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1. TOIMINTA-AJATUS 

 

 
1)  Toimimme kaikessa Jumalan sanan ja evankeliumin menestymisen ehdoilla  

Ø 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  

Ø Aktiivisen kutsumisen ja kohtaamisen harjoittelu: 

1.    Rohkaisemme kutsumaan  
2.   WhatsApp, muut kanavat 
3.   Kaikissa tilaisuuksissa henkilö, joka ottaa vastaan (väärti) 
4.   Tarjoamme sielunhoitoa   

 
3)  Rohkaisemme palvelemaan ja toimimaan kukin lahjoillaan lähetyskäskyn 
toteuttamiseksi koti- ja ulkomailla maahanmuuttajat huomioiden  

Ø 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 

Ø ”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  

Ø Panostamme monipuoliseen Raamatun opetukseen: 
 
1.   Kristinuskon perusteet Katekismus tutuksi   
2.   Apologia (kristinuskon perustelu ja valmius puolustaa sitä 
tässä ajassa) 
 

Ø Opetus- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen:  
1.   Raamattu elää   
2.   Opetus- ja keskustelutuokiot leireillä ja retkillä   
3.   Raamattupiirien aktivoiminen 
4.   Perhetyön aktivointi  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Ø Materiaalipankki: 
 

1.   Kirjat ja muu valmis materiaali  
2.   Pilvipalvelimella  

 
6)  Rauhan Sana etsii aktiivisesti evankeliumin eteenpäinviemisen toimintamuotoja  

Ø Perustoimintamuoto pysyy ja paranee:  
 

1. Seurat 
2. Keskustelu- ja teematilaisuudet 

  
Ø Tavoitteena hedelmällisimmät eri-ikäisten toimintamuodot 

   
Ø Hyödynnämme toiminnassamme myös uusia 

informaatiokanavia 
 

Ø Huolehdimme toimintamme riittävistä taloudellisista 
resursseista   

 
 
7)  Varustamme ihmiset Kristuksen lähettiläiksi jokaisen lahjan ja kutsumuksen mukaan 

Ø Kutsumme vapaaehtoisia erilaisiin palvelutehtäviin 
   

Ø Tarjoamme monipuolisia toimintamuotoja ja -tapoja 
   

Ø Tarjoamme erilaisten toimintojen vetäjille valmennusta ja 
vertaistukea 
   

Ø Jatkuvan uusiutumisen ja uudistumisen periaate   

 
8)  Rauhan Sanan hengellisessä kodissa vallitsee omantunnon vapaus   

Ø ”Pyrkikäämme siis rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan 
toisiamme.” (Room. 14:19)  

 
 

 
Yllä olevaa yhdistyksen visiota ja strategiaa tullaan työstämään ja syventämään erilaisten 
tilaisuuksien yhteydessä.  
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2. HALLINTO 
 
2.1 Vuosikokous 
Poikkeuksellisesti vuosikokousta ei voida järjestää kesällä 2020 Suvijuhlien yhteydessä, koska ne 
jouduttiin koronatilanteen takia siirtämään vuodella. Vuosikokous tullaan pitämään 27.06.2020 
klo 14 Kokkolassa, Ykspihlajan kirkossa. 
 
 
2.2 Jäsenet 
Jäsenmäärän hiipumisen estämiseksi on tehtävä aktiivisesti työtä. Asiasta tiedotetaan 
yhdistyksen viestintäkanavissa ja työntekijät pitävät asiaa esillä kentällä liikkuessaan. 
 
  
2.4 Neuvottelupäivä 
Toimintakaudella tullaan järjestämään yksipäiväinen neuvottelupäivä yhteistyössä jonkin 
paikallisyhdistyksen kanssa. 
 
 
2.3 Toiminnan valvonta 
Lähetysyhdistys Rauhan Sanan toiminta pohjautuu yhdistyksen sääntöihin. Vuosittain 
yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyy sääntömääräinen vuosikokous. 
Sitä ennen toimintakertomus ja tilinpäätös on ollut tilintarkastajan arvioitavana. Tämä arvio 
luetaan vuosikokouksessa. Vuosikokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 
asianosaisille. 

 

 

3. VIESTINTÄ 
 
3.1 Verkkosivut ja sosiaalinen media 
Uudet verkkosivut otetaan käyttöön ensi syksyn aikana. Niiden sisällöntuottamisesta vastaavat 
työntekijät, lähinnä viestintäsihteeri. Sivuston tekniseen tukeen etsitään vapaaehtoinen. 
YouTube-kanavalle pyritään tuottamaan ohjelmaa mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
3.2. Lehdet 
Suvijuhlilla 2020 oli tarkoitus toteuttaa Rauhan Sana -lehden lukijatutkimus, mutta koronan 
siirrettyä Suvijuhlia myös tutkimus tehdään vuoden päästä. Pohjolan Joulu -lehden kohdalla 
tavoitteena on nostaa edellisen vuoden painosmäärää (5000). 
 
 
3.3. Radiotyö 
Keväällä 2020 aktivoitunut seurapuheiden radiointi saa jatkoa; kesällä lähetetään nettiradion 
kautta ohjelmaa joka sunnuntai ja lisäksi Suvijuhla-viikonloppuna myös lauantaina. Suvijuhla-
viikonloppuna lähetetään neljä tuntia ohjelmaa myös valtakunnallisen Radio Dein kautta. 
Kotisivulla olevaa puhearkistoa tullaan kasvattamaan niin, että siellä on seurapuheiden ohella 
aiempaa enemmän opetuksia Raamatusta teemoittain ja Raamatun eri kirjoista. 
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4. KOTIMAAN TYÖ 
 
Toimintakaudella pyritään tiivistämään LYRS:n ja paikallisyhdistysten välistä yhteistyötä muun 
muassa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia. 
 
 
4.1 Raamattukoulutus 
Raamattu elää -päivät jatkuvat. Tulevalla toimintakaudella tapahtuma pyritään järjestämään 
Kalajoella, Ylivieskassa ja Oulussa. Raamattu- ja lasketteluleiri tullaan järjestämään kevättalvella 
2021. 
 
 
4.2 Lapsi- ja nuorisotyö 
Nuorisotyö jatkuu normaalisti heti, kun se on koronarajoitteiden puitteissa mahdollista ja 
turvallista. Kesätyöntekijöitä ei tarvita, koska koronatilanteen takia ei voida pitää leirejä. 
Rippileiri siirrettiin suosiolla pidettäväksi 27.12.2020–1.1.2021 Vuokatinrannassa. Leirille on 
ilmoittautunut 29 rippikoululaista. Leiristä vastaavat Jukka Malinen, Jukka Paananen ja Leena 
Aitta. 
 
Selvitellään mahdollisuuksia järjestää nuorten lähetysmatka Viroon. Nuorisotyöntekijä koordinoi 
tapahtumia ja ottaa mielellään vastaan ehdotuksia uusista toimintamuodoista. Lapsi-, nuoriso- ja 
perhetyössä on monenlaisia mahdollisuuksia ja palvelutehtäviä myös vapaaehtoisille.  
 
 
4.3 Perhetyö 
Perhetyö alkaa heti, kun se on mahdollista ja turvallista. Perheitten toimintapäivät jatkuvat 
ainakin Oulussa ja Kokkolassa. Avioparitapahtuma on suunnitteilla.  
 
 
4.4 Nais-ja miestyö 
Koronan takia peruuntunut naistenilta tullaan järjestämään Kalajoella, kun tilanne sallii. 
Naisteniltoja pyritään järjestämään yhdessä paikallisyhdistysten kanssa 2–3 kertaa vuodessa.  
 
 
4.5 Suvijuhlat 
Kesän 2020 Suvijuhlat siirtyivät pidettäväksi 16.–18.7.2021 Himangalla. 

 

 

5. ULKOMAANTYÖ 
 
5.1. VIRO 

 
5.1.1. Leo ja Maarika Lekarkin – Haapsalun alue 
Puhujien matkat jatkuvat elokuusta lähtien. Uutta on kahdesti vuodessa Haapsalun alueelle 
suunnattu lähetysmatka. Lisäksi Varblan seurakuntaan on suunnitteilla ainakin kerran 
vuodessa puolen päivän mittainen Raamattu-päivä, joka keskittyy johonkin ajankohtaiseen 
aiheeseen. Järjestelyistä huolehtii Leo Lekarkin kanssa Etelä-Suomen Rauhan Sana. 
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Tavoitteena on paremmin tavoittaa lasten vanhempia. Toiveena on myös lastenleiri, mikä 
tänä vuonna todennäköisesti ei ole koronatilanteen takia mahdollista. Leiri järjestetään 
luultavasti yhdessä Haapsalun seurakunnan pyhäkoulun kanssa. 
 
 
5.1.2 Esa ja Õnne Luukkala – Äksin ja Kursin seurakunnat 
Esa jatkaa Äksin ja Kursin seurakuntien kirkkoherrana. Tavoitteena on lasten ja nuorten 
toiminnan kehittäminen. Viime toimintakauden aikana luotuja kontakteja mm. Laevan 
kouluun ja kirjastoon on tavoitteena hyödyntää toiminnan kehittämiseksi Kursin 
seurakunnan alueella. Äksin seurakunnassa tavoite on pappilan hyödyntäminen erityisesti 
lasten ja nuorten tapahtumien järjestämisessä.  
 
Kummassakin seurakunnassa tullaan järjestämään kerran vuodessa puolen päivän pituinen 
Raamattu-päivä. Järjestelyistä Luukkaloiden kanssa huolehtii Etelä-Suomen Rauhan Sana. 
 
Jos Herra suo ja poikkeustilan rajoituksia lievennetään, kesäkuussa järjestetään 
rippikoululaisten konfirmaatio.  
 
 
5.1.3 Kaja Alasoo – Virun rovastikunnan lapsityö 
Tämä kevät on ollut koronan takia toisenlainen, lapsia ei ole voinut kutsua yhteen. 
Kesäkuussa ehkä on mahdollista päättää pyhäkoulukausi. Kaupunginpäivät järjestetään 
elokuussa ja toivottavasti siihen mennessä on lupa järjestää tapahtumia ja mahdollisuus 
tehdä lasten kanssa kirkolla jotakin mukavaa. 
 
Syyskuusta alkaen Kaja haluaisi pienentää työmääräänsä. Narva-Joensuun pyhäkoulut 
pidettäisiin joka toinen viikko, Narvassa 1–2 kertaa kuukaudessa ja Pyhäjõella kaksi kertaa 
kuukaudessa; vuorotellen Toilan kirjastossa ja Vokan nuorisokeskuksessa. Leiritoiminta 
jatkuu sekä vierailut Vinnin perhekodissa esim. ennen juhlapyhiä. Syksyllä ja keväällä 
yhteistyössä lapsi- ja nuorisotyön keskuksen kanssa järjestetään koulutusta 
lapsityöntekijöille. Kaja jatkaa yhteydenpitoa seurakuntiin, kannustaa heitä etsimään ja 
löytämään mahdollisuuksia tehdä lapsityötä. 
 

 
5.2 VENÄJÄ 

5.2.1 Jukka ja Kristiina Paananen – Inkerin ev.lut. kirkko 
Paanaset jatkavat Inkerin kirkon työssä 30 %:n työajalla. Jukka on tukena kirkon 
talousasioissa ja koordinoi Murmanskin kirkon keskeneräisiä rakennustöitä loppuun. 
Samalla alkaa Vienan Kemin kirkon rakennusurakka, jota Jukka myös tulee koordinoimaan. 
Kristiina jatkaa viestintätyössä osallistumalla suomenkielisen Inkerin Kirkko -lehden 
toimittamiseen ja mahdollisuuksiensa mukaan muihin viestintää tukeviin tehtäviin. 
 
Marraskuussa Kalajoen Kristillisellä Opistolla tullaan järjestämään LYRS:n ja Uusheräyksen 
yhteistyönä Venäjä-päivät, joiden ohjelmassa Paanaset ovat mukana. 
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5.3 ETIOPIA 

5.3.1 Anna Vähäkangas – Mekane Yesus -kirkko, raamatunkäännöstyö 
Annan tavoitteena on palata työhön kesäkuun 2020 lopulla. Hän toivoo olevansa siihen 
mennessä sellaisessa kunnossa, että hän voi alkaa suunnitella paluuta Etiopiaan, 
raamatunkäännösprojektien kielitieteelliseksi neuvonantajaksi. 

 

 
5.4 ISRAEL 

5.4.1 Machaseh-keskus 
Israeliin muuttavien määrä on kasvanut ja köyhiä ihmisiä on nyt aikaisempaa paljon 
enemmän. Heitä auttaakseen Machaseh on aloittamassa ruokajakelua 
avustuskeskuksessaan. 
 
Suunnitelmissa oli tuoda ryhmä holokaustista selviytyneitä kesällä Suomeen, Heinäkallioon. 
Nyt vierailun toivotaan voivan toteutua vuoden 2021 kesällä.  
 
Norjalaisten järjestöjohtajien kanssa on suunnitteilla tapaaminen Jerusalemissa 
marraskuussa 2021. Tarkoituksena on keskustella yhteisöllisestä ja terapeuttisesta 
lähestymistavasta, jota Machaseh toteuttaa työssään perheväkivallan ja seksuaalisen 
hyväksikäytön uhrien parissa. Järjestöillä on paljon opittavaa puolin ja toisin. 

 

 

 

 

 


