
Seurakunta lähellä 
ja kaukana

Keräystiedot:
SAAJA: Suomen Luther-säätiö
TILI: FI59 1023 3000 2354 52
VIITENUMEROT:
Mayn perhe: 7100
Lähetyskeskus: 7113
Somalityö: 5160
Opetusmatkat: 7171
Tuki kohdistuu oikein pelkällä viitenumerolla, viestiä ei tarvita
KERÄYSLUPA: POL-2015-13524
KERÄYSAIKA: 22.3.2016-31.12.2017

www.lhpk.fi/lahetys

Lähetyshiippakunnan lähetystyön 
perustehtävä on evankeliumin julistus 

ja opetus luterilaisten seurakuntien 
syntymiseksi ja vahvistumiseksi.

MIKSI teemme?
-Jeesuksen käskystä 
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetus-
lapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaik-
ki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, 
minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman 
loppuun asti. (Matt. 28:19-20)

MITÄ teemme?
 - Samaa työtä kuin kotimaassa
Perustamme ja tuemme luterilaisia seurakuntia 
lähellä ja kaukana.

MITEN teemme? 
- Yhteistyössä
Toimimme yhteistyössä järjestöjen kanssa, 
jotka jakavat saman työnäyn.

Yhteystietoja:
Lähetyskoordinaattori
Tuomo Simojoki
tuomo.simojoki@lhpk.fi

Lähetystyö



LHPK:n lähetystyön erityispiirteet
• Keskitymme olennaiseen, eli lähetyskäskyn täyttämiseen
• Teemme samaa työtä kotimaassa ja kaukana
• Kohdistamme voimavaramme, jolloin vähemmän on  
   enemmän
• Emme perusta uutta lähetysjärjestöä, vaan teemme työtä      
   yhteistyökumppaneiden kanssa

Lähetystyön 
rakenteet hiippakunnassa

LÄHETYSNEUVOSTO on työryhmä, jonka 
tehtävänä on keskitetysti miettiä ja hallinnoida 
hiippakunnan lähetystyötä.

LÄHETYSKOORDINAATTORI on henkilö, 
jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että seurakunnat 
saavat riittävää tietoa lähetystyöstä ja että  
hiippakunta saa vuorostaan tietoa seurakuntien 
lähetystyön kysymyksistä ja tarpeista.

LÄHETYSVASTAAVA on henkilö  
seurakunnassa, jonka tehtävänä on huolehtia  
lähetystyön näkymisestä ja kuulumisesta  
seurakunnassa.

KENTTÄVASTAAVA on henkilö, jonka  
tehtävänä on seurata hiippakunnan valitsemaa 
lähetyskenttää. Kullakin lähetyskentällä on oma 
kenttävastaavansa.

Mitä voin TEHDÄ?
• Rukoilla lähetystyön puolesta
• Tukea hiippakunnan lähetyskohteita
• Toimia seurakunnan lähetysvastaavana
• Kertoa muillekin lähetystyöstä

Lähetyshiippakunnan 

työkentät ja -muodot
Lutherans in Africa  
Järjestö tekee käännös ja opetustyötä Afrikassa.  
Järjestön johtajana toimii James May. Työtä tehdään yli 
20 Afrikan maassa. Tavoitteena on, että kullakin  
seurakunnalla olisi luterilaisen uskon peruskirjat 
omalla kielellään sekä pappi, joka osaisi niitä käyttää ja 
niistä opettaa. Nyt työtä on tehty kiertämällä jokaista 
maata. Tulevaisuudessa opetus on tarkoitus keskittää 
lähetyskeskukseen, jota parhaillaan rakennetaan  
Nairobiin, Keniaan. Hiippakunta tukee työtä  
rahallisesti sekä lähettämällä pastoreita opetusmatkoille.

Somalian luterilainen kirkko 
Etiopiassa on iso somalien vähemmistö. Heidän  
joukossaan on myös kristityiksi kääntyneitä 
entisiä muslimeja. Mohamed Gurhan työskentelee 
heidän parissaan. Hänen kutsumuksenaan on  
perustaa somalikristittyjen luterilaisia seurakuntia, 
joissa pidetään jumalanpalveluksia ja opetetaan  
luterilaista kristinoppia. Tätä varten on perustettu  
Somalian Luterilainen kirkko Etiopiassa. Gurhan 
toimii Lähetyshiippakunnan piispan alaisuudessa. 
Hiippakunta tukee työtä myös taloudellisesti.

Opetusmatkat  
Hiippakunta lähettää pastoreita lyhytkestoisille  
opetusmatkoille eri puolille maailmaa. Näin  
seurakunnat eri maissa saavat hyvää luterilaista 
opetusta. Samalla vahvistetaan kansainvälisiä siteitä ja 
luodaan uusia yhteyksiä.


