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Siipien suojaan 
 
 

Kirkon lähetystyön perussopimus  
Suomen Lähetyslentäjät ry:n perusteasiakirja 
 
Kirkon on hyvä olla mukana Lähetyslentäjien työssä, jossa lentokone ja teknologia on laitettu hyvän 
palvelukseen. MAF:n lentokoneet varmistavat, että apu, ilo ja toivo menevät perille. Suomen Lähetyslentäjät 
haluavat tämän asiakirjan avulla kehittää ja yksinkertaistaa kirkon kanssa pitkään jatkunutta yhteistyötä niin, että 
se vastaa tätä päivää. Yhteistyön tiivistämiselle ja selkeyttämiselle on hyvät perusteet, jotka on selvitetty tässä 
perusteasiakirjassa. 

Suora yhteistyö kohdistaa lähetystyön ja kansainvälisen diakonian voimavarat strategisesti 
tehokkaasti. Selkeyttämällä yhteistyötä saadaan aikaan resurssisäästöjä ja päällekkäisten hallintorakenteiden 
tarve vähenee. Samalla lähetettävien työntekijöiden työhyvinvointia on myös mahdollista parantaa. Tiiviimpi 
yhteistyö antaa seurakunnille paremmat mahdollisuudet edistää ja tehostaa lähetystyötä ja kansainvälistä 
diakoniaa. Suomen Lähetyslentäjien laaja-alainen ja edelleen jatkuva yhteistyö suomalaisten kristillisten 
toimijoiden kesken antaa hyvän pohjan kehittää yhteistyötä myös kirkon kanssa.   

Lähetyslentäjien kanssa tehtävä yhteistyö tuo kirkolle monia mahdollisuuksia. Nämä liittyvät 
kirkon julkisuuskuvaan, kristilliseen kasvatukseen sekä kirkon jäsenten lisääntyviin mahdollisuuksiin osallistua. 
Seurakunnan olemus on parhaimmillaan innostava ja kutsuva. Tähän Suomen Lähetyslentäjien kanssa tehtävä 
yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia. Tällä on erityistä merkitystä lähetyskasvatuksessa ja rippikoulutyössä. 
Lisäksi tämä on erityinen mahdollisuus tavoittaa miehiä ja poikia mukaan seurakunnan toimintaan. Myös kirkon 
jäsenten mahdollisuudet hakeutua lähetyslentotyön palvelutehtäviin lisääntyvät.  

Kirkko on kutsuttu lentokoneilla tehtävään laajaan palvelutyöhön. Tässä ekumeenisessa ja 
yhteisessä kristillisessä palvelutehtävässä opilliset asiat eivät ole keskiössä. Sen sijaan käytännön kristittyjen 
yhteys ja yhteistyö muodostavat voimakkaan yhteisen kirkkokuntarajat ylittävän myönteisen todistuksen.  

Yhteistyötä voidaan kehittää solmimalla laaja lähetystyön perussopimus tai erillinen käytännön 
tason sopimus lähetysyhteistyöstä tai tähän voidaan pyrkiä myös kirkon jäsenyydellä Suomen 
Lähetyslentäjät ry:ssä. Lähetyslentäjien ottaminen kirkon lähetysjärjestön asemaan muiden järjestöjen rinnalle 
poistaisi esteet seurakunnilta osallistua työhön omien mahdollisuuksiensa ja päätöstensä mukaan. Tässä 
tapauksessa kirkon lähetystyön kuvan rikastuminen edellyttää yhden toimijan lisäämistä kirkon lähetystyön 
virallisiin yhteistyökumppaneihin. Myönteiseen kehitykseen on kuitenkin mahdollista päästä lähetystyön 
perussopimuksen lisäksi myös muilla vaihtoehtoisilla ja hallinnollisesti yksinkertaisemmilla keinoilla 
piispainkokouksen päätöksellä.  

Sisällysluettelo: 

 
Suora yhteistyösopimus kirkon kanssa selkeyttää toimintaa sekä säästää ja kohdistaa resursseja strategisesti 
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Myönteinen ja innostava vaikutus kirkon julkisuuskuvaan, lähetyskasvatukseen sekä ihmisten osallistumiseen 
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Lentokoneilla tehtävä maailmanlaajuinen rakkauden palvelutyö on yhteinen ja ekumeeninen ............................. 14 

Suomen Lähetyslentäjien laaja verkostoituminen ja pitkä historia antavat vahvan pohjan kehittää yhteistyötä 
kirkon kanssa .......................................................................................................................................................... 18 

Kirkon ja Lähetyslentäjien selkeä ja suora yhteistyö on molemmin puolin hedelmällistä: vaihtoehtoina lähetystyön 
perussopimus, rajatumpi yhteistyösopimus tai kirkon jäsenyys Suomen Lähetyslentäjissä .................................. 22 
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Suora yhteistyösopimus kirkon kanssa selkeyttää toimintaa sekä 
säästää ja kohdistaa resursseja strategisesti tehokkaasti 
 
Päällekkäistä ja tarpeetonta hallintotyötä poistuu  
 
Selkeämpi järjestely auttaa kirkkoa osallistumaan lähetyslentäjien työhön ja säästää kustannuksia. Suora 
yhteistyö ja kommunikaatio tehostavat toimintaa, mutta ennen kaikkea tuottavat seurakunnilla aidon 
osallistumisen lähetyslentäjien innostavaan työhön. Viimeisen 40 vuoden ajan yhteistyölle on ollut leimallista, 
että työtä on tehty jonkin toisen järjestön kautta, jolloin kommunikaatio seurakuntien kanssa on ollut ohutta. 
Lähetysjärjestöt ovat myös joutuneet rakentamaan toimintoja, jotka ovat päällekkäisiä lähetyslentäjien ja MAF:n 
toiminnoille. Tällaisia ovat mm. työalueen hallintokustannukset, jotka kohdistuvat MAF:n työssä palvelleisiin 
henkilöihin. MAF (Mission Aviation Fellowship) joutuu viranomaisvaatimusten sekä lentoturvallisuusnäkökulmien 
vuoksi välttämättä järjestämään kattavan ja toimivan työaluehallinnon. Siksi kirkon toisen järjestön kautta 
lähettäessä syntyy päällekkäistä ja tarpeetonta hallintotyötä työalueella. Suomen Lähetyslentäjien ei tarvitse 
rakentaa työalueille työaluehallintoa, sillä kumppanimme kansainvälinen MAF on jo sen järjestänyt. 
 
Myös Suomessa tilanne on sama. Päällekkäistä hallintoa on aiemmin syntynyt tarpeettomasti. Suomen 
Lähetyslentäjät joutuvat joka tapauksessa pitämään MAF:n työn asiantuntemusta yllä. Muiden järjestöjen 
hallintotyö tällä alueella on päällekkäistä. Ei ole mielekästä rakentaa jokaiseen järjestöön omaa osastoa tai 
vastuunkantajaa lähetyslentotyön asioihin. Lisäksi ilmailun asioiden asiantuntemuksen ylläpito riittävällä tasolla 
jokaisessa järjestössä ei ole mahdollista eikä perusteltua. Hyvän käsityksen lähetyslentäjien kotimaan toiminnan 
tehokkuudesta antaa se, että esimerkiksi 74 henkilön (työntekijät ja lapset) lähettämiseksi Sveitsin 
lähetyslentäjät tarvitsevat vain noin 3 henkilön työpanoksen kotimaan toimistollaan. Tämä johtuu siitä, että 
lähetystyöntekijöiden tarvitsemat henkilöstöpalvelut kuten turvallisuuden, evakuoinnin, lapsien jne. asioiden 
hoitaminen ovat valmiina olemassa kumppanimme kansainvälisen MAF:n järjestämänä. Niitä toimintoja ei 
tarvitse rakentaa kotimaahan. Siksi työntekijöiden lähettäminen Suomen Lähetyslentäjien kautta MAF:n työhön 
tehostaa toimintaa. Voimme myös paremmin huolehtia siitä, että seurakunnat saavat tietoa työstämme, jolloin ne 
voivat paremmin osallistua. 
 
Seurakunnat saavat kirkkolain perusteella vapaasti toteuttaa seurakunnan perustehtävistä lähetystyötä 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuitenkin kirkkohallitus ohjeistuksessaan suosii kirkon kanssa perussopimuksen 
solmineita järjestöjä. Ne seurakunnat, jotka pitävät lähetyslentäjien työtä hyvänä tapana kirkkolain mukaisesti 
edistää lähetystyötä, ovat joutuneet ristiriitatilanteeseen. Vaikka seurakunnilla on kirkkolain mukaan itsenäisyys 
ja täysi oikeus olla mukana haluamassaan lähetystyön työyhteydessä, hallintoaikaa kuluu tarpeettomasti sen 
tiedon selvittämiseen, että kirkkohallituksen suositus ei ole velvoittava. Kaikkien osapuolien kannalta olisi hyvä, 
että kirkkohallitus ja piispainkokous selkeyttäisivät tätä asiaa. Esimerkiksi piispainkokous voisi antaa lausunnon 
seurakunnille olla aktiivisesti mukana myös lähetyslentotyössä seurakuntien omien voimavarojen ja päätösten 
mukaan. Olisi kohtuullista, että ne lukuisat seurakunnat, jotka tahtovat olla mukana lähetyslentotyössä ja sen 
tukemisessa, saisivat piispainkokouksen ja kirkon johdon tuen sekä hyväksynnän toiminnalleen. Viime vuosina 
luterilaisen kirkon seurakunnista 171 on osallistunut tavalla tai toisella Suomen Lähetyslentäjien työhön. 
Lähetyslentäjien kanssa mahdollisesti solmittava lähetystyön perussopimus luonnollisesti selkeyttäisi asiaa 
seurakuntien kannalta pysyvämmin. Kirkkoherrat eri puolilta maata (Liite 1) tukevat voimakkaasti läheisempää 
yhteistyötä sekä perussopimuksen solmimista Suomen Lähetyslentäjien kanssa. 
 
Selkeämpi lähettämisrakenne parantaa lähetettyjen työntekijöiden työhyvinvointia 
 
Lähetyslentäjien työstä palanneille työntekijöille lähetettiin kysely, jonka tuloksena selvisi, että kaikki haluaisivat 
edelleen palata palvelemaan MAF:n tehtäviin, jos elämäntilanne antaisi siihen mahdollisuuden. Heiltä kysyttiin 
myös saivatko, he riittävästi apua itseään työalueella koskeneessa ongelmatilanteessa. Kertomuksissa toistuu 
lähtökohtainen ongelma, jossa suomalainen lähetysyhteisö ja kansainvälisen MAF:n johdon ja 
henkilöstöhallinnon kumppanit eivät tunteneet toisiaan. Tavanomaisesti työalueella syntynyttä ongelmaa alettiin 
selvittämään siten, että kansainvälisen MAF:n työaluejohtaja soitti ensin Suomen Lähetyslentäjille, jolla ei ollut 
työnantajaroolia. Sen sijaan Suomen Lähetyslentäjät etsivät ko. työntekijän lähettäjäorganisaatiosta asioista 
vastuun ottavat henkilöt, jotka eivät valitettavasti tunteneet vastinkumppaneitaan. Tämä oli lähtökohtaisesti 
työntekijän oikeusturvan kannalta erittäin vaikea tilanne. Myöskään kokemusta tällaisten asioiden hoidosta ja 
yhteistyöstä ei ollut kertynyt ko. lähettäjäorganisaatiolle. Usein asia kosketti myös ilmailun ammattitehtävässä 
tapahtuneita asioita, jolloin suomalaisen lähettäjäorganisaation henkilöiden mahdollisuudet tukea työntekijäänsä 
olivat lähes olemattomat.  
 
Hyvin kuvaavaa on erään henkilön vastaus, jossa hän kertoi ongelmatilanteesta, missä hän ei saanut riittävästi 
apua keneltäkään ja koki lopulta olevansa yksin asian kanssa. Selvästi lähettämisen rakenteellinen ongelma oli 
saattanut työntekijän erittäin vaikeaan tilanteeseen, eikä se myöskään auttanut ongelman ratkaisussa, vaan  
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Päällekkäistä ja tarpeetonta hallintotyötä poistuu  
Lähetyslentäjät työskentelevät turvattomilla ja vaikeakulkuisilla alueilla. Etelä-Sudan. 
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pahensi tilannetta. Lohdullista on se, että kaikki kyselyyn osallistuneet voisivat elämän tilanteen salliessa 
edelleen lähteä MAF:n tehtäviin. 
 
Lähettämisen lähtökohdan täytyy olla se, että kumppanin ja sen ilmailuorganisaation erilainen toimintakulttuuri 
tunnetaan lähtökohtaisesti niin hyvin, ettei tällaisia tilanteita pääsisi tapahtumaan. Yhteistyöhön on panostettava 
ja siihen on käytettävä riittävästi resursseja. Lähettäjällä on myös oltava riittävä perehtyneisyys ja kokemus 
ilmailun asioista. Näin ei kuitenkaan ole ollut suomalaisten lähetysorganisaatioiden hoitaessa MAF:n yhteyksiä ja 
työntekijöiden lähettämistä. Sen sijaan Suomen Lähetyslentäjillä on pitkä kokemus kansainvälisen 
yhteistyökumppanimme toimintatavoista ja ymmärrämme myös työn olemukseen vaikuttavat ilmailun 
ammattikysymykset. Suoraan MAF:n työhön lähetettäessä myös työntekijöiden työidentiteetti on paljon 
selkeämpi. Esimerkiksi heillä on selkeämmät vastuusuhteet, kun työstä työalueella vastataan yhdelle esimiehelle 
eikä yhtä aikaa kahden eri järjestön erilaisia tavoitteita ajaville kahdelle esimiehelle. Sen sijaan hän on 
seurakunnan lähettämänä MAF:n työssä, jolloin hän voi valmistautua paremmin ja hänen odotuksensa työstä 
ovat myös selkeämpiä ja realistisempia. Koko elämänsä lähetystehtävässä alttiiksi laittavat työntekijät 
ansaitsevat myös MAF:n tehtäviin lähetettäessä ammattimaisen tuen. Suomen Lähetyslentäjien mahdollisuudet 
onnistua ovat tässä suhteessa lähtökohtaisesti paremmat. 
 
MAF:n työn kautta seurakunnat edistävät lähetystyötä sekä kansainvälistä diakoniaa tehokkaasti 
 
Lähetystyö on seurakunnan olemuksesta ja kristittyjen sydämestä nouseva oikeus ja velvollisuus. Kirkkolainkin 
mukaan ”seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä”, jotta ilosanoma tavoittaisi siitä osattomat. 
Lähetyslentäjien lentokoneilla ja teknologian avulla tekemä työ mahdollistaa sen, että Jumalan rakkaus tavoittaa 
ihmiset myös vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla. Monin paikoin kristillinen diakonia ja lähetystyö eivät olisi 
mahdollisia ilman MAF:n koneita. Siksi lähetystyöhön osallistuminen lähetyslentäjien kautta on strategisesti 
järkevä investointi, joka tehostaa työn vaikuttavuutta.  
 
Lähetyslentäjien työ koskettaa ja vaikuttaa. Tuhansia avustustyöntekijöiden ja kirkkojen työntekijöiden 
henkilötyöpäiviä säästyy varsinaiseen työhön, kun väsyttävä pitkä matka korvautuu MAF:n lennolla. Tuhannet 
ihmiset saavat hengen pelastavan avun. Satojen yhteisöjen elämän edellytykset kohentuvat vaikeakulkuisilla ja 
turvattomilla seuduilla. Sadat potilaat pääsevät hoitoon, tuhannet saavat apua katastrofin keskellä tai 
rakentaessaan perustoimeentulon edellytyksiä elämäänsä. Avustuspaketti ei auta, ellei sitä saada perille tai ellei 
joku ole koordinoimassa avustustyötä. Tuhannet kuulevat toivon sanoman. Olemalla mukana lähetyslentäjien 
työssä seurakunta ja kirkko tehostavat kaikkea tätä ja tekevät sen mahdolliseksi.  
 
MAF arvioi tarkasti resurssiensa käytön ja siirtää voimavaransa sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Kun 
lentokoneilla tehtävän työn tarve vähenee, toimintaa supistetaan ja näin vapautetaan voimavaroja sinne, missä 
tarve on suurempi. Näin on toimittu muun muassa Tansaniassa, missä tarve aiempaan on paljon pienentynyt ja 
toimintaa supistettiin voimakkaasti. Kuitenkin sielläkin edelleen on syrjäisiä alueita, missä lähetyslentäjiä vieläkin 
tarvitaan (ks. Liite 2 ja 3). Joka tapauksessa voimavaroja on siirretty maailman köyhimpiin maihin mm. Etelä-
Sudaniin ja Liberiaan. Toimintaa ollaan myös aloittamassa Myanmarissa. MAF:n työhön osallistuminen 
lähetystyön kokonaisuudessa on strategisesti oikein tehty valinta, joka moninkertaistaa työn vaikuttavuuden ja 
todella edistää lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa. 

 

Myönteinen ja innostava vaikutus kirkon julkisuuskuvaan, 
lähetyskasvatukseen sekä ihmisten osallistumiseen kirkon 
toimintaan ja työhön 
 
Kirkon julkisuuskuvaan liittyvät myönteiset näkökulmat 
 
Lähetyslentotyön esillä pitäminen kertoo voimakkaalla tavalla kirkon työn ytimestä. Rakkauden kaksoiskäsky 
kehottaa meitä rakastamaan Jumalaa yli kaiken. Yhtä tärkeänä Jeesus pitää sitä, että rakastaisimme 
lähimmäistämme kuin itseämme. Lähetyslentäjien työssä tätä sanomaa viestitään konkreettisten tekojen kautta, 
joihin kirkko, seurakunta ja lähetyslentotyössä mukana olevat on kutsuttu ja vapautettu. Lentokone 
auttamistyössä on voimakas sanaton viesti lähimmäisen rakkaudesta. Sen avulla voidaan tavoittaa MAF:n 
lentokoneiden avun piirissä olevat hädän alaiset ja avuntarvitsijat, kristillisessä työssä palvelevat sekä myös 
Suomessa seurakuntien jäsenet että seurakuntien toiminnasta syrjäytyneet. Työn olemus on Jumalan rakkauden 
motivoima kristillinen palvelutyö, joka julistaa Jumalan hyvyyttä ilman sanoja. MAF:n palvelutyö on hyvin lähellä 
Franciscus Assisilaisen näkökulmaa: ”Julistakaa evankeliumia aina. Jos välttämätöntä käyttäkää sanoja”.  
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Tehokasta lähetystyön ja diakonian edistämistä  
MAF:n työn ytimessä on vaikeimmassa asemassa olevien lähimmäisten pyyteetön auttaminen. Bangladesh. 
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Työn luonteesta johtuen ihmiset voivat liittyä tähän kirkon tukemaan työhön paljon helpommin kuin perinteiseen 
lähetystyöhön. Kirkon on mahdollista tämän työn kautta ylittää myös Suomessa rajoja ja ennakkoluuloja 
kertomalla, että se on mukana innostavassa ja modernissa työssä, jonka motivaatio lähtee kirkon 
ydinsanomasta. Lentokoneilla vaikeissa olosuhteissa tehtävä työ sekä siihen sitoutuneet ja elämänsä tähän 
tehtävään antaneiden ihmisten tarinat ovat kiehtovia. Lentokone hyvän palveluksessa on kiinnostava ja 
konkreettinen aihe myös tiedotusvälineiden mielestä. Konkreettisen avun perille meneminen, sen varmistaminen 
sekä avun saaneiden ihmisten tarinat ovat innostavia.  
 
Lähetystyö on kirkon perustehtävä ja nousee kristillisen sanoman ytimestä. Kirkon on järkevää pitää esillä 
sellaista lähetystyön muotoa, joka innostaa ja luo myönteisen mielikuvan kirkon tekemästä työstä. Tämä toteutuu 
lähetyslentäjien työn kautta sekä Suomessa että niissä maissa, missä lähetyslentokoneiden avulla autetaan 
hädässä ja avun tarpeessa olevia lähimmäisiä. Tämä ei tarkoita, että muiden tekemä lähetystyö olisi jotenkin 
vähempiarvoisempaa, vaan pikemminkin päinvastoin. Lähetyslentäjät ovat palvelemassa ja mahdollistamassa 
juuri niiden järjestöjen ja kristillisten kirkkojen työtä, jotka tekevät ruohonjuuritason työtä. Suomen 
Lähetyslentäjät eivät halua, että muiden järjestöjen tekemä työ vähenee, vaan päinvastoin. Lähetyslentäjien työn 
kautta lähetystyön vaikuttavuus lisääntyy ja mielikuvat työstä parantuvat. Siksi MAF:n tekemän lähetyslentotyön 
riittävä esillä pitäminen edesauttaa ja kirkastaa kirkon ja kirkon lähetysjärjestöjensä kautta tekemää työtä. Suora 
yhteistyö parantaa mukana olevien seurakuntien mahdollisuuksia osallistua ja saada tietoa tästä työstä. Kirkko 
tarvitsee hyviä asioita, joista se tunnetaan. Lähetyslentotyö on asia, jota arvostetaan ja siihen voivat kaikki liittyä. 
 
Hyödyt kristillisessä kasvatuksessa ja lähetyskasvatuksessa 
 
Lähetyslentotyön roolia uskonto- ja lähetyskasvatuksessa ei voi liioitella. Peruskoulun uskonnon 
opetussuunnitelmaan on kuulunut lähetystyön kysymyksiin tutustuminen kuudennen luokan oppimäärässä. 
Viimeisen 10 vuoden ajan (vuodesta 2008 alkaen) peruskoulun kuudennen luokan suosituin uskonnon kirja Tähti 
6 on esitellyt lähetystyön kysymyksiä erityisesti lähetyslentotyön kautta. Tämä johtuu siitä tosiasiasta, että 
lähetyslentotyö on moderni, konkreettinen ja helposti ymmärrettävä lähetystyön ja kansainvälisen diakonian 
muoto. MAF:n lentokoneen kyydissä kulkevat kaikki ne erilaiset ihmiset, jotka osallistuvat lähetystehtävän 
toteuttamiseen eri muodoissaan. MAF:n lentokoneiden avulla perille kulkee yhtä hyvin katastrofiaputyöntekijä 
Haitissa tai lääkäri ja potilas Mongoliassa sairaslennolla. Koneen kyydissä voi kulkea perustoimeentulon 
edellytyksiä rakentavan projektin työntekijä Liberiassa tai Tansanian luterilaisen kirkon evankelista. 
Lähetyslentotyö antaa rikkaan, konkreettisen ja ymmärrettävän alustan keskustella ja pohtia lähetystyön 
olemusta. Tähti 6 avaa lähetystyön kysymyksiä oppilaille otsikoilla ”Enkeleitä metallisiivillä”, ”Pelastus saapuu 
taivaasta” ja ”Siipien suojaan”. 
 
Seurakunnat hyödyntävät lähetyslentotyön mahdollisuuksia kristillisessä kasvatustyössä ja 
lähetyskasvatuksessa myös esimerkiksi 

 kouluvierailuilla 

 varhaiskasvatuksessa 

 rippikoulutyössä. Palaute seurakunnista kertoo, että MAF:n työstä kerrottaessa ja videomateriaaleja 
katsottaessa kaikki kuuntelevat. 

 kerhotoiminnassa. Tikkurilan seurakunnan MAF Eagles kerhossa 10-14 –vuotiaat varhaisnuoret oppivat 
kaikkein tärkeimmistä taivaallisista eli hengellisistä asioista lennokkien rakentamisen ja lähetyslentotyön 
siipien suojassa. Kerho on toiminut vuodesta 2009 ja vastuunkantajina on toiminut myös entisiä kerholaisia.  

 
Kirkon jäsenten paremmat mahdollisuudet hakeutua lähetyslentotyöhön 
 
Suomen Lähetyslentäjien työn alusta vuodesta 1975 alkaen on MAF:n työyhteydessä työskennellyt lähetettynä 
työntekijänä noin 50 suomalaista. Suomen Evankelisluterilaisesta kirkosta on MAF:n työhön lähetetty 23 
henkilöä puolisot mukaan luettuna. Näistä 21 lähetettiin Suomen Lähetysseuran kautta ja kaksi 
Kansanlähetyksen kautta. Suomen Lähetysseuran kautta on lähetetty valtaosa (91,3 %) niistä työntekijöistä, 
jotka ovat vuosien aikana palvelleet lähetyslentäjien työssä luterilaisesta kirkosta. Vaikka Kansanlähetyksen 
kautta vuonna 1993 lähetetty perhe edelleen ansiokkaasti jatkaa lähetyslentäjien työyhteydessä, on järjestön 
ainoasta lähettämispäätöksestä kulunut jo 24 vuotta. 
 
Syksyllä 2015 Suomen Lähetysseura ilmoitti taloustilanteen kiristyessä keskittyvänsä strategiansa mukaiseen 
työhön. Samalla Lähetysseura ilmoitti, että lähetyslentotyön yhteistyösopimus päättyisi 31.12.2016, eikä 
työalueella tuolloin palvellutta perhettä enää työkauden päättyessä keväällä 2017 lähetettäisi uudelleen MAF:n 
tehtäviin eikä jatkossa todennäköisesti enää uusiakaan työntekijöitä. Jarkko ja Pirita Korhosen työ jatkui 
kuitenkin kesään 2017 saakka Suomen Lähetysseuran palveluksessa. Suomen Lähetyslentäjät on lähettänyt 
heidät jatkamaan maajohtajan ja lentäjän työtä Tansaniassa, missä he työskentelevät edelleen. 
Lähetyslentotyön tarpeesta Tansaniassa on oheisessa liitteessä selvitys (liite 2 ja 3). Suoraan MAF:n tehtävissä 
palvelee myös lentäjä Roy Rissanen, joka on aloittamassa uutta työkautta vuoden 2018 alussa (ks. liite 4).  
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Lähetyslentotyö auttaa kristillisessä kasvatustyössä 
Verneri Lampi ja Aarne Koivunen MAF:n lentokoneessa Ideaparkissa. Lempäälän seurakunta. 

 

Lähetyslentotyö auttaa kutsumaan mukaan uusia 
Erityisesti miehet innostuvat vapaaehtoistehtäviin. Jouko Rautkivi seurakunnan lentokoneoppaana. 
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Edellä kuvattu tosiasiallinen asioiden tilanne selkeästi osoittaa, että kirkon jäsenet eivät realistisesti enää voi 
hakeutua lähetyslentotyön tehtäviin, elleivät Suomen Lähetyslentäjät ota asiasta vastuuta. Erityisenä vaikeutena 
on ollut kirkon lähetysjärjestöjen vaatimus sijoittaa lähetyslentäjien työyhteydessä työntekijät nk. omalle 
työalueelleen, missä jo työskentelee ko. järjestön työntekijöitä. Valitettavasti tämä on estänyt kirkon jäsenten 
hakeutumisen MAF:n tehtäviin hyvin tehokkaasti. Työntekijöitä ei ole voitu sijoittaa sinne, missä lähetyslentäjät 
eniten työpanosta tarvitsevat, vaan on odotettu, että sekä kirkon lähetysjärjestön että MAF:n tarpeet kohtaisivat. 
Ei ole kuitenkaan odotettavissa, että tässä tapahtuisi muutosta pikemminkin päinvastoin. Lähetyslentäjät siirtävät 
voimavaransa aina sinne, missä niitä eniten tarvitaan vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla. 
 
MAF Internationalilla on suuri pula soveltuvista työntekijöistä. Vaikka hyvin suuri osa työntekijöistä on nykyisin 
palkattu paikallisesti, on tarve palvelemaan lähetettävistä ilmailun ammattilaisista suuri ja pitkäaikainen. Suomen 
Lähetyslentäjät on ottanut haasteen vastaan ja huolehtii lähettämiseen liittyvien asioiden järjestämisestä. Näin 
kirkon piiristä ja vapaitten kristittyjen keskuudesta nousevat uudet työntekijät lähetään ensisijaisesti Suomen 
Lähetyslentäjien työsuhteessa. Uusi malli antaa Suomen Lähetyslentäjille vapauden lähettää työntekijät sinne, 
missä työpanosta eniten tarvitaan ja vastata MAF Internationalin työntekijätarpeeseen omalta osaltaan. 
Hakeutuminen myös yksinkertaistuu, sillä kirkon lähetysjärjestöillä on aina ollut omat hakuprosessinsa, jotka 
MAF:n palvelukseen haluavan tuli käydä läpi lähetyslentäjien hakumenettelyn lisäksi. Samaan tehtävään piti siis 
käydä läpi kaksi täydellistä hakuprosessia. Uuden yksinkertaisemman lähettämisrakenteen myötä tarvitaan vain 
lähetyslentäjien hakuprosessi soveltuvuuskokeineen. Tämä tuo mukanaan merkittäviä kustannussäästöjä. Siten 
työntekijöiden hakuprosessi yksinkertaistuu erittäin paljon ja helpottaa kirkon jäsenten mahdollisuuksia lähteä 
lähetyslentäjien työhön. 
 
Lähetyslentotyö auttaa seurakuntia edistämään lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa innostavalla ja 
kutsuvalla tavalla 
 
Kirkkolaki määrittää lähetystyön ja diakonian seurakunnan perustehtäviksi. Edelleen kirkkojärjestys vaatii 
seurakuntia ja niiden jäseniä harjoittamaan diakoniaa ja edistämään lähetystyötä. Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 
kirjoittajan intentio jää vain kirjaimeksi, ellei seurakunta, koko kirkko ja sen hallinto pyri alati uudistumaan ja 
etsimään ja tukemaan uusia innostavia muotoja perustoiminnalleen. Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian 
alueella lähetyslentotyöllä on tässä seurakunnalle ja kirkolle paljon annettavaa.  
 
Lähetyslentotyö avaa koko lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kokonaisuuden innostavalla tavalla. MAF:n 
lentokoneiden kyydissä kulkevat matkustajat ja heidän työnsä esittelevät koko lähetystyön kirjon tavalla, joka on 
konkreettinen ja kaiken ikäisille ymmärrettävä. Lentokoneiden avulla tapahtuva kaikkein vaikeimmassa 
asemassa olevien pitkien matkojen takana ja turvattomilla seuduilla asuvien ihmisten kohtaaminen ja heidän 
hätänsä lievittäminen kutsuu mukaan. Siihen voivat liittyä kaikki seurakuntalaiset. Kuitenkin erityisesti tämä 
antaa mahdollisuuden kutsua mukaan poikia ja miehiä, jotka muutoin usein ovat vähemmistönä seurakunnan 
toiminnassa.  
 
Lähetyslentäjien työstä kertova näyttely yllättää ja ilahduttaa kauppakeskuksen asiakkaan. Suomen 
Lähetyslentäjät ovat järjestäneet jo kahden vuoden ajan yhtäjaksoisesti lentokonenäyttelyn suomalaisissa 
kauppakeskuksissa. Lähetyslentäjien työtä esittelevä lentokonenäyttely on järjestetty yhteistyössä seurakuntien 
kanssa ja varovaisestikin arvioiden sadat tuhannet suomalaiset ovat tutustuneet lentokoneilla kehitysmaissa 
tehtävään työhön. Esillä on 20 vuotta MAF:n operaatioissa 10 eri Afrikan maassa vuodesta 1966 palvellut 
Cessna 206-lentokone. Afrikan operaatioista eläköidyttyään kone tuli lähetyslentäjien koulutuskäyttöön Suomeen 
1986, jolloin ilmailuviranomainen antoi ilma-aluksen rekisteritunnukseksi OH-MAF. Peruskorjauksen jälkeen se 
palveli vielä 20 vuotta Suomessa lähetyslentäjien koulutuksessa. Nyt konevanhus palvelee edelleen 
esittelytehtävissä innostaen kauppakeskusten asiakkaita ja seurakuntien vapaaehtoisia, jotka toimivat 
koulutuksen jälkeen koneen esittelijöinä. Oikean lentokoneen kohtaaminen kauppakeskuksessa on jo sinänsä 
mieleenpainuva kokemus, josta puhutaan pitkään. Koneen sisälle pääseminen on monelle unohtumaton 
kokemus, joka rakentaa lasten unelmia ja vanhempienkin ihmisten mielikuvia. Ihmiset tutustuvat 
ennakkoluulottomasti siihen, mitä kristityt kehitysmaissa tällaisella lentokoneella tekevät. Lähetyksen ja 
diakonian voi nähdä ja kokea istumalla itse lentokoneen päällikön paikalla. 
 
Kuten edellä on todettu, lähetyslentotyö on seurakuntien kannalta avain lähetystyöhön ja tärkeä mahdollisuus 
osallistua. Lähetyslentäjien työ avaa konkreettisen ja innostavan ikkunan kristillisen lähetyksen kokonaisuuteen, 
jossa kristillisen palvelun kautta viesti Jumalan rakkaudesta ja armosta tavoittaa siitä osattomia. Lähetyslentäjien 
työ antaa lähetystyölle myös suomalaiset kasvot ja se kutsuu mukaan kaikkia seurakuntalaisia, mutta erityisesti 
poikia ja miehiä, jotka usein osallistuvat vähemmän kirkon työhön. Myös sellaiset ihmiset, jotka eivät perinteisesti 
ole löytäneet paikkaa kirkon toiminnassa, tutustuvat tämän työn kautta myönteisesti kirkon toimintaan ja tulevat 
mukaan lähetystyön asioihin.  
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Innostavaa, kutsuvaa lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa 
Lähetyslentäjän työ tuottaa paljon iloa ja antaa toivoa myös Suomessa. Jarkko Korhonen Tansania. 
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Kristillisessä kasvatustyössä hyödynnetään lähetyslentotyötä, 
sillä se innostaa kaikenikäisiä - erityisesti lapsia ja nuoria 
Uskonnon oppikirja Tähti 6, sivu 74. Julkaistu Kustannusosakeyhtiö Otavan luvalla. 
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Rippikoulutyössä vilkkaimmatkin nuoret hiljentyvät 
kuuntelemaan, kun kerrotaan lähetyslentäjien työstä  

Uskonnon oppikirja Tähti 6, sivu 75. Julkaistu Kustannusosakeyhtiö Otavan luvalla. 
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Lentokoneilla tehtävä maailmanlaajuinen rakkauden palvelutyö 
on yhteinen ja ekumeeninen 
 
Ekumenia ja opilliset kysymykset tukevat kirkon osallistumista  
 
MAF:n työssä on mukana kristittyjä lähes kaikista eri kirkkokunnista ja palvelemme kaikki kristillisiä kirkkoja. 
Autamme kaikkia hädässä ja avun tarpeessa olevia heidän katsomuksestaan tai taustastaan riippumatta 
ketään syrjimättä. MAF:n työssä kristittyjen aito ykseys ja yhteys tuottavat kauniin todistuksen Jumalan 
kunniaksi kehitysmaiden vaikeakulkuisimmilla ja turvattomimmilla alueilla. MAF Internationalin päämääränä 
on Jumalan rakkauden jakaminen ilmailun ja teknologian välityksellä. Erityisenä päämääränä on tavoittaa 
ne, jotka ovat maantieteellisesti tai hengellisesti eristäytyneitä tai syrjäytyneitä. 
 
Suomen Lähetyslentäjät on ekumeeninen/yhteiskristillinen yhteisö. Jäsenkuntaan kuuluu luterilaisten 
jäsenten lisäksi myös vapaiden kristittyjen edustajia kuten Suomen Vapaakirkko, helluntaiseurakuntien 
lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida International, ruotsinkielinen vapaakirkko Missions Kyrkan i Finland 
sekä ruotsinkielinen baptistiyhteisö Finlands Svenska Baptistsamfund. Suomen Lähetyslentäjät on eri 
kirkkokuntia yhdistävä liike, jonka yhteinen työnäky ja palvelu kutsuvat ja yhdistävät kaikkia suomalaisia 
kristittyjä myös luterilaisessa kirkossa. 
 
Samoin MAF International, jonka jäseneksi Suomen Lähetyslentäjät on liittynyt, on tunnustusten välinen 
kristittyjen yhteinen yhteisö. MAF Internationalin jäsenyyden edellytyksenä on, että sen jäsenet hyväksyvät 
seuraavat kristilliseen uskoon liittyvät asiat, jotka eivät poikkea luterilaisen uskontunnuksen ja kirkkolain 
sisällöstä. 

 We believe there is one God, eternally existent in three persons: Father, Son and Holy Spirit. 

 We believe the Bible is the inspired, infallible, authoritative Word of God. 

 We believe that the Lord Jesus Christ is true God and true man, was virgin born, lived a sinless life, 
was crucified for the sins of humanity, bodily resurrected and ascended to heaven where He sits as 
our advocate, and will personally return in power and glory. 

 We believe that God desires the salvation of lost and sinful people by faith in the Lord Jesus Christ 
and accomplished through regeneration by the Holy Spirit. 

 We believe that the Holy Spirit indwells believers, empowering them for godly living, service and 
witness. 

 We believe in the unity of all believers in the Church, the body of Christ. 

 We believe in the resurrection of the saved and the lost, the saved unto eternal life and the lost unto 
eternal separation from God. 

 
Omassa kristillisessä vaelluksessaan Suomesta lähetetyt työntekijät toimivat ja elävät kukin oman 
kirkkokuntansa opin ja käytäntöjen mukaan. Lähetystyöntekijöiden tehtävä on kuitenkin lähetystyön 
kristillinen palvelutehtävä, ei oman taustakirkon opin levittäminen. Tämän vuoksi työntekijöiden moninaiset 
taustat ja opilliset erot eivät juurikaan nouse keskusteluihin, eivätkä aiheuta ristiriitoja. Jokainen työntekijä 
kunnioittaa työtoverinsa ja hänen kristillisen kirkkonsa uskoa ja halua seurata Kristusta oman kirkkonsa 
painotuksia noudattaen.  
 
Luterilaisen kirkon piiristä MAF:n tehtäviin voivat hakea kastetut ja konfirmoidut kirkon jäsenet, joilla on 
riittävät tiedot, taidot, kokemus sekä motivaatio tulla hyväksytyksi MAF Internationalin työyhteyteen. 
Suomen Lähetyslentäjät ry edellyttää lisäksi, että työntekijät suorittavat kirkon ulkomaan työhön 
valmistavan koulutuksen tai ovat saaneet vastaaviksi katsottavat tiedot. Kaikki luterilaisen kirkon piiristä 
lähetetyt ja tälläkin hetkellä työssä palvelevat työntekijät on siunannut (erottanut) lähetystyön tehtävään 
kirkon piispa tai piispan määräämä pappi. Vapaitten kristittyjen lähettäessä lähetystyöntekijän MAF:n 
palvelukseen on lähettävillä kirkoilla omat vastaavat käytännöt. Suomen Lähetyslentäjien näkökulmasta 
oleellisen tärkeää on, että lähettäjänä on seurakunta ja kristillinen kirkko, joka rukoilee lähettämänsä 
lähetystyöntekijän puolesta. Tätä edellyttää myös yhteistyökumppanimme MAF International. 
  
Kuten edellä on todettu, MAF:n työ on ensisijaisesti ekumeenista/yhteiskristillistä palvelutyötä. 
Lähetyslentäjät palvelevat kaikkia kristittyjä yhteisöjä sekä kaikkia hädässä olevia ja avun tarpeessa olevia 
heidän katsomuksestaan tai taustastaan riippumatta ketään syrjimättä. Tästä johtuen lähetystyön 
perussopimus tuleekin rajata samalla tavoin kuin Pipliaseuran sopimuksessa, jossa tunnustukselliset asiat 
eivät kuulu sopimuksen piiriin. Kuitenkin arvostamme ja kunnioitamme luterilaisen kirkon ja muiden  
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Käytännön ekumenia puoltaa kirkon osallistumista  
Piispa Irja Askola tutustumassa lähetyslentäjien lentokoneeseen kauppakeskus Jumbossa. 
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kirkkokuntien opillisia näkemyksiä. Opilliset ja julistamiseen liittyvät asiat eivät kuitenkaan ole MAF:n työssä 
keskiössä, eivätkä lähetyslentäjät ota kantaa opillisiin kysymyksiin tai kirkkoja repiviin kiistakysymyksiin. 
MAF:n lentäjiä pyydetään aniharvoin saarnaamaan. Silloin he ovat maallikkoina tuossa tehtävässä. Sen 
sijaan MAF:n työntekijät ovat lähetettyinä kristittyinä palvelutyössä omissa ammattitehtävissään. Tästä 
huolimatta voidaan tiivistää, että MAF:n pyyteetön palvelutyö ja diakonia itsessään on julistusta ja kristillistä 
todistusta. Se, miten tuo todistus vaikuttaa, ei ole meidän ihmisten vaan Jumalan käsissä. 
 
Kirkko on kutsuttu maailmanlaajuiseen lentokoneilla tehtävään Jumalan rakkauden palvelutyöhön  
 
Lähetyslentäjien työnäyn ytimessä on Jumalan rakkauden palvelutyö. Tässä työssä kristillinen todistus 
tulee todeksi ennen muuta kehitysmaiden turvattomilla ja vaikeakulkuisilla seuduilla asuvien lähimmäisten 
konkreettisen auttamisen kautta. MAF:n lentokoneiden mukana tulevat apu, toivo jo ilo niistä osattomille. 
Lähetyslentäjiä työhön kutsuu ennen muuta lähetyskäsky. Motivaatio nouseekin omakohtaisesti koetusta 
Jumalan rakkauden todellisuudesta, joka halutaan kristillisen palvelun kautta välittää lähimmäisille kaukana 
kehitysmaissa että myös Suomessa. Kuten edellä on todettu MAF:n lentokoneiden avulla perille kulkevat 
katastrofiaputyöntekijät sekä lääkärit, ja potilaat sairaslennolla. Koneen kyydissä voi kulkea 
perustoimeentulon edellytyksiä rakentavan projektin työntekijä tai kirkon evankelista. Kaikki tämä palvelu 
julistaa Kristuksen armoa. Palvelu ja sen kautta syntyvä kristillinen todistus on ekumeenisen/ 
yhteiskristillisen työn ytimessä. Lähetyslentäjien työ onkin kokonaisvaltaista osallistumista Jumalan 
lähetykseen. 
 
Maailmanlaajuisesti lähetyslentäjien työtä oli vuonna 2016 yli 30 maassa. Lentoja suoritettiin yhteensä 
60602 kappaletta, joista 5219 kuljetti potilaita tai avusti terveydenhuoltoon liittyvissä tehtävissä. MAF operoi 
yhteensä 1465 kiitoradalle, mikä kertoo siitä, miten monen eri yhteisön alueella työ vaikuttaa. Työn 
laajuudesta ja syvyydestä antaa hyvän kuvan se, että MAF:n palveluita käyttää noin 2000 
yhteistyöorganisaatiota. Nämä numerot eivät sinänsä ole tärkeitä. Tärkeää on, mitä niiden taakse 
kätkeytyy. Tuhannet ihmiset ovat saaneet hengen pelastavan avun. Satojen yhteisöjen elämän edellytykset 
ovat kohentuneet vaikeakulkuisilla ja turvattomilla seuduilla.  
 
MAF Internationalin toiminta perustuu saatujen lahjoitusvarojen huolelliseen ja hyvään käyttöön. Vuonna 
2016 toimintavaroja saatiin yhteensä noin 27 miljoonaa euroa. Noin kolmannes toimintavaroista on suoria 
lahjoituksia lentoiminnasta aiheutuvien kulujen kuten polttoaineen, lentokoneiden, niiden varaosien, 
huoltotoiminnan sekä lentoturvallisuustyön kattamiseksi. Noin yksi kolmannes on järjestön saamaa 
henkilöapua lähetettyjen työntekijöiden muodossa. Loppuosa tarvittavista varoista (36 %) saadaan 
voimakkaasti tuetuista käyttömaksuista (alennus keskimäärin - 64 %) palveluita käyttäviltä 
yhteistyökumppaneilta, joita ovat kristilliset kirkot ja lähetysjärjestöt sekä avustusorganisaatiot ja YK:n 
alajärjestöt kuten esimerkiksi Unicef, WHO ja Maailman ruokapankki. Myös nämä varat ovat 
pääsääntöisesti lahjoitusvaroja, jotka yhteistyökumppanit ovat keränneet. Vuonna 2016 suomalaiset tukivat 
MAF:n tekemää työtä lahjoitusten ja työssä palvelevien työntekijöiden työpanoksen muodossa yhteensä 
noin 360.000 euron arvosta. 
 
Seuraava Maailmanlähetyksen konferenssi pidetään Arushassa Tansaniassa keväällä 2018. Tansanian 
evankelis-luterilaisen kirkon (ELCT:n) isännöimän konferenssin yhtenä tärkeänä päämääränä on etsiä 
kristittyjen yhteistä ymmärrystä ja yhteistä todistusta. Se on asia, jota lähetyslentäjät ovat tehneet 
käytännössä jo yli 70 vuotta. Suomen Evankelisluterilainen kirkkokin on ollut tässä työssä mukana jo 40 
vuotta. Solmimalla suoran yhteyden lähetyslentäjien työhön kirkko ottaa pienen mutta konkreettisen 
askeleen, jolla kristittyjen yhteinen todistus tulee konkreettisesti näkyväksi sekä kehittyvissä maissa että 
täällä Suomessa. On tärkeää, että tunnustuskuntien sisäisen toiminnan lisäksi muistetaan myös kristittyjen 
yhteisen todistuksen merkitys. Lähetyslentäjien työ on käytännön yhteyttä, jossa ei tarvitse tehdä 
kompromisseja kirkon omasta olemuksesta, mutta kuitenkin kirkkojen maailmanneuvoston tarkoitus 
kirkkojen yhtenäisyydestä toteutuu yhteisen todistuksen ja kristillisen palvelun kautta. 
 
MAF:n työssä ahertaa kristittyjä miltei kaikista eri kristillisistä kirkoista. He pitävät yli 130 lentokonetta 
turvallisesti ilmassa ja palvelemassa miltei kaikkien eri kirkkokuntien vaikeissa ja turvattomissa 
olosuhteissa uurastavia työntekijöitä. Tuhannet hädänalaiset ja apua tarvitsevat ihmiset saavat 
pyyteettömän avun, ilon ja toivon kristittyjen yhdessä operoiman ja tukeman lähetyslentäjien lentokoneen 
kautta. Tämän todistuksen painoarvo maailman lähetyksessä on merkittävä. Lähetyslentäjät ovat kristittyjä, 
joita motivoi Kristuksen rakkaus. Siksi he ovat laittaneet lentokoneen ja teknologian hyvän palvelukseen. 
Tässä todistuksessa on myös Suomen Evankelisluterilaisen kirkon hyvä olla mukana. 
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Kirkko on kutsuttu mukaan lentokoneilla tehtävään työhön 
Oppitunti MAF:n lentokoneen siiven suojassa Tansaniassa. 



 
 

 
18 

 

Suomen Lähetyslentäjien laaja verkostoituminen ja pitkä historia 
antavat vahvan pohjan kehittää yhteistyötä kirkon kanssa 
 
Suomen Lähetyslentäjät on kansainvälisen lähetyslentojärjestön jäsen 
 
Suomen Lähetyslentäjät ry on itsenäinen suomalainen rekisteröity yhdistys. Suomen Lähetyslentäjät ry on 
kuitenkin liittynyt kansainvälisen lähetyslentojärjestön Mission Aviation Fellowship Internationalin jäseneksi. 
Jäsenyys antaa oikeuden äänestää vuosikokouksessa päätöksistä ja valittaessa kansainvälisen MAF:n 
hallinnon vastuunkantajia. Jäsenyys antaa myös oikeuden edustaa Suomessa MAF:n työtä. Jäsenyyden 
myötä pääasiallinen tehtävämme on eri toimin tukea kansainvälisen MAF:n kehittyvissä maissa tekemää 
työtä rukoilemalla työn puolesta, lähettämällä työntekijöitä sekä varoja toimintaa varten. Kansainvälisellä 
MAF:lla on yhteensä 13 varsinaista jäsenyhdistystä MAF Australia, MAF Denmark, Suomen 
Lähetyslentäjät (MAF Suomi), MAF France, MAF Germany, MAF Italy, MAF Netherlands, MAF New 
Zealand, MAF Norway, MAF South Africa, MAF Sweden, MAF Switzerland sekä MAF UK. Lisäksi 
järjestöllä on kaksi liitännäisjäsentä (MAF US ja MAF Canada), joiden kanssa on työyhteys.  
 
MAF Internationalilla on kolme uutta jäseneksi hakevaa yhdistystä (MAF Singapore, MAF Intia sekä MAF 
Filippiinit). Kehittyvien maiden arvostus näkyy myös kansainvälisen järjestön hallituksessa, jossa palvelee 
myös afrikkalainen asiantuntija. Kansainvälisen MAF:n yksi keskeisimmistä tehtävistä on jatkuvasti 
suunnata MAF:lle uskottuja voimavaroja aina sinne, missä niitä eniten tarvitaan. 
 
Laaja yhteistyö suomalaisten kristillisten toimijoiden ja puolustusvoimien kirkollisen työn kanssa 

 
Suomen Lähetyslentäjillä on henkilöjäsenten lisäksi seuraavat yhteisöjäsenet ja yhteistyösopimukset. Hyvä 
yhteistyö on jatkunut jo vuosia ja jatkuu edelleen. 

 Suomen Lähetysseura (Jäsenyys korvattiin SLS:n toiveesta yhteistyösopimuksella vuonna 2014, joka 
päättyi 31.12.2016. Lähettämisyhteistyö jatkui yhden perheen osalta kesään 2017 saakka). 

 Lähetysyhdistys Kylväjä ry 

 Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry (Kansanlähetyksellä on yksi työntekijäperhe MAF:n 
palveluksessa). 

 Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry 

 Fida International ry 

 Finlands Svenska Baptistsamfund 

 Missions kyrkan i Finland 

 Suomen Vapaakirkko 
 
Lähetyslentäjät palvelevat jäsenyhteisöjään sekä Kirkon Ulkomaanapua sekä niiden yhteistyökumppaneita 
myös kehitysmaissa (ks. Liite 2: esimerkiksi ELCT MAF:n kumppanina Tansaniassa). Vuodesta 2010 
alkaen Suomen Lähetyslentäjät ry on järjestänyt yhteistyössä Ilmavoimien hengellisen työn ja Huittisten 
seurakunnan kanssa kaikille avoimen kenttäjumalanpalveluksen nk. ilmailijoiden kirkon Huittisten 
Vampulan lentokentällä. 
 
Vuoden 2018 alusta Suomen Lähetyslentäjät lähettävät Mongoliaan uudelle työkaudelle lentäjä Roy 
Rissasen. Yhdessä Royn kanssa työskentelemään lähtee Sirpa Rissanen, jonka lähettäjänä on Suomen 
Lähetyslentäjien kanssa yhteistyössä Medialähetysjärjestö Sanansaattajat ry. 
 
Suomen Lähetyslentäjät syntyi suomalaisten kristillisten toimijoiden yhteistyönä 
 
Suomen Lähetyslentäjien työ alkoi 1970-luvun puolivälissä. Ensimmäiset yhteydet oli solmittu MAF-UK:n 
kanssa heti sodan jälkeen, kun kansainvälinen MAF oli perustettu 1945. Seuraavassa on lainaus Marko 
Sagulinin vuonna 1994 tarkastetusta ja hyväksytystä opinnäytetyöstä: ”Lähetyslentäjien kehitys 
neuvottelukunnasta yhdistykseksi” selvittää Suomen Lähetyslentäjien syntyhistoriaa. 
 

”Suomen Lähetyslentäjien toiminnan voidaan sanoa alkaneen siitä, kun Seppo Kurkola lähti 
MAF UK:n palveluksessa Etiopiaan ensimmäisenä suomalaisena lähetyslentäjänä vuonna 
1975. 28.2.1975 kokoonnuttiin Suomen Lähetysseurassa (SLS) neuvottelemaan MAF UK:n 
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Selkeämpi yhteistyö auttaa seurakuntia osallistumaan 
Vuonna 2016 MAF:n lentokoneet suorittivat 5216 sairaslentoa ja terveydenhoitoon liittyvää lentoa. Auto-
onnettomuuden uhrit pääsevät sairaalaan Mongoliassa. Keskenmenon saanut äiti pääsee hoitoon Itä-Timorissa.  
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edustajien kanssa. MAF kertoi toiminnastaan ja teologisista perusteistaan, vaikkakin jo 
etukäteen oli huomattu, että SLS:n ja MAF:in  käsitykset ja näkemykset yhteistyöstä olivat 
yhdenmukaiset. Päätehtävän tuli olla evankeliumin levittäminen. Kaikki muut tehtävät, kuten 
esimerkiksi lääkintähuolto, liittyisivät tähän. Uskon perustojen oli tärkeä pitää yhtä, koska 
kummatkin yhteistyöhön ryhtyvistä järjestöistä olivat ja ovat hyvin vahvasti kristillistä sanomaa 
levittäviä. Tämän suhteen yhteistyön luominen ei ollut vaikeaa. Sillä oli ennestään yhteyksiä 
MAF:iin melko pitkän ajan takaa. Heti MAF:in perustamisen jälkeen, vuosien 1946-47 
vaihteessa, järjestö lähetti tiedusteluja evankelisille lähetysjärjestöille ympäri maailman. MAF 
halusi tiedustella eri lähetysjärjestöiltä kiinnostusta MAF:in palvelujen saamiseksi alueilleen. 
Suomeen lähtivät tiedustelut Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle (SLEY) ja 
SLS:lle. SLS:ssa tiedustelu otettiin kiinnostuneena vastaan ja uskottiin ennakkoluulottomasti 
MAF:in mahdollisuuksiin. SLS oli yksi harvoista vastanneista.” 

 
Suomen Lähetyslentäjien Neuvottelukunta perustettiin 8.12.1976 ja englanninkieliseksi nimeksi otettiin The 
Finnish Council of MAF. Perustajajäseninä olivat Suomen Lähetysseura, Suomen Vapaa Ulkolähetys, 
Lähetysyhdistys Kylväjä, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ja Pilottipiiri. Yhdistys rekisteröitiin 
vuonna 1995 nimellä Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland rf, MAF Suomi rs). 
 
Lähetyslentäjien työyhteyden kautta on palvellut yli 50 suomalaista 
 
Suomen Lähetyslentäjien työyhteydessä on lähetetty yli 50 suomalaista palvelemaan MAF:n tehtävissä. 
Pitkäaikaisin lähetyslentotyössä palvellut työntekijä on lentäjä Aarno Alanne, joka palveli yhdessä 
vaimonsa Outi Alanteen kanssa yhteensä 28 vuoden ajan pääosin Itä-Afrikassa. Pitkästä palvelustaan 
Aarno sai ilmailun alan korkeimman tunnustuksen keväällä 2017, kun Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö 
myönsi Aarnolle lentokapteenin arvonimen. Viimeisten 40 vuoden aikana seuraavat 23 luterilaisen kirkon 
jäsentä ovat palvelleet lähetettyinä työntekijöinä MAF:n työyheydessä. 
  

Seppo ja Seija Kurkola Lentäjä, 1975 Etiopia, Tansania, Kenia (SLS) 
Eliisa ja Jukka Latva-Hakuni Lentäjä, 1986 Tansania, Kenia (SLS) 
Jarmo ja Saara Korhonen Lentäjä, 1989 Tansania, Etiopia (SLS) 
Timo ja Katja Puttonen Lentäjä, 1992 Tansania (SLS) 
Hannu ja Päivi Heinonen Avioniikkamekaanikko, 1993 Kenia (SEKL) 
Roy ja Sirpa Rissanen Lentäjä, 1993 Tansania, Kenia, Mongolia (SLS) 
Michael ja Outi Lindström Avioniikkamekaanikko, 1995 Tansania (SLS) 
Olli ja Riitta Sjöblom Talouspäällikkö, 1994 Etiopia (SLS)  
Pauli ja Maria Immonen Lentäjä, 1996 Tansania (SLS)  
Janne ja Kirsi Ropponen Lentäjä, 1998 Uganda, Mongolia (SLS) 
Paavo ja Pirkko Kilpi Johtaja, 2002 Mongolia (SLS) 
Jarkko ja Pirita Korhonen Lentäjä 2012 Tansania (SLS) 

 
Tällä hetkellä MAF:n tehtävissä palvelevat työntekijät: 
 

Hannu ja Päivi Heinonen Avioniikkamekaanikko, Kenia (SEKL) 
Jarkko ja Pirita Korhonen Lentäjä, Maajohtaja Tansania (Suomen Lähetyslentäjät/MAF) 
Roy Rissanen Lentäjä, Mongolia (Suomen Lähetyslentäjät/MAF)  

 
Lähetyslentäjien hallinto on Suomessa pieni, tehokas ja kokenut 

 
Yhdistyksellä on Suomessa kolme työntekijää toiminnanjohtaja (Janne Ropponen), yhteyssihteeri (Satu 
Gaya) sekä rekrytoinnin ja vapaaehtoistyön koordinaattori (Juuso Koponen). Kaikki kolme työntekijää 
työskentelevät osa-aikaisesti. Yhdistyksen tilintarkastajana toimii KHT Kari Lydman. 

 
Yhdistyksen hallinto on normaali suomalaisen yhdistyksen hallinto, jossa vuosikokous valitsee hallituksen, 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat Petri Louhivuori (puheenjohtaja, ilmailualan konsultti, eläkkeellä Finnairin 
lentokoulutusyksikön kaupallisen johtajan tehtävästä), Antti Miettinen (varapuheenjohtaja, Kirkon 
Ulkomaanapu, talousjohtaja, HT), Tapani Kaitainen (jäsen, eläkkeellä Kansanlähetyksen 
työaluekoordinaattorin tehtävästä), Tom Häggblom (jäsen, erikoissairaanhoitaja, potilaskuljetusten 
erityisosaaja, General Electrics), Sakari Pinola (jäsen, eläkkeellä Suomen Lähetysseuran johtajan 
tehtävästä) ja Jari-Pekka Koponen (jäsen, toimitusjohtaja Jari-Pekka liikenneasemat). 
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Lähetyslentäjien hallinto Suomessa on pieni ja tehokas  
Työ keskittyy kehitysmaihin, missä edelleen tarvitaan myös lähetettyjä työntekijöitä.  Yllä Mongoliassa autetaan 
kehitysvammaisia. Alla kuva Etelä-Sudanin operaatiosta. 
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Lähetyslentäjillä ei ole tarvetta lisätä työntekijöiden lukumäärää Suomessa. Sen sijaan haluamme, että 
panostus kehittyvissä maissa tehtävään työhön voisi olla vähintään samalla tasolla kuin aiemmin. 
Toivomme, että kirkko voisi jatkossakin osallistua lähettämällä uusia työntekijöitä palvelemaan 
lähetyslentäjien työssä. 
 
Suomen Lähetyslentäjät ovat jäsenenä toimintansa kannalta merkittävissä yhdistyksissä 

 

 Suomen Lähetysneuvosto ry 

 Suomen Ilmailuliitto ry 

 Malmin lentokenttäyhdistys ry 

 Kehitysyhteistyön kattojärjestö KEPA ry 

 Vastuullinen lahjoittaminen VALA ry 
 
 

Kirkon ja Lähetyslentäjien selkeä ja suora yhteistyö on 
molemmin puolin hedelmällistä: vaihtoehtoina lähetystyön 
perussopimus, rajatumpi yhteistyösopimus tai kirkon jäsenyys 
Suomen Lähetyslentäjissä 
 
Selkeämmän ja suoran yhteistyön syntyminen kirkon ja Suomen Lähetyslentäjien välille on molemmin 
puolin hyödyllistä. Tämä perusteasiakirja osoittaa hyödyt, jotka läheisemmästä yhteistyöstä seuraavat. 
Syvempi yhteistyö järkeistää toimintaa ja säästää inhimillisiä ja taloudellisia voimavaroja seurakuntien ja 
lähetyslentäjien varsinaisiin tehtäviin. Edut ovat kiistattomia. Myös kymmenet kirkkoherrat ympäri Suomea 
ovat tästä vakuuttuneita (ks. Liite 1). On huomattava, että solmimalla lähetystyön perussopimuksen 
Suomen Lähetyslentäjien kanssa kirkko ei synnytä uutta rakennetta, vaan pikemminkin päinvastoin. Uuden 
järjestelyn myötä päällekkäistä hallintoa poistuu ja seurakuntien kannalta tilanne selkiytyy.  
 
Lähetyslentäjien kanssa solmittava sopimus ei lisää lähetystyön pirstaleisuutta vaan rikastuttaa sitä 
luterilaisen kirkon työssä. Uskomme, että kirkko tarvitsee innostavia toimintamuotoja myös lähetyksen 
parissa. Olemme vakuuttuneita siitä, että seurakunnissa laajalti halutaan enemmän osallistua ja tehdä 
yhteistyötä lähetyslentämiseen liittyen. Lähetyslentäjien työn katsotaan tuovan paljon myönteisiä asioita 
suomalaisten seurakuntien elämään. Erityisiä mahdollisuuksia on lisätä yhteistyötä työntekijöiden 
lähettämisessä, joka on kansainvälisen MAF:n suurin resurssitarve. Suora yhteistyö antaa seurakunnille 
aiempaa paremmat mahdollisuudet osallistua innostavaan ja ainutlaatuiseen Jumalan rakkauden 
palvelutyöhön, jossa lentokone ja teknologia on laitettu hyvän palvelukseen.   
 
Lähetystyön organisointiin liittyvässä keskustelussa usein puhutaan, että kirkon tulisi ottaa lähetystyö 
selkeämmin omaan hallintaan tai ainakin vähentää järjestöjen määrää. Lähetyslentämisen kohdalla 
tällainen pohdinta ei oikein toimi. Lähetyslentäjien erityisalan lähetysjärjestöä tarvitaan, sillä lentäminen 
kehitysmaissa, siihen varustaminen ja ilmailuhenkilöstön johtaminen vaatii todellista erityisosaamista ja 
korkeaa ammattitaitoa. Kirkon tai sen nykyisten järjestöjen ei luonnollisesti ole järkevää alkaa rakentamaan 
tai ylläpitämään kirkon sisällä organisaatiossaan erityisosaamista kehitysmaiden äärimmäisen vaativissa 
olosuhteissa toteutettavan lähetyslentämisen alalla. Sitä varten tarvitaan oma erityisjärjestönsä, jollainen 
kirkolla on jo yli 40 vuotta ollut kumppanina: Suomen Lähetyslentäjät.  
 
Lähetyslentotyötä koskeva lähetystyön perussopimus, jossa tunnustukselliset asiat rajataan sopimuksen 
ulkopuolelle, näyttää edellä esitettyjen näkökulmien valossa mahdolliselta ratkaisulta. Ratkaisuna voidaan 
myös ajatella perussopimuksen pohjalta neuvoteltavaa rajatumpaa lähetystyön yhteistyösopimusta tai 
kirkon jäsenyyttä Suomen Lähetyslentäjissä. Nämä ovat kaikki mahdollisia vaihtoehtoja, joilla kirkon ja 
Suomen Lähetyslentäjien yhteistyötä voidaan kehittää. Suomen Lähetyslentäjät ovat avoimia kaikille 
tehokkaille ja yksinkertaisille tavoille lisätä ja selkeyttää työyhteyttä kirkon ja sen seurakuntien kanssa. 
Uskomme, että voimme näin yhdessä tehdä enemmän hyvää työtä sekä Suomessa että kaukaisissa 
kehittyvissä maissa. Seurakuntien kannalta on tärkeää, että myös kirkon johto ja kirkkohallitus sitoutuvat 
lähetyslentäjien työhön. Yhteinen halumme on tehdä työtä, jotta kristillinen ilosanoma saisi voimaannuttaa 
ja antaa toivoa elämään sekä täällä Suomessa että kehittyvissä maissa. Jesajan kirjan sanoin kutsumme 
kirkon kehittämään yhteistyötä Suomen Lähetyslentäjien kanssa niin, että lähellä ja kaukana ”kaikki ne, 
jotka odottavat Herraa, saavat uuden voiman ja he kohoavat siivilleen kuin kotkat”. 
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Paremmat mahdollisuudet hakeutua lähetyslentotyöhön 
Lähetyslentäjä Roy Rissanen yhdessä Etelä-Gobissa asuvan pojan kanssa. Mongolia.  
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Myönteinen vaikutus kirkon julkisuuskuvaan  
Piispa Tapio Luoma MAF:n lentokoneessa kauppakeskus Sellossa. Espoon hiippakunnassa tuomiokirkkoseurakunta 
tukee voimakkaasti lähetyslentäjien työtä. 

 

Kirkon ja lähetyslentäjien yhteistyö on hedelmällistä  

Lähetyslentäjien lentokoneet avustavat säännöllisesti katastrofiaputyössä. Haiti 2016. 


