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• Suomen lähetysneuvosto on perustettu 8.1.1919 Helsingissä

• SLN, Väliaikaisen komitean esitys 9.1.1919. 

• ”Suomen yleinen lähetystoimikunta”. Tehtävät määriteltiin seuraavasti:
•

• 1. toimia sopivalla tavalla edistääkseen edustamiensa järjestöjen keskinäistä 
yhteyttä sekä sitä yhteistä tarkoitusperää, joka näillä järjestöillä on; 

•

• 2. koota ja julkaista tilastollisia tietoja edustamistaan järjestöistä; sekä 
•

• 3. loukkaamatta niitä suhteita, joissa yksityiset järjestöt ovat toisiin järjestöihin tahi 
seuroihin, edustaa Suomen yhteisiä lähetysharrastuksia niiden suhtautumisessa 
maailman lähetyskonferenssin (Edinburgh) ”Jatkuvaan komiteaan” ja muihin koti-
ja ulkomaisiin yhdyskuntiin, joita kohtaan sellainen edustaminen voi tulla 
tarpeelliseksi.

• SLN hoitaa edelleen 2013 tätä samaa perustehtävää.



• … jatkoa
• Lähetystoimikunnan, joka ei ole oikeutettu millään tavoin 

sekaantumaan eri lähetysjärjestöjen toimintaan tai 
ottamaan käsiteltäväkseen tunnustuksellisia tai 
kirkkopoliittisia kysymyksiä, muodostavat edustajat, joita 
alla mainitut järjestöt siihen valitsevat seuraavasti: 

• edustajia
• Suomen Lähetysseura 3 
• Luterilainen Evankeliumiyhdistys 2  
• Suomen Vapaa Lähetys 2 
• Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys 2 
• Israels Vänner 1 



• … jatkuu
• Jos yllämainittujen järjestöjen lisäksi joku ulkolähetystyötä harjoittava järjestö haluaisi tulla 

edustajaksi toimikunnassa tai jos toimikunta pitäisi sellaista edustusta toivottavana, on toimikunnan 
asiana ratkaista, myönnetäänkö sellaiselle järjestölle edustus toimikunnassa.

•

• Välittömien kustannusten suorittamiseksi pyytääkin lähetystoimikunta varoja asianomaisilta 
järjestöiltä ja tulee toimikunnan vuosittain tammikuulla antaa edustamillensa järjestöille kertomus 
toiminnastaan sekä tarkastettu yleistili hallussaan olleista varoista. Tilejä tarkastamaan valitsee 
toimikunnan pyynnöstä vuosittain vuoronsa jälkeen kaksi yllämainitusta järjestöstä kumpikin yhden 
henkilön, sekä hänelle varamiehen.

•

• Toimikunta katsotaan asetetuksi niin pian kuin kaikki yllämainitut järjestöt ovat nämä säännöt 
hyväksyneet ja toimikuntaan edustajansa valinneet.

•

•

• Väliaikainen komitea
•

• Matti Tarkkanen
– Hannu Haahti Elisabet Frey
– Sigrid Hector Emil Saraoja



• Historia jakaantuu jaksoihin: 

• I  VOIMISTUVA LÄHETYSTYÖ JA LÄHETYSKONFERENSSI 
EDINBURGHISSA 1910

• II  SUOMEN LÄHETYSNEUVOSTON PERUSTAMINEN, YHTEYDET JA 
TOIMINTA 1919–1966

• III  SUOMEN LÄHETYSNEUVOSTON MONIPUOLISTUVA TOIMINTA 
1967–1999 

• IV  REKISTERÖITYMINEN YHDISTYKSEKSI JA LAAJENEVA TOIMINTA 
2000–2011

• Kullakin jaksolla käsitellään organisaatiota, ulkomaisia yhteyksiä, kotimaista 
työtä



• Edinburghin Lähetyskonferenssi 1910 
John R Mott

- Suomesta oli edustettuna vain SLS (9) ja Sley (1).

- Kustaa Adolf Paasio toimi kirjeenvaihtajana Kotimaa-lehdelle.

- Edinburghin antia jaettiin Kotimaa-lehden välityksellä, 
Suomen Lähetyssanomia-lehden kautta ja Sleyn lehdissä sekä 
Suomen vapaakirkon viikkolehden välityksellä. Anti oli runsas 
ja innostava. Varsinaisia kirjoja en ole nähnyt suomeksi.

- Suomessa syntyi laaja lähetysinnostus.



Edinburgh Maailmanlähetyskonferenssi 14.- 23.6.1910. 
Paikalla oli 1200 osallistujaa



• Edinburghin lähetyskonferenssin antia 1910:
• Edinburghissa perustettiin Jatkokomitea työstämään neuvottelun antia. Sen 

vaikutus kansallisten ja alueellisten lähetysneuvostojen perustamiseen sekä 
ekumeenisen lähetysajattelun lisääntymiseen on kiistaton. Edinburghissa myös 
kirkkoja rohkaistiin lähetystyöhön. 

• Suomessa työ lähetysneuvoston aikaansaamiseksi johti tulokseen vasta vuonna 
1919 ensin Yleisen lähetystoimikunnan nimisenä ja seuraavana vuonna Suomen 
lähetysneuvostona.

•

• SLN:n perustaminen ja toiminta asettui kansainvälisen lähetystyötä koskeneen  
valtavirtauksen kehyksiin. SLN on edustanut ulkomailla järjestäytynyttä 
lähetystyötä ja kotimaassa toiminut monien itsenäisten lähetystyötä tekevien 
kirkkojen, yhteisöjen ja järjestöjen yhdyssiteenä. Alkuvaiheessa perustavassa 
kokouksessa 8.1.1919 oli läsnä viisi lähetysjärjestöä. SLN perustettiin selvästi 
yhdyssiteeksi ja neuvotteluelimeksi suomalaisille lähetystyön toimijoille 
kotimaassa ja edustamaan suomalaista lähetystyötä usein myös kansainvälisissä 
yhteyksissä.



• SLN tänään    www.lahetysneuvosto.fi
• Lähetysneuvosto toimii edelleen
• Vuonna 1919 perustetun Suomen lähetysneuvosto ry:n (SLN) 

tarkoituksena on edistää lähetystyötä tekevien yhteisöjen 
keskinäistä yhteyttä ja lähetysasiaa Suomessa. Tämän tarkoituksen 
toteuttamiseksi neuvosto

• hoitaa yhteyksiä jäsentensä kesken
• järjestää ajankohtaispäiviä ja seminaareja
• osallistuu Euroopan lähetysneuvostojen ja -allianssien yhteistyöhön
• hoitaa tarvittaessa jäsenjärjestöjensä yhteisiä asioita viranomaisten 

kanssa, sekä
• kokoaa ja julkaisee Suomen lähetystyötä koskevia tilastoja ja muuta 

sitä valaisevaa aineistoa.



• Kansainvälinen yhteistyö

• SLN oli aktiivisesti mukana Jatkokomitean toiminnassa ja perustamassa 
Kansainvälistä lähetysneuvostoa (IMC, KLN) vuonna 1921. SLN toimi siinä 
aktiivisesti osallistuen kansainvälisiin kokouksiin ja konferensseihin alkaen 
Jerusalemista 1928. SLN antoi merkittävän teologisen panoksen sen 
lähetysteologiaan sekä rakenteisiin.  Kirkkojen Maailmanneuvoston 
perustamisen jälkeen 1948 alkoi  IMC:n ja WCC:n välinen 
yhdentymiskehitys, joka sai ensimmäisen muotonsa Yhteyskomitean 
nimellä (Joint Committee). Pitkän valmisteluprosessin jälkeen IMC:N 
toiminta integroitiin WCC:n organisaatioon New Delhissä, jossa SLN 
äänesti integraation puolesta.  SLN liittyi Kirkkojen Maailmanneuvostossa 
(KMN) vuonna 1961 toteutetun integraation myötä sen 
Maailmanlähetystyön ja evankelioimisen jaostoon, josta vuonna 1971 
tuli komissio (CWME). 

• Jäsenyys  CWME:ssä loi jännitteisen tilanteen Suomessa ja siksi muutamat 
jäsenjärjestöt irtaantuivat SLN:n toiminnasta. Tällä ajanjaksolla näiden 
järjestöjen lähetystyön tilastointia ei kirjattu SLN:n tilastoihin, mutta on 
nähtävissä erillisessä taulukossa. Yhteydenpito kuitenkin säilyi 
henkilökohtaisella tasolla. Sääntömuutoksen myötä SLN:n puolelta 
yhteistyö päättyi vuonna 1971 vetäytymiseen CWME:n aktiivisesta 
jäsenyydestä ja kotikenttä yhtenäistyi.  Samalla toimintaa vahvistettiin 
Pohjoismaiden lähetysneuvostojen sekä eurooppalaisten lähetystyön 
toimijoiden kanssa.  

• Suhtautuminen ekumeenisuuteen on joittenkin SLN:n jäsenyhteisöjen 
sisällä toisinaan koettu haasteellisena. Ekumeeninen ja evankelinen 
(evankelikaalinen) liike kulkivat eri rataa. Vasta 2000-luvun alussa alkoi 
voimakas yhteyden rakentaminen näiden molempien suuntausten välille 
erityisesti Euroopan ekumeenisen Lähetysneuvostojen (EEMC:n ja 
EEMA:n)  ja Euroopan evankelisen Lähetysassosiaation välillä.

Jerusalem 1928
Matti Tarkkanen



• San Antonio 1989, Pekka Harne



• Pohjoismainen yhteistyö
• SLN:n edustajat olivat mukana suunnittelemassa ja 

perustamassa vuonna 1923 Pohjoismaiden 
lähetysneuvostoa (PLN) kansallisten 
lähetysneuvostojen yhdyssiteeksi. Yksi sen tavoitteista 
oli edustaa yhdessä pohjoismaista lähetystyötä. SLN 
toimi siinä aktiivisesti koko sen olemassaolon ajan 
vuoteen 2000-luvun alkuun saakka. 

• Tämän jälkeen SLN:n yhteistyö itsenäisten 
pohjoismaisten lähetystyön toimijoiden kanssa jatkui 
suuntautumalla lisääntyvästi muuhun Eurooppaan ja 
muihin kansainvälisiin yhteyksiin.



PLN: Drammen 1983 PLN: Drammen 1983



• Kansainvälinen vaikutustoiminta

• Toisen maailmansodan jälkeen SLN:n tehtävänä oli vahvistaa kansallista 
yhtenäisyyttä sekä ajaa kaikkien lähetystyötä tekevien järjestöjen mahdollisuutta 
järjestää toimintansa sodan jälkeen. 

• Kansainvälinen lähetysneuvosto (ICM ) tuki kansallisten järjestöjensä kautta 
yhteisiä lähetysponnistuksia. 

• SLN oli aloitteellinen uusien kenttien avaamisessa, lähetystyöntekijöiden 
sijoittamisessa sekä valuutan saannissa lähetystyötä varten.

• SLN:n kansainvälinen toiminta on ollut laajaa. SLN:n edustajat ovat 
kokousmatkaraporttiensa välityksellä jakaneet ajankohtaisen tiedon yhteiseen 
käyttöön. 

• Yhteydet lähetysyhteistyön vanhoille juurille Euroopassa vahvistuivat ja 
aktivoituivat erityisesti 1980-luvulta alkaen. Yhteydenpitoa Euroopan 
ekumeenisten lähetysneuvostojen (EEMC) kanssa hoidetaan vilkkaassa 
vuorovaikutuksessa. Myös vuosien kuluessa eurooppalaiset ja kansainväliset 
evankeliset (evangelical) yhteydet ovat vahvistuneet. Tähän ovat vaikuttaneet 
SLN:n lisääntyneet yhteydet Euroopan evankelisen lähetysliiton (EEMA) ja sen 
verkostojen kanssa.



• Suomen Lähetyskonferenssi 1977 vahvisti 
edellytyksiä laajalle yhteistyölle kotimaassa.



• Koulutustoiminta kotimaassa
• Alusta alkaen lähetystyötä koskeva koulutustoiminta on ollut runsasta. 

Periaatteena on ollut jakaa yhdessä opittua ja käytännössä hyväksi 
koettua. 

• Pohjoismaiset lähetyskonferenssit kolmen vuoden välein oli merkittävä 
lähetyskatselmus ja voimaantumisen tapahtuma. Niihin osallistui 
vaihtelevasti runsaasti myös suomalaisia lähetystyön aktiivisia toimijoita.

• Kotimainen tunnustustenvälisellä pohjalla tapahtunut koulutustoiminta 
valmistivat tietä laajemmille ekumeenisille tapahtumille. 

• Näistä merkittävimpiä olivat Suomen lähetyskonferenssi 77, Suomen 
lähetysneuvottelu I Vivamossa 1998, jonka valmistelu koetteli 
ekumeenista yhteistyötä, ja Suomen lähetysneuvottelu II Helsingissä 2008. 
Viimeksi mainittu voitiin valmistella ja toteuttaa hyvän ekumeenisen 
ilmapiirin ja yhteistyön vallitessa.

• Myös nuorille on järjestetty omia konferensseja.



L

• Lähetyskonferenssi 1977 
jälkeen alkoi laaja 
seminaaritoiminta 
lähetystyön toimijoiden 
vahvistamiseksi Suomessa.

• Suunnittelu vaati paljon 
keskusteluja ja päätöksiä.



• Ensimmäinen yhteiskristillinen seminaari, Ryttylä 1979. Kokemus Lähetyskongressi -77:stä oli 
yleisesti hyvin myönteinen ja innostava. Sen jälkeen alkoi uuden tunnustustenvälisen ja 
yhteiskristillisen lähetysseminaarin valmisteluprosessi, jossa käytiin läpi teemoja, paikkaa ja 
ulkomaisten puhujien kutsumista. Tavoitteeksi asetettiin suomalaisen lähetyspanoksen 
kaksinkertaistaminen.  Hankkeen toimikuntaan valittiin Juha Väliaho, Raila Mantere, Martti Miirros, 
Aysha Andersson ja Olavi Tuovinen. 

• Toinen yhteiskristillinen lähetysseminaari Ryttylässä 1982. Jatkotyöskentelyä johti Juha Väliaho ja 
muut jäsenet olivat Veikko Manninen, Tauno Valtonen, Olavi Tuovinen, Erkki Verkkonen, Seppo 
Syrjänen ja Stefan Salonen. Seminaarin osallistujamäärä oli 70 ja jokainen sai noin 110 sivua 
käsittävän informatiivisen esitepaketin. Luentomateriaalit ovat tallennettuina SLN:n arkistossa 
Kansallisarkistossa. 

• Kolmas lähetysseminaari Valkealan Puhjonrannassa 1987. Ajankohtaisuuden vaatimus teemojen 
suhteen ohjasi valmisteluja.Seminaarin ajankohdaksi varmistui 13.–15.1.1987 ja paikaksi Valkealan 
Puhjonranta. Järjestäjinä toimivat SLN ja Kristillinen Opintokeskus. Ajankohtaisiksi teemoiksi valittiin 
islamin kohtaaminen, lähetystyö Euroopassa, motivointi ja koulutus lähetystyöhön. Seminaarin 
jälkeisessä SLN:n kokouksessa voitiinkin tuoreeltaan ilmaista ilo seminaarin onnistumisesta. 
Järjestöt olivat kiitettävästi lähettäneet työntekijöitään osallistujiksi. 

• Neljäs yhteiskristillinen lähetysseminaari Kullaan Silokalliossa 1990. Seuraavan lähetysseminaarin 
järjestämiseksi SLN ilmaisi halunsa toimia yhteistyössä Lausannen liikkeen Suomen edustajien 
kanssa, mutta halusi lähetysseminaarista selvästi laajapohjaista. Osallistujia oli 56, joista 26 oli 
luterilaisia. Seminaarin johtajana toimi Juha Väliaho ja esitelmöitsijöinä mm. Tauno Tuominen, 
Tapani Kärnä, Seikku Paunonen ja Simon Chow. Raamatun tutkistelua johtivat Mauri Viksten ja Per-
Olof Malk. SLN sai seminaarista kootun palautteen



• Lausannen liike Suomessa

• Vuonna 1974 Lausannessa, Sveitsissä, Billy Grahamin organisaation toimesta järjestettiin suuri maailman 
evankelioimisen kongressi. Sen tuloksena syntyi Lausanne Committee for World Evangelization (LCWE) ja 
Lausannen liike. 

• Lähetysjärjestöjen keskuudessa Lausannen liikkeen järjestäytymistä Suomessa vauhdittivat kirjeellään 
9.5.1991 Seppo Väisänen, Seppo Suokunnas, Juhani Lindgren ja Per-Olof Malk. Väisänen kuvaa 
järjestäytymisprosessia: ”Toukokuussa -91 Ryttylässä pidettyjen Lähetysteologisten päivien aikana syntyi 
aloite (virikkeen antoi norjalainen Tormod Engelsviken), jossa neljän luterilaisen lähetysjärjestön edustajat 
– Juhani Lindgren (Kylväjä), Per-Olof Malk (Sansa), Seppo Suokunnas (SLEY) ja Seppo Väisänen (SEKL) –
ottivat yhteyttä Lausannen liikkeen Suomen kontaktihenkilöön, SLS:n Seikku Paunoseen. Esille nostettiin 
kysymys, eikö nyt olisi aika Lausanne-henkisten kristittyjen järjestäytyä kansalliseksi komiteaksi meidänkin 
maassamme. Kirje 9.5.1991. KLK:n lähetysteologin arkisto, Timo Vasko.

• Lausannen liikkeen Suomen komitean varsinainen perustava kokous pidettiin 3.6.1992 SLS:n tiloissa. 
Perustavasta kokouksesta laadittiin välittömästi julkisuuteen tiedote, jossa kerrottiin, että Porvoon piispa 
Erik Vikström on perustetun Lausannen liikkeen Suomen komitean puheenjohtaja. (Jo perustamisvaiheessa 
ilmeni jännitteitä erilaisten teologisten suuntausten välillä).

• Kun SLN käsitteli suhdettaan Lausannen liikkeen Suomen komiteaan se näki toiminnallisella puolella 
mahdollisuuksia yhteistyöhön, mutta esitti samalla toiveen, että Lausannen liikkeen Suomen komitea 
avaisi yhteydet SEN:n lähetystyön ja evankelioimisen jaoston sekä AD2000-liikkeen suuntaan. Yhteistyö 
kuitenkin rakoili ja lopulta hajosi valmisteltaessa laajaa lähetyskonferenssia.

• Prosessin lopputuloksena kuitenkin toteutettiin laajapohjainen lähetysneuvottelu Vivamossa 1998. Sen 
mukaan järjestäjäpohjaksi tuli SEN, SVKN ja SLN. Pitkään valmisteltu Suomen lähetysneuvottelu I 
toteutettiin 20.–22.10.1998 Lohjan Vivamossa ekumeenisessa ilmapiirissä. Yleisteemana oli Lähetystyön 
tulevaisuus. Tapahtumaan osallistui noin 120 Suomessa toimivien kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen 
edustajaa. 

• Lausannen liikkeen toimintaa edustaa Suomessa, entinen MESK, nykyisin SEA, Suomen Evankelinen 
Allianssi.



• Vivamon viesti  1998
• ”Me Suomen lähetysneuvotteluun kokoontuneet olemme tietoisia lähetystehtävän keskeneräisyydestä. 

Ymmärrämme myös sen haasteen vaativuuden, jonka nopeasti muuttuva maailma sekä monet evankeliumin 
tavoittamattomat kansat ja Kristuksesta vieraantuneet ihmiset meille asettavat. Erityisenä huolenamme ovat 
kristillistä kasvatusta ja rakkautta vailla elävät lapset ja nuoret. Tahdomme vastata näihin haasteisiin ja sitoutua 
entistä syvemmin Vapahtajamme meille antamaan lähetystehtävään (Matt. 28:18–20; Joh. 20:21).

•

• Olemme kokeneet, että erilaisista perinteistämme huolimatta on mahdollista oppia ymmärtämään ja 
kunnioittamaan erilaisia lähetyskäsityksiä ja toistemme tekemää työtä. Rohkaistessamme toisiamme vahvistamme 
yhteistä näkyä Jumalan lähetyksestä. Rukoilemme, että sanoma hänen sovittavasta rakkaudestaan Jeesuksessa 
Kristuksessa tavoittaisi mahdollisimman monia ihmisiä lähellä ja kaukana. Meitä rohkaisee tieto siitä, että 
kristittyjen määrä Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa kasvaa voimakkaasti, ja että niiden kirkkojen 
lähetystyö on yhä laajempaa. Meidän lähetystyömme merkitsee yhteistyön tiivistämistä nuorten kirkkojen ja 
lähetysten kanssa kaikkialla maailmassa.

• Odotamme, että tämän neuvottelun järjestäjäyhteisöt jatkavat rakentavaa keskustelua lähetystyön tämän päivän 
ja tulevaisuuden kysymyksistä. Tällainen keskustelu on tarpeen, jotta lähetysnäkymme uudistuu ja vahvistuu. Se 
auttaa meitä myös ymmärtämään toisiamme paremmin lähetystoimintamme eri tasoilla…”

• Vivamon hedelmänä perustettiin Lähetysyhteistyöryhmä LYTR jatkamaan ekumeenisia tapaamisia ja toimittamaan 
aineistoa yhteisten Kirkon lähetyspyhän jumalanpalveluksiin ja tilaisuuksiin lokakuun toisessa viikonvaihteessa. 

• Vivamon viestin 10-vuotisjuhlaa vietettiin Helsingissä järjestämällä Suomen lähetysneuvottelu II vuonna 2008. 
Aiheena oli Lähetystyön tulevaisuus.



• SLN:n eritystehtäviä
- Uutisia Suomesta –uutiskooste lähetystyöntekijöille.
- Yhteistyötä matkustamisen helpottamiseksi.
- Lähetystyöntekijöiden huolto kotimaassa.
- Lähetystyöntekijöiden lasten koulutus ja valtionapu 

sekä lapsilisät.
- Seminaareja lähetystyöntekijöiden lasten aseman 

parantamiseksi.
- Lähetystyöntekijöiden lasten lehti Finnternet ja 

FinMKNet.
- Kehitysyhteistyö ja valtion tuki osana lähetystyötä.



• Lähetystyön tilastoja
• Suomalaisten lähetystyöntekijöiden määräksi vuonna 1967 todettiin 442 ja tästä 

ajankohdasta alkaen on olemassa SLN:n säännöllinen tilastointi. SLN:n 50-
vuotisjuhlavuoden yhteydessä pidetyn seminaarin ohjelmaesitteessä on kirjattu 
kaikkien suomalaisten lähetystyöntekijöiden määräksi 476, joista 233 on SLN:n 
jäsenjärjestöjen lähetystyöntekijöiden määrä. Kokonaismäärä oli 506 sisältäen 
Helluntaiherätyksen, Pelastusarmeijan ja Adventtikirkon lähetystyöntekijät. SLN:n 
jäsenjärjestöjen määräksi jää silloin noin 250 lähetystyöntekijää. Vaikka Opiskelija-
ja Koululaislähetys ei ollut SLN:n jäsen sen yksi lähetystyöntekijä tilastoitiin silti 
1970-luvulla mukaan usean vuoden ajan.

•

• Vuonna 1987 ylitettiin 1000 lähetystyöntekijän raja. Vasta 1990-luvun talouslaman 
keskellä saavutettiin lähetystyöntekijöiden määrässä mitattuna suurimmat luvut, 
esim. 1996 oli järjestöillä 1256 lähetystyöntekijää kirjoilla joko lähetyskentällä tai 
kotimaanjaksolla SLN Lähetystyöntekijätilastoja. Sen jälkeen kriteereitä ja laskentaa 
lähetystyön kannatuksen laajuudesta tarkistettiin ja otettiin huomioon myös 
taloudellinen tuki ja kansallisten työntekijöiden tukeminen sekä kehitysyhteistyö.



• Suomen lähetysneuvosto rekisteröityy 2001
- Hyväksyttiin uudet säännöt
- Tarkistettiin jäsenyyskriteereitä ja avattiin     keskustelut ekumeeniselle 

laajenemiselle vahvistamalla LYTR:n toimintaa.
- Perustettiin työryhmät toimimaan aktiivisesti erityiskysymysten parissa.
- Eurooppalaisella tasolla vahvistettiin lähetystyöntekijöiden huoltoon liittyvää 

koulutusta.
- Pohjoismainen yhteistyö kangerteli jo 1990-luvun lopulla ja lakkasi 2008, mutta sitä 

vastoin evankelinen ja ekumeeninen yhteistyö Euroopan lähetystoimijoiden parissa 
vahvistuu, EEMC ja EEMA.

- Kotimainen koulutustoiminta on vahvistunut kun alettiin pitää yhden päivän 
mittaisia seminaareja ja neuvotteluja ajankohtaisteemojen puitteissa.

- Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että 90-vuotisen historian aikana SLN on toiminut 
mittavana kouluttajana kotimaassa oleville lähetyksen toimijoille ja 
lähetystyöntekijöille. 

- Alun perin viiden järjestön toiminta on kasvanut 31 lähetyksen toimijoiden 
joukoksi. Jo Edinburghin konferenssissa esitetty vetoomus vahvistaa lähetystyötä 
kirkoissa ja seurakunnissa on kantanut hyvää hedelmää. 



• Tulevaisuus

• Kun tulevaisuudessa vietetään SLN:n 100-vuotisjuhlaa vuonna 2019, on 
silloin hyvä palauttaa mieleen professori Matti Peltolan SLN:n 50-
vuotisjuhlassa esittämä osuva toivomus, jolla on käyttöä, vaikka rakenteet 
ja ulkoiset puitteet muuttuvat. 

• ” … voi vain esittää toivomuksen, että me ja meitä seuraava polvi 
osaisimme ainakin yhtä lujasti kuin meitä edeltänyt pitää kiinni 
apostolisesta tunnustuksesta, ettei ole pelastusta yhdessäkään toisessa 
kuin Jeesuksessa Kristuksessa.” 

• Näin ollen SLN:n jatkuvuus perustuu siihen, että SLN vastaa selkeästi 
yhteiseen lähetyskutsuun edistämällä uskollisesti ja kestävästi 
evankeliumin levittämistä kaikkialla maailmassa kaikessa luottaen ja 
turvaten kolmiyhteiseen Jumalaan.
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Miten lähetystyö on muuttunut?
• Sanoma on pysynyt samana. Pelastus on vain Jeesuksessa Kristuksessa.
• Järjestöjen ja kirkkojen määrä on kasvanut.
• Jumala on avannut, sulkenut ja avannut jälleen lähetyskenttiä ja alueita.
• Sanoman rinnalla sosiaalinen työ ja kehitysyhteistyö on ollut mukana 

alusta alkaen. Se on saanut uusia muotoja ja vahvistunut.
• Lähetystyöntekijöiden määrä on kasvanut. Nyt myös tuetaan kansallisia 

kirkkoja ja sen lähetystyötä.
• Liikkuminen ja teknologia on helpottanut lähetystyötä.
• Lähetystyöntekijöiden ja heidän perheidensä huoltoon kiinnitetään 

lisääntyvää tukea.
• Edinburghissa nostettiin esiin seurakuntien ja kirkon lähetystyö. Kirkko 

ilman lähetystyötä on kuoleva kirkko. Lähetystyö on kirkon elämä. 
• Ekumeenisen sekä evankelisen teologian ääripäät ovat lähentyneet 

toisiaan. Nyt voidaan puhua kristillisen kirkon yhteisestä lähetystyöstä.
• Lähetystyö on aina ollut verkostoitunutta ja se vahvistuu edelleen.


