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Kansanlähetys

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys 
(SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, 
jonka tarkoituksena on toteuttaa Jeesuksen 
antamaa lähetyskäskyä lähellä ja kaukana. 
Kansanlähetys on herätysliike ja toimii työs
sään Raamatun sekä luterilaisen tunnustuk
sen pohjalta.

Päämääränsä saavuttamiseksi Kansanlähe
tys julistaa kotimaassa evankeliumia hengel
lisen elämän syntymiseksi, syventämiseksi ja 
vahvistamiseksi. Tavoitteena on, että ihmiset 
Kristuksen rakkauden vaikutuksesta lähte
vät liikkeelle joko lähettäjinä tai lähtijöinä. 
Hengellisen herätyksen ja lähetyksen yhteys 
merkitsee kotimaan työn ja lähetystyön sau
matonta yhteenkuuluvuutta.

Kansanlähetys Vaasassa tahtoo olla elävä 
ja aktiivinen seurakuntayhteyden tarjoava 
hengellinen koti. Säännölliseen viikkotoimin
taamme kuuluvat Kohtaamispaikkaillat sekä 
raamattu ja pienpiirit. Voit löytää oman pal
velupaikkasi yhteydessämme oli kyseessä sit
ten taiteelliset lahjat tai käytännölliset taidot.

Olet tervetullut mukaan tilaisuuksiin ja 
toimintaan! 

Yhteystiedot

Kai Niemelä
piirijohtaja
kai.niemela@sekl.fi
044 - 595 7351

Eija Suominen
julistustyö
eija.suominen@sekl.fi
050 - 501 1414

Maria Jokinen
nuoriso ja opiskelijatyö
maria.jokinen@sekl.fi
044 - 565 1404

Lähetyskoti
Hietalahdenkatu 24
06 - 317 7333

Internet
vaasan.kansanlahetys.fi

Twitter
@Kohtaamispaikka

Lahjasi lähetystyölle
Vaasan Osuuspankki
IBAN FI50 5670 0820 1102 27
BIC OKOYFIHH



Päätehtävä  

“Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja”

Julistamme evankeliumia paikkakunnallamme ja maailmanlaa
juisesti.

Haluamme julistaa ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Kristusta niin, että se tavoittaa ih
misiä johtaen heitä elävään uskoon.
Korostamme hengellisen kodin tärkeyttä ja vastuunkantamisen mahdollisuutta kaiken
ikäisille osana elämänmittaista opetuslapseutta. 
Ohjaamme uskovia kantamaan vastuuta lähetyksestä

Tulevaisuudennäky
Olemme elävä ja aktiivinen seurakuntayhteyden tarjoava hengel
linen koti.

Meidät tunnetaan tavoittavasta evankelioimistyöstä ja varustavasta raamattuope
tuksesta
Kutsumme ja varustamme jokaista arjessa tapahtuvaan lähimmäisten kohtaamiseen ja 
Jumalan valtakunnan työhön.
Panostamme tulevaan sukupolveen – lapsiin, junioreihin ja nuoriin.
Rohkaisemme valmiuteen uhrata aikaa ja varoja Jumalan valtakunnan työhön
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Kuva: SXC/Flavio Takemoto

M
issio ja visio



�

Kuva: SXC/Sias van Schalkwyk
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KOHTAAMISPAIKKA

Kohtaamispaikka on hengellinen koti, jossa ylistetään Jumalaa 
sekä rakastetaan ja pidetään huolta toinen toisista.

Auttaa kasvamaan kohti Jeesuksen kaltaisuutta ja hengellistä täysiikäisyyttä
Auttaa löytämään ja tiedostamaan Jumalalta saadut luonnon ja armolahjat sekä voima
varat muiden palvelemiseen
Innostaa, varustaa ja rohkaisee todistamaan Jeesuksesta sanoin ja teoin omassa lähiym
päristössä
Tekee lähetystyötä rukoilemalla lähettien puolesta ja tukemalla heitä taloudellisesti

Käytännössä tämä merkitsee
Kohtaamispaikkaillat ovat hyvin valmisteltuja ja tarjoavat paikan palvella omilla armo
lahjoillaan
Opetus on keskeisellä sijalla ja pyrimme tarttumaan ajankohtaisiin, nuorempaa suku
polvea koskettaviin kysymyksiin
Illoissa on monipuolista musiikkia, joka johtaa seurakunnan ylistämään Jumalaa
Haluamme huomioida lapsiperheet tarjoamalla eri ikäryhmille sopivaa opetusta
Tahdomme kohdata jokaisen rakkaudellisesti ja palvelemme toisiamme keskustelemalla 
ja rukoilemalla

ELÄVÄT PIENRYHMÄT

Pienryhmä on yhteyden ja ystävyyden kokemisen paikka.

Lähtökohtana on Pyhän Hengen uudistava vaikutus uskovan elämässä
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RAAMATTU Miten valmennamme jokaisen täyteen 
omistautumiseen Kristukselle?
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Monipuolinen pienryhmätoiminta mahdollistaa sen, että jokainen voi tulla kohdatuksi 
ja hoidetuksi

Käytännössä tämä merkitsee
Rohkaisemme avaamaan kodit ystävyyden ja keskinäisen yhteyden rakentamisen 
paikaksi
Tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden liittyä pienryhmään tai soluun
Tuemme pienryhmä ja solutoiminnan käynnistämisessä ja ylläpitämisessä
Huolehdimme pienryhmän ja soluvetäjien valmennuksesta
Pienryhmät ja solut kutsuvat yhteyteensä uusia ihmisiä ja toimivat ovena Kohtaa
mispaikkayhteyteen

RUKOUS

Rukoilemme monipuolisesti Pyhän Hengen innoittamana.

Rukous on kaiken toimintamme edellytys ja pohja niin henkilökohtaisessa Jumalasuh
teessa kuin yhteisissä kokoontumisissa
Haluamme rukoilla rohkeasti uskoen ja luottaen, että Jumala voi tehdä enemmän kuin 
osaamme pyytää tai ajatella

Käytännössä tämä merkitsee
Rukoilemme monipuolisesti Kohtaamispaikkailloissa
Järjestämme rukouskokouksia
Järjestämme 24/7rukoustapahtumia
Rohkaisemme ihmisiä Pyhän Hengen täyteydessä elämiseen ja armolahjojen käyttöön
Rohkaisemme jokaista löytämään itselleen henkilön, jonka puolesta rukoilla
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Kuva: SXC/Jesper Noer

HERÄTYS Miten löydämme parhaat mahdolliset 
tavat voittaa ihmisiä Kristukselle?
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EVANKELIOINTI 

Julistamme evankeliumia voittaaksemme niin monta ihmistä 
kuin mahdollista Kristukselle.

Haluamme evankelioida henkilökohtaisesti ja tilaisuuksien kautta
Pyrimme saamaan evankeliumin lähemmäksi ihmisiä keskittymällä eri kohderyhmiin ja 
kaupunginosiin

Käytännössä tämä merkitsee
Rohkaisemme ystäväevankeliointiin ja ystävien kutsumiseen mukaan tilaisuuksiin ja 
pienryhmiin
Hyödynnämme enemmän sähköisen viestinnän mahdollisuuksia
Teemme rippikoulun jälkeistä nuorisotyötä ja opiskelijatyötä
Järjestämme Alfakursseja yhdessä seurakunnan kanssa
Otamme huomioon kasvavat mahdollisuudet maahanmuuttajatyössä sekä käytämme 
kansainvälistymisen myötä avautuneita ammatin ja opiskelun tuomia mahdollisuuksia

LÄHIMMÄISTEN PALVELU

Kohtaamme lähimmäisiämme monipuolisesti eri elämänalueilla.

Haluamme nähdä jokaisen ihmisen arvokkaana ja Jumalalle rakkaana
Haluamme pitää erityisesti huolta ikääntyvistä ystävistämme
Haluamme huomioida maahanmuuttajat toiminnassamme

Käytännössä tämä merkitsee
Teemme vierailuja koteihin ja laitoksiin
Pyrimme kohtaamaan ja auttamaan avuntarpeessa olevia lähimmäisiä
Pyrimme kohtaamaan paikkakunnalle muuttavat uudet opiskelijat vastaamalla heidän 
käytännön tarpeisiinsa

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Yd
in

te
ht

äv
ät

 ja
 n

iid
en

 ta
vo

it
te

et



7

LÄHETYSTYÖ

Tuemme Kansanlähetyksen tekemää lähetystyötä rukouksin ja 
varoja uhraamalla.

Pidämme lähetystä esillä säännöllisesti Kohtaamispaikkailloissa
Rukoilemme säännöllisesti lähetystyön puolesta

Käytännössä tämä merkitsee
Järjestämme erityisiä lähetystilaisuuksia
Suuntaamme varoja mahdollisimman paljon lähetystyöhön
Pyrimme tunnistamaan lähetyskutsun saaneet ihmiset ja tukemaan heitä heidän kut
sumuksessaan
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Kuva: SXC/Jesper Noer

LÄHETYS Miten voimme vapauttaa mahdollisimman paljon 
rakkautta ja varoja tarvitsevaan maailmaan?



www.sekl.fi  vaasan.kansanlahetys.fi


