Suositus seurakuntien talousarviomäärärahojen jakamisesta kirkon
lähetysjärjestöille
(Hyväksytty Kirkon lähetystyön toimikunnassa 18.9.2018)
Kirkkolain mukaan seurakunta ”huolehtii---lähetystyöstä (KL 4:1). Kirkkojärjestyksen mukaan ”seurakunnan ja sen
jäsenten tulee edistää lähetystyötä” (KJ 4:4). Tämän seurakunnat tekevät yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa,
joiden toimintaan kuuluu kirkon kokonaisvaltaisen lähetystehtävän toteuttaminen. Kirkon lähetysjärjestöt ovat
sopimusjärjestöjä, joiden työlle on asetettu yhteiset suuntaviivat piispainkokouksen hyväksymässä kirkon lähetyksen
peruslinjauksessa.
Talousarviomäärärahojen
myöntäminen
on
osa
seurakunnan
missionaarisuuden
toteuttamista.
Talousarviomäärärahojen myöntämisen ja seurakunnan olemuksen ja toiminnan välillä on kiinteä yhteys. Lähetystyö ei
ole vain toimintamuoto, vaan seurakunnan olemisen tapa.
Talousarviomäärärahojen osoittaminen kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle on seurakuntien oman
päätösvallan asia. Kirkon lähetystyön toimikunta suosittaa, että:

Seurakunta / seurakuntayhtymä myöntää lähetystyön ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahoja kirkon
sopimusjärjestöille
Kirkon sopimusjärjestöillä tarkoitetaan tässä niitä järjestöjä, jotka ovat solmineet perussopimuksen kirkkohallituksen
kanssa. Näitä ovat Suomen Lähetysseura, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Svenska Lutherska
Evangeliföreningen i Finland, Suomen Pipliaseura, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Lähetysyhdistys Kylväjä,
Medialähetys Sanansaattajat ja Kirkon Ulkomaanapu.
Arvioidessaan jakoperusteita oman seurakuntansa osalta, seurakunta / seurakuntayhtymä voi käyttää seuraavia
välineitä:
1.

Järjestön rooli seurakunnan oman lähetystehtävän toteuttamisessa
•
Missionaarinen seurakunta osallistuu Jumalan lähetykseen sekä omalla alueellaan että globaalisti kirkon
järjestöjen kautta. Siksi jokaisen seurakunnan tulisi tehdä oma suunnitelmansa, jossa sekä paikalliselle että
maailmanlaajalle ulottuvuudelle laaditaan suuntaviivat ja painopisteet. Tämä ohjaa sitä, miten
talousarviomäärärahoja kohdennetaan. Suunnitelman laadinnassa ja toteuttamisessa seurakunnat voivat
saada järjestöjen tukea. Järjestö toimii seurakunnan palvelujärjestönä.
•
Tähän liittyvät seurakunnan ja järjestön väliset sopimusten kokonaissumma sekä järjestön yhdessä
seurakunnan kanssa toteuttamat lähetystyöhön liittyvät tapahtumat ja koulutukset.
•
Apuna voi käyttää:
o
Kirkkohallituksen ja järjestöjen vuosittaisten ohjauskeskustelujen raportteja
o
Järjestöjen omia vuosikertomuksia.

2.

Seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä
järjestön päätöksentekoon
•
Seurakunnalla on vastuu lähetystyön toteuttamisesta. Seurakuntaa ei voi pitää lähetystyön osalta vain työn
rahoittajana. Kansainvälisessä työssä kirkossamme vallitsee toimintatapa, jonka mukaan operatiivisen työn
ulkomailla toteuttavat siihen erikoistuneet järjestöt. Seurakuntaa ei kuitenkaan voi sivuuttaa järjestön työn
strategisessa suunnittelussa, kehittämisessä ja päätöksenteossa. Tähän on olemassa erilaisia järjestelmiä, joita
järjestön tulee edelleen kehittää

3.

Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kannatustilasto
•
Kannatustilastoon on koottu järjestöjen seurakunnilta ja yksityisiltä saama taloudellinen kannatus. Yksi
mahdollinen kriteeri on järjestön saaman vapaaehtoisen kannatuksen valtakunnallinen tulos.

