Toimintasuunnitelma
01.05.2022 – 30.04.2023

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. 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
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
Materiaalipankki:
1. Kirjat ja muu valmis materiaali
2. Pilvipalvelimella
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6) Rauhan Sana etsii aktiivisesti evankeliumin eteenpäinviemisen toimintamuotoja
Perustoimintamuoto pysyy ja paranee:
- Seurat
- 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)
”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.
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2 HALLINTO
2.1 Vuosikokous
Vuosikokous pidetään Suvijuhlien yhteydessä Ylivieskassa lauantaina 16.7.2022 Siltalan
seurahuoneella klo 9.

2.2 Jäsenet
Jäsenmäärän hiipumisen estämiseksi on tehtävä aktiivisesti työtä. Asiasta tiedotetaan
yhdistyksen viestintäkanavissa ja yhdistyksen työntekijät, paikallisyhdistykset sekä
jäsenet pitävät asiaa aktiivisesti esillä.

2.3 Talous
Lähiajan keskeisimpänä tavoitteena on saada lisää säännöllisiä kuukausitukijoita,
koska yhdistyksen kulut jakaantuvat tasaisesti ympäri vuoden.

2.4 Neuvottelupäivä
Järjestetään seuraava neuvottelupäivä kevään 2023 aikana.

2.5 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
Etsitään ihmisiä, jotka voisivat avustaa ja palvella yhdistyksen viestinnässä. Pyritään löytämään
uusia vastuunkantajia erityisesti radiointiin ja striimaukseen. Järjestetään aiheesta koulutusta ja
rohkaistaan ihmisiä kokeilemaan sekä käyttämään omia lahjojaan evankeliumin työn hyväksi.
Yritetään aktivoida paikallisyhdistyksiä Pohjolan Joulu -lehden markkinoinnissa ja näkemään
lehti evankelioimisen välineenä omassa ympäristössä.

4 KOTIMAAN TYÖ
4.1 Raamattukoulutus
Raamattuopetus on keskeinen osa Lähetysyhdistyksen toimintaa. Se on mukana
kaikissa työmuodoissa; opetusta annetaan lapsi- ja nuorisotyöstä alkaen. Rohkaistaan
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ihmisiä säännölliseen Raamatun lukemiseen myös kotona. Raamattu elää -päiviä
tullaan jatkamaan.

4.2 Lapsi- ja nuorisotyö
Keväällä järjestetään nuorten ja nuortenaikuisten reissu Helsinkiin yhteistyössä Freben
rukoushuoneen (Etelä-Suomen Rauhan Sanan) kanssa.
Kesällä lapsille tullaan järjestämään toimintapäiviä Oulussa, Kokkolassa, Pahkalassa ja
Ylivieskassa. Haaveena on, että eri paikkakunnilta löytyisi vastuuhenkilö vetämään
lasten toimintapäiviä. Nuorisotyöntekijä auttaa ja koordinoi näitä tapahtumia yhdessä
vapaaehtoisten kanssa.
Yön yli -leirit lapsille, varhaisnuorille sekä nuorille pidetään Varvin kesäkodilla
Kokkolassa. Perinteisten leirien lisäksi on tulossa telttaöitä Varvilla. Nuorteniltoja ym.
toimintaa tullaan järjestämään runsaasti Kokkola–Oulu -välillä. Tavoitteena on tarjota
lapsille ja varhaisnuorille leirejä ympäri vuoden.
Viime kaudella kokeiltua sinkkuiltaa tullaan järjestämään jatkossakin.

4.3 Perhetyö
Pyritään järjestämään perheleiri sekä säännöllisesti perheiden päiviä Oulussa. Kesällä
järjestetään Varvilla Isovanhemmat ja lastenlapset -leiripäivä. Perhetyön ideoita
otetaan mielellään vastaan.

4.4 Nais- ja miestyö
Yritetään käynnistää naisteniltoja koronatauon jälkeen uudestaan. Samoin yritetään
koota työryhmä pohtimaan ja suunnittelemaan miestyötä.

4.5 Esirukous- ja sielunhoitotyö
Rukousryhmän toiminta jatkuu. Suunnitellaan Varvilla pidettävää sielunhoitoretriittiä.

4.6 Suvijuhlat
Kartoitetaan potentiaalisia paikkakuntia, jotka voisivat järjestää Suvijuhlia tulevina
vuosina. Rohkaistaan paikallisyhdistyksiä tekemään keskenään yhteistyötä juhlien
järjestämiseksi.
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ULKOMAANTYÖ

5.1 VIRO
Leo ja Maarika Lekarkin – Lääne-Nigulan seurakunta, LYRS:n puhujamatkat
Jos Jumala suo, niin puhujainkierroksia jatketaan. Syvennetään myös suhteita
paikallisten seurakuntien kanssa.

5

Säännöllistä pyhäkoulutyötä on tarkoitus jatkaa Lääne-Nigulassa. Vanhempaa
ikäluokkaa pyritään ohjamaan rippikouluun. Pyritään myös järjestämään perhetyötä
eli tilaisuuksia, joihin kutsutaan lasten lisäksi myös heidän vanhempiaan, joilta monesti
puuttuu yhteys seurakuntaan.

Esa ja Luukkala – Äksin ja Kursin seurakunnat
Jos Herra suo, Luukkaloiden työ jatkuu Äksin ja Kursin seurakunnissa. LYRS:in
taloudellinen tuki on avainasemassa, jotta Äksin ja Kursin seurakunnissa voidaan
tehdä työtä säännöllisesti ja että toimintaa voidaan myös kehittää eteenpäin.
Erityisenä tavoitteena tulee olemaan yhteistyön jatkaminen Laevan koulun kanssa
sekä yhteistyön eteenpäin vieminen Puurmanin koulun kanssa. Myös Lähtellä sijaitsee
peruskoulu sekä lukio ja tavoitteena on yhteistyön aloittaminen niiden kanssa.
Molempia seurakuntia varten on suunnitelmissa uusien kotisivujen kehittäminen.

Kaja Alasoo – Virun rovastikunnan lapsityö
Pyhäkoulutyö jatkuu Narva-Jõesuussa mikäli mahdollista taas vuoroviikoin, juhannukseen asti. Kesällä yritetään järjestää Narva-Jõesuussa erilaisia tapahtumia lapsille.
Toivottavasti kaupunginpäivänä voidaan taas pitää kahvilaa ja saadaan siihen mukaan
lapsia. Pyhäjõen seurakunnassa on tarkoitus käydä kahdesti kuussa, kerran Toilan
kirjastossa ja kerran Vokan nuortenkeskuksessa. Lasten- ja nuortenleirin järjestäminen
jatkuu.
Heinäkuun alussa Toolsen leirikeskuksessa pidetään leiri, jota toteuttamassa on
kymmenkunta vapaaehtoista. Leirille tulee mukaan rippikoululaisia, joiden ryhmää
vetää Rakveren pappi Tauno Toompuu. Osallistujia odotetaan runsaasti. VäikeMaarjassa järjestetään toukokuussa opintopäivä lapsille, jotka saavat koulussa
uskonnonopetusta. Kaja auttaa päivästä vastaavaa uskonnonopettajaa.
Toiveena on päästä vierailemaan Vinnin perhekodissa esimerkiksi ennen juhlapyhiä.
Kaja tulee pitämään yhteyttä seurakuntiin ja innostaa heitä etsimään erilaisia
mahdollisuuksia tehdä lapsityötä.

5.2 VENÄJÄ
Jukka ja Kristiina Paananen – Inkerin kirkko
Paanaset jatkavat Inkerin kirkon työssä 30 %:n työajalla, vaikka korona ja Ukrainan
kriisi ovat estäneet Venäjälle matkustamisen. Jukka on tukena kirkon talousasioissa ja
koordinoi kirkon rakentamiseen liittyviä asioita Murmanskin ja Vienan Kemin osalta.
Kristiina jatkaa Inkerin kirkon viestinnän tukemista toimittamalla suomenkielistä
Inkerin Kirkko -lehteä. 2-numero ilmestyy heinäkuussa ja kaksoisnumero 3–4
marraskuussa. Vuoden 2023 ensimmäinen numero ilmestyy maaliskuun aikana.
Tavoitteena on myös saada korjattua ja päivitettyä Inkerin kirkon suomenkieliset
verkkosivut asialliseen kuntoon.
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5.3 ETIOPIA
Anna Vähäkangas – Raamatunkäännöstyö Mekane Yesus -kirkossa
Anna Vähäkangas jatkaa työtään raamatunkäännösprojektien kielitieteellisenä
neuvonantajana SIL Etiopiassa -järjestön palveluksessa. Kun alen kielen äännejärjestelmän kokonaisesitys valmistuu, Anna siirtyy avustamaan jotain toista käännösprojektia. Annan tavoitteena on edelleen palata Etiopiaan sitten, kun sekä hänen
henkilökohtainen että Etiopian tilanne mahdollistavat sen.

5.4 ISRAEL
Machaseh-keskus Jerusalemissa
Naisten tukiryhmän toimintaa kehitetään uuden tiimin kanssa. Holokaustiryhmä tekee
joidenkin tiimin jäsenten kanssa tänä kesänä kahden viikon matkan Heinäkallioon.
Pakolaisten auttaminen eri tavoin jatkuu. Uusien maahanmuuttajien määrä myös
Venäjältä ja Etiopiasta on kasvussa; se tulee olemaan yksi keskuksen tekemän työn
painopisteistä ensi vuonna.
Lena Levin jatkaa työskentelyään monimuotoisesta traumaperäisestä stressihäiriöstä
(CPTSD) kärsivien henkilöiden kanssa tarjoamalla neuvontaa ja terapiaa. Hänet on
kutsuttu syyskuussa Saksaan ja Sveitsiin puhumaan Machaseh-keskuksen työstä ja
pitämään hyväntekeväisyyskonsertteja keskuksen tukemiseksi.
Nyt eletään suurten haasteiden ja muutosten keskellä. Asioita ja työtä suunnitellaan,
mutta ennen kaikkea pyydetään Jumalalta varjelusta ja johdatusta. Kaikki omat
suunnitelmamme annamme Hänen käsiinsä.
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