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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 
 

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)  
 

Ø ”Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä 
alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen.” (Gal. 5: 1) 

 

Yllä olevaa yhdistyksen visiota ja strategiaa tullaan edelleen työstämään ja syventämään 
erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. 
 



        2     HALLINTO 
 
 
               2.1   Vuosikokous 
 
                        Vuosikokous järjestetään Suvijuhlien yhteydessä ja pidetään perjantaina 16.07.2021 alkaen 
                        klo 18 Himangan seurakuntatalolla. 
 
 
               2.2   Jäsenet 
 
                        Jäsenmäärän hiipumisen estämiseksi on tehtävä aktiivisesti työtä. Asiasta tiedotetaan 
                        yhdistyksen viestintäkanavissa ja yhdistyksen jäsenet pitävät asiaa aktiivisesti esillä. 
 
 
               2.3   Neuvottelupäivä 
 
                        Järjestetään yksi neuvottelupäivä toimintakauden aikana joko fyysisesti kokoontumalla tai 
                        etäyhteyksien avulla. 
 
 
               2.4   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 
 
                        Loppuvuodesta 2020 julkaistujen uusien verkkosivujen toimivuutta hiotaan tarpeen 
                        mukaan. Työntekijät vastaavat sisällön tuottamisesta, niiden päivityksistä huolehtii 
                        viestintäsihteeri. Teknisestä tuesta vastaa Markus Torppa. Innostetaan vapaaehtoisia 
                        tuottamaan materiaalia sosiaalisen median eri kanaville. 
 
 
               3.2    Lehdet 
 
                        Rauhan Sana -lehden lukijatutkimus siirtyy vuodella, koska korona rajoittaa osallistujien 
                        määrää tänä kesänä Himangan Suvijuhlille (tutkimus oli tarkoitus toteuttaa tänä vuonna 
                        Suvijuhlilla). Panostetaan Pohjolan Joulu 2021 -lehden markkinoinnissa erityisesti 
                        seurakuntiin ja nostetaan painosmäärä 5000:sta 6000:nteen.  
 
 
 
 



               3.3   Radiotyö 
  
                        Seurapuheiden radiointi jatkuu. Radio Rauhan Sanan kautta lähetetään ohjelmaa 
                        sunnuntaisin ja lisäksi Suvijuhla-viikonloppuna. Kotisivuilla olevaa puhearkistoa tullaan 
                        kasvattamaan siten, että seurapuheiden ohella pyritään tallettamaan enemmän opetuksia 
                        Raamatusta teemoittain ja Raamatun eri kirjoista. 
 
 
 
        4     KOTIMAAN TYÖ 
 
               4.1   Raamattukoulutus 
 
                       Raamattuopetus jatkuu koronarajoitusten ajan nettiradion kautta. Raamattu elää -päivät ja 
                       muut raamattutapahtumat jatkuvat heti, kun mahdollista, ja niitä ryhdytään myös 
                       striimaamaan. 
 
 
               4.2   Lapsi- ja nuorisotyö 
 
                        Lapsille ja nuorille on kesäksi monenlaista toimintaa. Kokoontumiset toteutetaan 
                        mahdollisimman turvallisesti rajoitusten sallimissa puitteissa. Rippikoulu on suunniteltu 
                        pidettäväksi 28.6.–3.7.2021 Vuokatinrannassa, konfirmaatio 3.7.2021 Pyhäjoen kirkossa.  
 
                        Nuorisotyöntekijä koordinoi toimintaa ja ottaa mielellään vastaan ehdotuksia uusista 
                        toimintamuodoista. Kesätyöntekijänä työskentelee kesäkuun alusta elokuun alkuun saakka 
                        Ville Heikkilä. 
 
 
               4.3   Perhetyö 
 
                        Perhetyö käynnistyy heti, kun se on mahdollista ja turvallista. Toimintapäivät jatkuvat 
                        ainakin Oulussa ja Kokkolassa. Perheiden retki Hailuotoon on suunnitteilla kesäksi.  
 
 
               4.4   Nais- ja miestyö 
 
                        Koronan aikana pitämättä jäänyt naistenilta Kalajoella tullaan järjestämään sitten kun se on 
                        turvallista. Miestyölle pyritään kokoamaan työryhmä. 
 
 
               4.5   Esirukous- ja sielunhoitotyö 
 
                        Esirukousryhmän toiminta jatkuu. Kristiina Paananen valmistuu kesällä 
                        sielunhoitoterapeutiksi, mikä avaa yhdistykselle uusia mahdollisuuksia tarjota 
                        sielunhoidollista tukea. Ryhdytään muun muassa suunnittelemaan sielunhoidollista 
                        tapahtumaa mahdollisesti kesälle 2022.  
 
 
               4.6   Suvijuhlat 
                         
                        Ryhdytään pikaisesti selvittämään Suvijuhlien 2022 paikkakuntaa. 



        5     ULKOMAANTYÖ 
 
               5.1    VIRO 
 
                        5.1.1   Leo ja Maarika Lekarkin – Haapasalun alue 
 
                                  Jos Jumala suo, niin puhujavierailuja jatketaan ja syvennetään ystävyyssuhdetta 
                                  paikallisten seurakuntien kanssa. Tarkoitus on järjestää koronan takia pitämättä 
                                  jääneet Raamattu-päivät Varblassa. Hyvä ajankohta on elokuussa, jolloin järjestetään 
                                  Läänemaa Missio -tapahtuma. Käytännön järjestelyitä hoitaa Leo Lekakinin yhdessä 
                                  Etelä-Suomen Rauhan Sanan kanssa.  
 
                                  Ensi kaudella on tarkoitus järjestää elokuussa Lääne-Nigulan pyhäkoululaisten leiri 
                                  Nõvalla. Sekin kuuluu Läänemaa Missio -tapahtuman ohjelmaan. Koska Nõvan 
                                  seurakunta haluaa myös aloittaa pyhäkoulutyön, niin leirille kutsutaan myös paikallisia 
                                  lapsia. Toivottavasti se antaa rohkaisevan alkusysäyksen ja lasten on sen jälkeen 
                                  helpompi kokoontua pyhäkouluun.  
 
 
                        5.1.2  Esa ja Õnne Luukkala – Äksin ja Kursin seurakunnat 
 
                                  Jos Herra suo, niin Luukkalat haluavat jatkaa työtä LYRS:in tukemina lähetteinä 
                                  Virossa, Äksin ja Kursin seurakunnissa, myös tulevan toimintakauden aikana. LYRS:in 
                                  taloudellinen tuki on avainasemassa, jotta Äksin ja Kursin seurakunnissa voidaan tehdä 
                                  työtä säännöllisesti ja että toimintaa voidaan myös kehittää eteenpäin.  
 
                                  Seurakunnan perustyön lisäksi Äksin seurakunnassa on tarkoitus järjestää 
                                  raamattukurssi niitä varten, jotka ovat käyneet rippikoulun ja haluavat oppia lisää 
                                  Raamatusta. Kursin seurakunnassa erityisenä tavoitteena on yhteistyön kehittäminen 
                                  Puurmanin koulun kanssa. Tulevan toimintakauden aikana on myös tärkeää 
                                  valmistautua mahdollisia tulevia yhteiskunnan sulkuja varten, esimerkiksi varautumalla 
                                  jumalanpalvelusten striimaamiseen internetin välityksellä. 
 
 
                        5.1.3  Kaja Alasoo – Virun rovastikunnan lapsityö 
 
                                  Pyhäkoulutyö Narva-Jõesuussa jatkuu mahdollisesti joka toinen viikko. Toivon mukaan 
                                  pyhäkouluvuotta voisi jatkaa juhannukseen asti. Se korvaisi pandemian aikaisen tauon 
                                  ja lapset eivät silloin vieraantuisi pyhäkoulusta. Suunnitelmissa on järjestää Narva 
                                  Jõesuussa kesällä erilaisia lastentilaisuuksia, jotta lapsilla olisi mahdollisuus kokoontua 
                                  seurakunnassa.  
 
                                  Narvassa on pyrkimys aloittaa uudelleen 1–2 kertaa kuukaudessa pidettävät 
                                  pyhäkoulutunnit. Pyhajoen seurakunnassa tavoitteena on käydä kaksi kertaa 
                                  kuukaudessa – kerran Toilan kirjastossa ja toisen kerran Vokan nuorisokeskuksessa. 
                                  Lasten- ja nuortenleirin järjestelyt jatkuvat. Kun tilanne parantuu, Kaja toivoo 
                                  pääsevänsä vierailemaan Vinnin perhekodissa (lastenkodissa) esimerkiksi ennen pyhiä. 
                                  Tavoitteena on myös pitää yhteyttä seurakuntien kanssa, innostaa heitä rohkeasti 
                                  etsimään ja löytämään erilaisia mahdollisuuksia tehdä lapsityötä. 
 
 
 



               5.2   VENÄJÄ 
 
                        Paanaset jatkavat Inkerin kirkon työssä 30 %:n työajalla. Jukka on tukena kirkon 
                        talousasioissa ja koordinoi Murmanskin kirkon viimeisiä, keskeneräisiä rakennustöitä 
                        loppuun. Samalla jatkuu Vienan Kemin kirkon rakentamisen koordinointi. 
 
                        Kristiina jatkaa Inkerin kirkon viestinnän tukemista toimittamalla suomenkielistä Inkerin 
                        Kirkko -lehteä. 2-numero ilmestyy kesäkuussa ja kaksoisnumero 3–4 marraskuussa. Vuoden 
                        2022 1-numero ilmestyy maalis-huhtikuun aikana. Tavoitteena on myös saada korjattua ja 
                        päivitettyä Inkerin kirkon suomenkieliset verkkosivut asialliseen kuntoon.  
 
                        Mikäli koronatilanne sallii, LYRS ja Uusheräys järjestävät lokakuussa Venäjä-päivät Kalajoen 
                        Kristillisellä Opistolla. 
 
 
               5.3   ETIOPIA 
 

Anna Vähäkankaan kotimaanjakso päättyy toukokuun 2021 alussa ja hän aloittaa virallisesti 
etätyön raamatunkäännösprojektien kielitieteellisenä neuvonantajana SIL Etiopiassa -
järjestön palveluksessa. Aluksi hän jatkaa alen kielen tutkimista ja siirtyy sitten avustamaan 
jotain toista käännösprojektia. Muutto Etiopiaan tuskin tulee ajankohtaiseksi tulevan 
vuoden aikana. 

 
 
               5.4   ISRAEL 
 

Machaseh-keskus toipuu viime vuoden traumasta ja selvittää, miten työtä voi jatkaa tänä 
hyvin epävarmana aikana. Kukaan ei tiedä, onko koronatilanne nyt ohi, vai vieläkö tulee uusi 
sairausaalto ja sulkutila. Machaseh-keskuksen vapaaehtoisten pääsy Israeliin on myöskin 
epävarmaa. Monet ihmiset ovat edelleen järkyttyneitä koronan aiheuttamista mullistuksista 
ja toiset perheet ovat väkivallan ja köyhyyden runtelemia. Machaseh-keskus suunnittelee 
varainkeruun aloittamista. Sitä ei ole aikaisemmin tehty, mutta nyt se näyttää 
välttämättömältä; avuntarvitsijoita on enemmän kuin keskus pystyy auttamaan. Jotkut 
yhteistyökumppaneista ovat jo vastanneet vetoomukseen ja heidän tuellaan keskus on 
voinut jakaa yli sadalle perheelle kuukausittain 70 euron arvoisia ruokaseteleitä. 
 
Holokaustista selvinneiden viikoittaiset kokoontumisia jatkuvat taas. Naisten tukiryhmä 
”Bnot Jeshua” (Jeesuksen tyttäret) ja etiopialaisten nuorten aikuisten keskus ovat myös 
jälleen toiminnassa. Avustusten jakelukeskus on auki kolmena päivänä viikossa, sinne on 
saatu paljon vaatteita ja taloustavaroita.  

 
Vuosikonferenssi (25.11.2021) tulee keskittymään etiopialaisperheiden haasteisiin. Lena 
Levin on kutsuttu puhumaan etäyhteyksillä Saksassa 6.6.2021 pidettävään tapahtumaan 
traumaperäisestä stressihäiriöstä ja hengellisestä väkivallasta kärsivien hoidosta. Machaseh-
keskuksen toiminnassa mukana olevat holokaustista selvinneet kertovat omat tarinansa 
Yhdysvalloissa ja Hollannissa järjestettävissä tilaisuuksissa etäyhteyksien kautta. 
Heinäkuussa on Israel-päivät Ruotsissa yhdessä ruotsalaisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Toiveena on myöskin löytää uusia tapoja kehittää Machaseh-keskuksen ja Rauhan 
Sanan yhteistyötä, joka alkoi jo vuosia sitten Ari Juntusen kanssa. Olkoon hänen muistonsa 
siunaukseksi. 

 


