä neuvonantajana.

4.4. Israel
4.4.1. Machaseh-keskus
Machasella on yhteistyössä suomalaisen One Way Mission -järjestön kanssa
Jerusalemissa perheväkivallan uhreille ensi- ja turvakodin tyyppinen suoja. Koska
tilat ovat liian pienet, tarkoitus on kesällä ottaa käyttöön toinen huoneisto Beer
Shevassa, Etelä-Israelissa. Vuokra on siellä paljon halvempi: keskus voi vuokrata
ison talon, jossa on kahdeksan makuuhuonetta. Etelä-Israelissa on paljon
hyökkäyksiä ja Machaseh pyyttä rukoilemaan, ettei sota syttyisi pian uudelleen.
Koordinaattori Feven Tlahun matkustaa kesällä Etiopiaan vieraillakseen
perheissä, jotka odottavat tuloaan Israeliin ja jo Israelissa asuvien sukulaistensa
tapaamista. Joskus erillään asuminen kestää kymmenen vuotta ja jopa
pidempään. Machaseh haluaa tukea näitä juutalaisia etiopialaisia, jotka joutuvat
odottamaan pitkään.
Heinäkuun lopulla Lena Levin on tulossa Suomeen viikoksi osallistuakseen
Uusheräyksen kesäseuroihin Kangasalla. Syksyllä hän on menossa Kanadaan ja
Norjaan kertomaan keskuksen toiminnasta. Yhteistyö jatkuu saksalaisten
vapaaehtoisten kanssa, jotka ovat jo kymmenen vuotta kunnostaneet
köyhimpien ihmisten asuntoja Jerusalemissa ja koko Israelissa. Syksyllä keskus
odottaa kiitollisena ensimmäistä vapaaehtoisten ryhmää Suomesta.
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