
KATSO VIDEO

Pooja Pal laulaa punjabilaisen 
hymnin Jeesuksesta. Hän kuuluu 
maahanmuuttajien ja pakolaisten 

ryhmään, jota työntekijämme Faisal ja 
Bella Masih palvelevat Kreikassa.

Jeesus pitää  
minua kädestä.”

Pooja Pal”
TOIMIN-
TASUUNNI-
TELMA2021
Rohkea ja uskollinen

https://youtu.be/PGyIihkiJsE


KYLVÄJÄN TYÖ 
VUONNA 2021 

• Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon lähetysjärjestö.

• Lähetämme lähetystyönteki-
jöitä erityisesti sinne, missä on 
vähän tai ei lainkaan kristittyjä 
ja kirkkoja.

• Sytytämme lähetysnäkyä siellä 
missä toimimme.

• Siirrämme vastuun paikallisille 
heti kun se on mahdollista.

Kädessäsi on poimintoja siitä,  
mihin panostamme juuri nyt.

ROHKEA, RUKOILEVA JA 
USKOLLINEN KUMPPANI Maailmassa on arviolta yli 

7000 ihmisryhmää tai kansaa, 
joiden parissa evankeliumia 
Kristuksesta ei tunneta.

Kuuntele audio

Lähetysjohtaja  
Taneli Skyttä kertoo,  

mistä syntyy pioneerihenki.

https://open.spotify.com/episode/4EnPjSip7Ug6GGlcMYygOk


Juuri nyt meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tavoit-
taa heitä, joiden kotimaihin on vaikea päästä.

Muslimimaista saapuneiden pakolaisten parissa on 
koettu ennennäkemätön herätys. On uusien kristittyjen 
juurtumisen, kouluttamisen ja vastuutehtäviin kasvami-
sen aika.

Kreikassa suunnittelemme kumppaneidemme kanssa 
persiankielistä lähetyskoulutuskeskusta.

Tarjoamme kokonaisvaltaista tukea pakolaisille Kreikan 
naapurimaassa, jos ovet aukeavat.

Aloitamme urheilulähetystyön Ateenassa. Tavoitteena 
on fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja hengellinen hyvin-
vointi.

Legacy Project: Luomme suomalaisille nuorille mah-
dollisuuksia juurtua lähetysrakkauteen lähettämällä 
heitä lyhytaikaiseen pakolaistyöhön Kreikkaan.

Kuuntele audio

Ateenan urheilulähetystyön-
tekijä Niko Ijäs kertoo, miten 
jalkapallo muuttaa maailmaa.

PAKOLAISTYÖ

80 miljoonaa ihmistä  
on paennut kodistaan 
väkivaltaa tai muuta 
kriisiä.

https://open.spotify.com/episode/6udpIWrLMhnMVqzBQl6n1y


Tuemme kristittyjä äärimmäisen vaikeissa 
oloissa elämällä heidän keskellään. 

Osoitamme evankeliumilta suljetussa maassa 
Jeesuksen rakkautta tarjoamalla englannin 
kielen opetusta ja diakoniaa sekä toimimalla 
kehitysyhteistyössä. Kaksi lähettiyksikköä val-
mistautuu parhaillaan ainutlaatuiseen tehtä-
vään opiskelemalla maan kieltä, historiaa ja 
kulttuuria.

Toisessa maassa tarvitaan työntekijöitä kasva-
van protestanttisen kirkon palvelukseen. Asian-
tuntijamme kehittävät korkeatasoisten yliopis-
tojen teologista koulutusta ja tutkimusta. 

Japanissa jatkamme sitkeästi seitsemää seu-
rakuntaa palvellen.

Itä-Siperiassa autamme burjaattikristittyjä 
vahvistamaan seurakuntiaan ja tavoittamaan 
alueensa animisteja.

ITÄ-AASIA

Itä-Aasiassa sadat tuhannet kristityt 
elävät äärimmäisen vainon kohteina 
ja miljooniin kristittyihin kohdistuu  
vakavia uskonnonvapauden  
loukkauksia.



JUUTALAISTYÖ 
JA ISRAEL

Venäjällä asuu  
160 000 juutalaista, 
joista suurin osa 
Moskovan ja  
Pietarin alueella.

Israelissa rakennamme yhteyttä messiaanisten 
juutalaisten ja arabikristittyjen välille. Etsimme evan-
keliumille tietä sekä ultraortodoksien että maallistu-
neiden juutalaisten sydämiin. Koulutamme vapaa-
ehtoisia lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä. Läsnäolomme 
Israelissa välittää myös Suomeen ymmärrystä Raa-
matun ja kristinuskon juutalaisista juurista.

Teemme arabiankielistä lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä 
Israelin Haifassa. Mediatyömme tavoittaa arabian-
kielisiä kuuntelijoita eri puolilla maailmaa. Verkossa 
kuunneltavia raamattuopetuksia hyödynnetään 
myös seurakuntien maahanmuuttajatyössä Suomes-
sa.

Ukrainan Odessassa teemme evankelioimis- ja seu-
rakuntatyötä sekä kotikäyntejä vaikeasti vammaisten 
luokse. Jaamme ruokakasseja ja hengellistä kirjalli-
suutta sekä tavoitamme juutalaisia Youtube-sapat-
tien avulla.

Pietarissa tuemme Inkerin kirkkoon kuuluvaa Jo-
hannes Kastajan seurakuntaa, joka kokoaa messiaa-
nisia juutalaisia.

Kuuntele audio

Israelin työntekijä Sanna Erelä 
kertoo kuinka Caspari-
keskuksessa opetellaan 

puhumaan kaikesta.

https://open.spotify.com/episode/7qTiYlgfNLAc8DXfQloHC9


Tavoitamme muslimeita vaikeasti saavutettavilla 
alueilla muun muassa Bangladeshissa, Kau-
kasiassa, Etu-Aasiassa ja Etiopiassa. Käynnis-
tämme työtä myös Indonesiassa ja Pohjois-Inti-
assa.

Vastaamme ihmisten kokonaisvaltaiseen hätään 
ja annamme uskottavan todistuksen rakastavas-
ta Jumalasta.

Perustamme seurakuntia ja vahvistamme niitä 
kasvamaan itsenäisiksi ja lähetystyötä tekeviksi 
yhteisöiksi.

Kehitämme digisisältöjä evankeliumin kertomi-
seen ja kristittyjen varustamiseen. 

ISLAMILAINEN MAAILMA



Haavoittuvassa asemassa elävät ihmi-
set, paikalliset kumppanuudet ja kestä-
vät tulokset ovat meille tärkeitä.

Teemme yhteistyötä erityisesti etnisten 
vähemmistöjen sekä vammaisten nais-
ten ja lasten kanssa.

Työtämme ohjaavat tasa-arvo, syrjimättömyys ja 
ilmastokestävyys.

Mongoliassa voimaannutamme yksinhuoltajaäi-
tejä, vahvistamme kuurojen kieli-identiteettiä ja 
kehitämme vammaisten palveluita.

Bangladeshissa parannamme ruokaturvaa ja edis-
tämme nuorten seksuaaliterveyttä.

Kehitysyhteistyöhankkeissamme 
työskentelee Mongoliassa 21 ja 
Bangladeshissa 78 paikallista 
työntekijää.

Katso video

 se avaa ikkunat Bangladeshin 
ja Mongolian hankkeisiimme. 

KEHITYSYHTEISTYÖ

https://youtu.be/4JZcUGJJEaM


Toimintamme rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla, 
seurakuntien nimikkosopimuksilla ja testamenttilah-
joituksin.  
 
Kehitysyhteistyöprojektimme saavat Ulkoministeriön 
kehitysyhteistyömäärärahaa. 

Vuosibudjettimme on viisi miljoonaa euroa, josta 
75,5 % suuntautuu työhön ulkomailla. 

55
ulkomaan-
työntekijää

3115
kotimaan-
työntekijää

Painopiste 
Aasiassa

työaluetta

 
 
1. Osallistu Areopagos-webinaareihin, jotka uudista-
vat lähetystyön kulttuuria. 26.–27.3. Rukous lähetys-
näyn sytyttäjänä ja 8.–9.10. Lapset, perheet ja lähetys.
 
2. Liity työntekijämme lähettäjäksi kotisivuillamme. 
Saat työstä ajantasaisia kuulumisia ja rukousaiheita.  
 
3. Kutsu meidät vierailulle avaamaan Raamatun hel-
miä tai kotimaan jaksolla olevan lähettimme kerto-
maan mitä Jumala tekee nyt maailmalla. 
 
4. Tilaa 4 kertaa vuodessa ilmestyvä ja uudistunut 
Kylväjä-lehti tai uutiskirje.  
 
5. Kuuntele tuoreet kuulumiset maailmalta Kylväjä 
Podissa tai Lähetysvartissa Radio Deillä sunnuntai-
sin klo 15.35. 
 
6. Lahjoita työhömme. Eri mahdollisuudet löytyvät 
kotisivujen Lahjoita-sivulta tai soittamalla toimistoon.  
 
7. Tempaise seurakunnassa lähetyksen hyväksi: Osal-
listu Run for Missions -juoksuhaasteeseen tai järjestä 
paikkakunnallasi Toisen todellisuuden kielioppi -valo-
kuvanäyttely. 

8. Tutki lähetyskutsuasi rukoillen, tule mukaan Lähe-
tetty-koulutukseen tai hae lähetyskurssille.

Lisätiedot www.kylvaja.fi.

AVATAKSESI TÄMÄN ESITTEEN QR-KOODIT 
PUHELIMESSASI TULEE OLLA QR-SOVELLUS.

TULE MUKAAN!

Kuvat: Eitan Bar, Erwin Zareie, Janne Aitta, Jelena Abramova, Jussi  
Valkeajoki, Kari Vitikainen, Marius Bergersen, Sofi Valkealintu ja Pixabay.


