
1. Kirkkolaki ja kirkkojärjestys määrittävät diakonian ja lähetystyön seurakunnan 
perustehtäviksi, joita tulee erityisesti edistää. Millä tavoin kirkon tulisi tukea 
seurakuntia tässä tehtävässä? 
 
Ajattelen että varsinkin lähetystyön osalta ongelma tällä hetkellä toisaalta työntekijöiden 
koulutuksessa ja toisaalta siinä, että luottamushenkilöt eivät tunne lähetyksen maailmaa. Olen 
tehnyt kirkolliskokouksessa aloitteen, että kirkon työntekijöiden koulutukseen lisättäisiin 
missiologian opetusta. Lopulta niin diakonian kuin lähetyksenkin edistäminen onnistuu, kun 
on niitä työntekijöitä ja päättäjiä, joille asia on tärkeä.  
 
2. Kirkon on järkevää aina etsiä uusia innostavia ja mukaansa kutsuvia muotoja 
perustoiminnalleen. Myös kansainvälisen diakonian ja lähetystyön järjestelyjä on hyvä 
aika ajoin tarkastella.  Miten kirkon tulisi teidän mielestänne uudistaa kansainvälistä 
diakoniaa ja lähetystyötä? 
 
 Periaatteessa tällä hetkellä toimiva monen järjestön malli on mielestäni hyvä. Eri 
lähetysjärjestöjen kohtelua niin kokonaiskirkon taholla kuin seurakuntatasolla olisi hyvä 
oikeudenmukaistaa. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan seurakunnan talousarviomäärärahoja 
tuli jakaa järjestöille siinä suhteessa kuin niillä on vapaaehtoista kannatusta, mutta tämä ei 
kaikkialla toteudu.   
 
3. Kirkon seurakunnat ovat itsenäisiä ja ne voivat vapaasti päättää, millä tavalla ne 
edistävät diakoniaa ja lähetystyötä. Viime vuosina yli 170 kirkon seurakuntaa on 
osallistunut lähetyslentäjien työhön tavalla tai toisella. Suositteletteko te seurakuntia 
edelleen osallistumaan lähetyslentotyöhön? 
 
Seurakunnat ovat vapaita toimijoita, ja jos niissä on halua tukea lähetyslentotyötä, se on hyvin 
suotavaa.  
 
4. Suomen Lähetyslentäjät ovat jättäneet kirkkohallitukselle ja lähetystyön 
toimikunnalle hakemuksen lähetystyön perussopimuksen solmimiseksi. Laaja joukko 
seurakuntia tukee lähetyslentäjien työtä ja yli 50 kirkkoherraa (ks. luettelo viestin 
lopussa) tukee myös henkilökohtaisesti lähetyslentäjien hakemusta  
a) Tuetteko te lähetyslentäjien pyrkimystä jatkaa ja rakentaa yhteistyötä kirkon 
kanssa? 
 
Yhteistyö on aina kannatettavaa, ja ilman muuta lähetyslentäjien ja kirkon välinen yhteistyö on 
sellaista. Yhteistyön muotoja on hyvä miettiä.  
 
b) Tulisiko kirkon solmia myös uusia yhteistyösuhteita myös kansainvälisen diakonian 
ja lähetystyön työaloilla?  
 
Jos on niitä toimijoita, joiden työnäky vastaa kirkon lähetystyön näkyä, on toki hyvä solmia 
uusia yhteistyösuhteita. Suhteita on muunkinlaisia kuin virallinen kirkon lähetysjärjestöksi 
ottaminen.   
  
  



5. Lähetyslentäjät ovat olleet kirkon kumppani jo yli 40 vuotta. Vuosien aikana 
kymmeniä suomalaisia on lähetetty palvelemaan lähetyslentäjien ja MAF:n (Mission 
Aviation Fellowshipin) tehtävissä vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla. Suurin osa 
työntekijöistä on nykyisin kehittyvien maiden työntekijöitä, mutta lähetettyjen 
työntekijöiden tarve on myös edelleen suuri. Millä tavalla suomalaisten osallistuminen 
ja yhteistyö lähetyslentotyössä parhaiten varmistetaan? 
 
Tärkeintä on varmaan oikean ja runsaan informaation jakaminen lähetyslentotyöstä niin 
seurakunnille kuin lähetysjärjestöille. Yhteistyö kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa olisi 
varmaan hedelmällistä. 
 
6. Juuri valmistunut Suomen Lähetyslentäjien lähetystyön perusteasiakirja Siipien 
suojaan tuo esille, että kirkko hyötyisi monin tavoin yhteistyöstä lähetyslentäjien 
kanssa. Yhteistyösopimus selkeyttäisi toimintaa sekä säästäisi ja kohdistaisi 
resursseja strategisesti tehokkaasti. Lähetyslentäjien kanssa yhteistyöllä olisi myös 
myönteinen ja innostava vaikutus kirkon julkisuuskuvaan. Myös kirkon kristillinen 
kasvatustyö voisi hyötyä ja lentokoneiden avulla kehitysmaissa tehtävä hyvä työ voisi 
innostaa ja kutsua myös tavallisia suomalaisia mukaan kirkon toimintaan.  
a) Miten te suhtaudutte lähetyslentotyöhön? 
 
Ymmärrän hyvin työn tärkeyden.  
 
b) Millä tavoin teidän mielestänne kirkko ja sen jäsenet voisivat hyötyä 
osallistumisesta lähetyslentotyöhön? 
Kaikenlainen osallistuminen monipuoliseen lähetystyöhön lisää lähetystyön tunnettavuutta ja 
innostavuutta.  
 
c) Viimeisen kahden vuoden aikana MAF Suomen lentokonenäyttelyn eri 
kauppakeskuksissa on nähnyt varovaisesti arvioiden sadat tuhannet 
suomalaiset. Tulisitteko tutustumaan tällä hetkellä Järvenpäässä esillä olevaan OH-
MAF –lentokonenäyttelyyn joulukuun tai tammikuun aikana? 
Siihen minulla ei ikävä kyllä ole mahdollisuutta. 
  
7. Uusi arkkipiispa saa johdettavakseen Suomen suurimman kristillisen kirkon sekä 
ylipäätään Suomen suurimman yhteisön. 
a) Mitkä ovat mielestänne arkkipiispan tärkeimmät ominaisuudet? 
 
Rohkeus tuoda julkiseen keskusteluun Jumalan sana. Arkkipiispa on hengellinen johtaja, 
jonka on oltava rohkaisija ja innostaja.  
 
b) Mitä teidän valitseminen arkkipiispaksi antaisi kirkon jäsenille, seurakunnille ja 
suomalaisille?  
 
Haluan olla johtaja, joka antaa selvän Raamatun mukaisen äänen. Toisin lähetyksen asiat 
nykyistä painokkaammin esiin kirkolliseen keskusteluun. Lisäksi toisin kirkon johtoon 
kristillisten järjestöjen ja herätysliikkeiden tuntemusta; olen työskennellyt yli 20 vuotta 
järjestöpappina. Lisäksi toisin herätyskristillistä ajattelua.  


