
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys 
TOIMINTASUUNNITELMA 2020: ”EVANKELIUMI KAIKILLE.”  
 
”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä toimialueellaan että muiden 
kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan 
uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Yhdistys korostaa uskovien vastuuta ja 
omatoimisuutta. Oppiperustansa mukaisesti yhdistys pyrkii toimimaan uskollisena Raamatulle ja sen 
Herralle Pyhässä Hengessä.”  
 
VISIO: Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille 
MISSIO: 1. Luemme, opetamme ja noudatamme Jumalan sanaa 2. Tarjoamme hengellisen kodin kaikille 
sukupolville 3. Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä ja ajallisissa tarpeissa 4. Varustamme yhteisöt ja 
uskovat toiminaan evankeliumin ja lähetystyön puolesta. 
ARVOT: Uskollisuus, perheystävällisyys, palvelualttius, laadukkuus ja läpinäkyvyys 
  

Lähetystyö “Evankeliumi kaikille” 

Tavoitteet Toimenpiteet Toteuma 

Piirin lähettäjäidentiteetin 
vahvistaminen ja lähetysnäyn 
kasvattaminen piirin alueella 
 
 
 
Läheisten suhteiden vaaliminen 
nimikkoseurakuntiin 
 
 
 
Kristittyjen kutsuminen mukaan 
lähetystehtävään kaikessa 
toiminnassa 
 
 
 
Lähettäjätiimien hoitaminen ja 
vahvistaminen 
 
 
 Kansanlähetysliikkeen 
lähetysstrategian työstämiseen 
osallistuminen ja toimeenpano 
 

Aloitetaan rukouspiiri ja 
lähetystyön tietoiskut 
raamattupäivien yhteydessä 
Hämeenlinnassa 
Jatketaan viikottaista 
lähetysrukouspiiriä Tampereella 
 
Nimikkolähettien vierailut. 
Kolehtipyhän (12.7) saarnaajat ja 
lähetystilaisuudet. 
Seurakuntatapahtumat sekä 
syksyn Yhteysillat ja muu 
seurakuntayhteistyö. 
 
Jatketaan Lähetyksen käsityö- ja 
askartelupiiriä joka toinen viikko 
Tampereen lähetyskodilla 
Pidetään esillä piirin lähettejä ja 
heidän rukouskorttejaan 
Lähetyskodilla ja Keitaalla. 
 
 
 
 
Toimisto ja -lähetyssihteeri 
edustaa piiriä strategian 
laatimisessa 

 

 

 

 



 

 

 

Kotimaantyö “Evankeliumi kaikille” 

Tavoiteet Toimenpiteet Toteuma 

Kotimaantyön strategian 

laatiminen yhdessä 

Kotimaanosaston kanssa 

  

SEKLIn tapahtumien 

tunnettuuden vahvistaminen 

piirin tapahtumissa 

yhteistyössä SEKLin ja Opiston 

kanssa. 

  

Erityisesti Nuorien tukeminen 

heidän omien lahjojensa 

käyttöönottamisessa 

hyödyntäen mm. 

Kansanlähetyskoulun 

mahdollisuuksia nuorten 

kutsumuksen vahvistamisessa. 

  

 

piirien nuorisotyön 

järjestäytyminen uudelleen 

tilanteessa, jossa useassa 

piirissä nuorisosihteerin 

tehtävä on muutettu laaja-

alaisemmaksi piirityöntekijän 

tehtäväksi. 

 
 
 
Junioreiden ja nuorten matalan 
kynnyksen kerhojen aloittaminen 
 
 

Piirijohtaja edustaa piiriä strategian 
laatimisessa 
 
Pidetään SEKL:n tapahtumia esillä 
Lähetyskodilla ja Keitaalla, kaikissa 
maakuntatilaisuuksissa sekä Pisara –
lehdessä menovinkeissä ja 
erillismainoksin. 
 
Piiri lähettää 2-4 opiskelijaa 
Kansanlähetyskouluun, jonka 
tarkoituksena on varustaa ja 
valtuuttaa maallikoita toiminaan 
KL:n 
maallikko/vapaaehtoistyöntekijöinä. 
 
 
Pidetään resurssien mukaan 
“Lastesi elämän puolesta” 
rukousiltoja Tampereella ja 
Hämeenlinnassa ja mahdollisesti 
pienemmillä paikkakunnilla. 
 
 
 
Tampereen Donkkis Big Day –
tapahtumien määrää kasvatetaan 
tavoitteena järjestää tapahtumia 
myös arki-iltoina. 
Lego –kerho jatkaa 
Hämeenlinnassa. 
 
Kartoitetaan touko/kesäkuun 
mahdolliset toritapahtumat 
Lisätään tavoittavaa toimintaa HML. 
Järjestetään junnutyön koulutusta 
Tampereella(ROL1)  ja 
Hämeenlinnassa (JT) 
“Hyvien Lahjojen viikko” keväällä 5.-
9.4. Kristittyjä varustava ja lähettävä 
tapahtuma TRE. 
Rohkaistaan ja kutsutaan erityisesti 
nuoria aikuisia 3K-illoista mukaan 

 



 
 
Maallikkovastuunkantajien, 
erityisesti junioreiden ja nuorten 
rohkaisu toimimaan Jeesuksen 
todistajina ja kokeilemaan 
erilaisia palvelutehtäviä. 

vapaaehtoistyöhön tavoittavassa 
toiminnassa HML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viestintä “Evankeliumi kaikille” 

Tavoitteet Toimenpiteet Toteuma 

 
Viestintästrategian 
jalkauttaminen 
 
 
Kaikki piirit hyödyntävät TP 
Fonsin varainhankintaa tukevia 
mahdollisuuksia ja toteuttavat 
tulonmuodostusta vahvistavia 
toimenpiteitä. 

 
Viestimme kaikilla foorumeilla 
jatkuvasti keitä olemme ja mitä 
teemme.   
 
Ystävänpäivän tervehdys / 
kiittäminen piirin työntekijöiden 
renkaiden jäsenille. 
Pisarassa työntekijöiden 
esittäytyminen joka numerossa. 
Pisarassa joka numerossa juttu 
työn tuloksista lahjoitushaasteen 
yhteydessä. 
Yhteysiltakutsujen yhteydessä 
piirijohtajan kirje ja haaste tulla 
mukaan tukemaan piirin työtä / 
työntekijöitä taloudellisesti ja 
esirukouksin. 
Piirijohtajan kertaluontoinen kirje 
(kesä?) jäsenille ja haaste tulla 
mukaan tukemaan piirin työtä / 
työntekijöitä taloudellisesti ja 
esirukouksin. 
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto “Evankeliumi kaikille” 

Tavoitteet Toimenpiteet Toteuma 

 
Hyvän hallinnon ja toimivan ja 
osaavan organisaation 
kehittäminen piireissä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstöhallinnon osa-alueiden 
hyvä hoitaminen henkilöstön 
työhyvinvointia tukevalla tavalla. 
 
 
Laadukas ja toimintaa palveleva 
taloudenhoito 
 

 
Piirihallituksen kokoukset 
Kevätkokous Hämeenlinnassa ja 
syyskokous Tampereella. 
Työntekijäkokoukset 
GLS –seminaarin annin 
jalkauttaminen 
Kehityskeskusteluissa / 
toiminnassa ilmi tuleviin 
koulutustarpeisiin reagoiminen 
Vastuunkantajaretriittiin 
osallistuminen 
Piirijohtajapäivät 2x ja piirien 
puheenjohtajien päivät 
Piirihallitus jalkautuu 
tutustumaan piirin työmuotoihin 
mm. Juniorityön DBN –
tapahtumiin. 
 
Kehityskeskustelut ja 
virkistyspäivät. Työntekijäpäivät 
Ryttylässä. 
 
Uuden rahastonhoitajan 
löytäminen vuodelle 2021- 
Talouden tasapainottaminen 
2020-2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kansanlähetysopisto “Evankeliumi kaikille” 

Tavoitteet Toimenpiteet Toteuma 

Vahvistetaan 
opiskelijarekrytointia piireissä. 
 
Löydetään avainhenkilöt 
“Kansanlähetyskouluun.” 
 
 
 
 
Osallistutaan esimerkiksi 
talkootyöllä majoitusrakennusten 
rakentamiseen mikäli hanke 
käynnistyy. 

Pidetään opiston kurssi / 
linjatarjontaa Pisaran 
menovinkeissä 
Piiri lähettää 2-5 opiskelijaa 
Kansanlähetyskouluun, jonka 
tarkoituksena on varustaa ja 
valtuuttaa maallikoita toiminaan 
KL:n 
maallikko/vapaaehtoistyöntekijöinä. 
 

 

 

Toimintasuunnitelman liite: 

Tampereen säännöllinen viikkotoiminta: 

Avoin Raamattupiiri 

Lähetyksen rukouspiiri 

Lähetyksen käsityö- ja askartelupiiri 

Päiväraamattupiiri 

Pointti –nuortenilta 

PME –illat 

Sunnuntaiseurat, Sanan ja rukouksen illat ja lähteellä ehtoollisjuhlat 

Kaikille avoimet Raamattuillat: 13.2, 19.3 (Jukka Norvanto), 8.10 ja 19.11 

Muuta: 

Hyvien uutisten viikko 24.-30.8 (syksy), Hyvien lahjojen viikko 4.-8.4.2020 

Joulu- ja kevätmyyjäiset (4.4.?) 



Kevätjuhla 24.5 

Joulujuhla 

Ilmaisruokailu, senioripäivä ke.8.4? 

Lehtimajajuhla 

Naisten rukouspiiri 

Hämeenlinnan säännöllinen viikkotoiminta: 

Hoitava Päiväpiiri 

Suomi-klubi 

Avoin Raamattupiiri 

3K –illat 

Lego-kerho 

Pyritään aloittamaan päivärukouspiiri 

Muuta: 

3-4 Raamattuopetuspäivää / iltaa toimintakaudessa 

1-2 naisteniltaa 

Joulu- ja vappumyyjäiset 

Tavoittavaa kahvilatoimintaa, ilmaisruokailuja ja vanhainkotivierailuja 

Elomessut 

Opiskelijoille ja nuorille aikuisille suunnattu tapahtuma syksyllä 

Lähetystilaisuus kolehtipyhän jumalanpalveluksen yhteydessä 

BUDJETTIHUOMIOT HML: 

Raamattupäivän puhujaksi kutsutaan Elisabet Elo, jos kustannukset kohtuulliset. Varautuminen 

luentopalkkioon. 

Juniorityö: 

Donkkis Big Night: jatkuvat Rengossa, Tervakoskella, Tammelassa, Sahalahdella, Ryttylässä, Viljakkalassa 

sekä Hämeenkyrössä. 

Maakunnat: 

Seurakuntatapahtumat Eräjärvellä (Talvipäivät - tammikuu), Lempäälässä (Seurakuntatapahtuma -

maaliskuu), Valkeakoskella (Metsäkansa - huhtikuu), Orivedellä (Kevätpäivät - toukokuu), Somerolla 



(Vuokon kesäseurat - elokuu), Virroilla (Raamattupäivät - lokakuu). Lempäälässä tavoitteena säännöllisen 

kokoontumisen aloittaminen paikkakunnalla.  

Alueelliset Kansanlähetysseurat (Tammela, Somero, Forssa –alueen yhteinen, kevät) 

Sanan ja rukouksen illat Mänttä-Vilppulassa (kevät) sekä Raamattuillat Virroilla (syksy). 

Yhteysillat Virroilla, Hausjärvellä, Somerolla, Lempäälässä, Hämeenlinnassa ja Hämeenkyrössä. 

Kolehtipyhän saarnaajat ja lähetystilaisuudet 

Telttakatos sen mukaan liikenteessä kuin on mahdollisuuksia ja toteuttajia. Työntekijöitä mukana 

Tampereen Puistofiestassa, Hämeenlinnan Elomessuilla ja uutena Forssan Heinämessuilla. 

Hallinto: 

Piirihallituksen kokoukset: 23.1, 20.2., 7.5., 20.8., 17.9., 22.10 

Kevätkokous Hämeenlinnassa: 22.3. 

Syyskokous Tampereella: 26.11 

 


